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Förord
Pensionsåldersutredningens uppdrag är att analysera hinder för ett
längre arbetsliv samt föreslå förändringar som kan leda till att fler
äldre arbetar längre. Hindren kan vara åldersgränser i trygghetssystemen men också arbetsförhållanden och attityder i samhället.
Målet är att höja den faktiska pensionsåldern och att öka antalet
arbetade timmar i ekonomin. För att inbjuda till debatt och för att
bidra till utredningens kunskaps- och analysunderlag har ett antal
underlagsrapporter beställts av forskare och experter.
Författarna ansvarar för innehåll och bedömningar i rapporterna
och de utgör ett värdefullt underlag till utredningens analyser.
Underlagsrapporten har utarbetats av Kristoffer Lundberg,
departementssekreterare vid Socialdepartementet, Tomas Pettersson,
departementssekreterare vid Socialdepartementet och Olle Sundberg,
kansliråd vid Finansdepartementet.
Anna Hessel och Viktoria Bergström, sekreterare i utredningen,
har ansvarat för arbetet med underlagsrapporterna. Marja Lemne
har biträtt utredningen med redaktionell granskning.
Utredningsarbetet kan följas på
www.pensionsaldersutredningen.blogspot.com
Ingemar Eriksson,
Särskild utredare
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Sammanfattning
Kommer framtidens pensionärer att kunna leva på sina pensioner?
Det är den centrala fråga som vi analyserar i denna rapport. Det
finns inget enkelt svar på denna fråga. Vad som utgör en tillräcklig
inkomststandard är i grunden ett normativt ställningstagande. För
att kunna ta ställning måste man dock ha en bild av hur inkomsterna i stort, och pensionerna i synnerhet, kan komma att utvecklas.
Den viktigaste inkomstkällan för pensionärer är den allmänna
pensionen, men de flesta har även andra typer av inkomster, t.ex.
avtalspensioner eller kapitalinkomster. För att få en samlad bild av
de framtida pensionärernas ekonomiska standard krävs därför ett
bredare grepp, där man tar hänsyn till pensionärernas samlade
ekonomi.
Rapporten ska ses som ett underlag till den fortsatta diskussionen
om pensionernas tillräcklighet eller eventuella otillräcklighet, och
därför redovisas beräkningar av hur pensionärernas ekonomiska
standard kan komma att utvecklas fram till 2060. För att göra detta
har inkomstutvecklingen för ett representativt urval av befolkningen skrivits fram år för år med hjälp av mikrosimuleringsmodellen SESIM.1 Modellen möjliggör en framåtblickande analys
av utvecklingen av t.ex. individens och hushållens disponibla
inkomster, relativinkomster och låg ekonomisk standard för olika
grupper. Till grund för beräkningarna ligger SCB:s senaste befolkningsprognos och Finansdepartementets långsiktiga makroekonomiska bedömningar. Beräkningarna görs med antagande om oförändrad politik och oförändrade regler i skatte- och transfereringssystemen. Beräkningar av de långsiktiga effekterna har dels gjorts
med antagande om oförändrat pensionsbeteende, dels med antagande
om ett uppskjutet uttag av pension.
Vid en oförändrad pensionsuttagsålder och givet antagandena
beräknas pensionärernas inkomster öka vid ekonomisk tillväxt.
Pensionärernas inkomster ökar dock långsammare än de förvärvsaktivas. Resultatet blir att pensionärernas relativa standard sjunker
över tiden. Den disponibla inkomsten efter pensioneringen räknat i
procent av disponibla inkomsten före, den s.k. ersättningsgraden,
beräknas minska för senare generationer, från 87 procent för 40talisterna till cirka 70 procent för 70-talisterna.
Efter pensioneringen växer pensionerna långsammare än arbetsinkomsterna i stort, vilket medför att pensionärernas relativa
1

För mer information om SESIM se bilaga 1.
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standard jämfört med de förvärvsaktivas försämras ju fler år som
hinner gå efter pensioneringen. Orsaken till detta är att pensionärernas inkomster under utbetalningsperioden, från så väl allmänna
och avtalade pensioner som från privat pensionssparande, väntas
öka långsammare än medianinkomsten. Andelen pensionärer med
låg ekonomisk standard, dvs. de med en standard understigande
60 procent av medianinkomsten, beräknas därför öka i framtiden.
Detta gäller både inom och mellan födelseårskullar. Mellan olika
årskullar drivs de lägre pensionsnivåerna fram av en ökande livslängd och därmed blir tiden som pensioner längre, samt av skillnader
i arbetsmarknadsanknytning (inträdes- och utträdesålder, ökande
andel förvärvsaktiva kvinnor, fler utrikesfödda m.m.).
Med stigande medellivslängd kommer också fler personer med
låga pensionsrätter att få lägre inkomstrelaterade pensioner. Detta
leder till att allt fler kommer att bli beroende av pensionssystemets
grundskydd. Andelen med låg ekonomisk standard förklaras bl.a.
av förhållandet mellan den reala inkomsttillväxten och indexeringen
av grundskyddet. Vid prisindexering av grundskyddet minskar
värdet av detta relativt andra inkomstslag vilket bidrar till att fler
pensionärer blir ekonomiskt utsatta. Vid inkomstindexering av
grundskyddet blir ökningen av andelen ekonomiskt utsatta lägre.
Med stigande medellivslängd och oförändrad pensionsuttagsålder
kommer fler personer med låga pensionsrätter att få lägre inkomstrelaterade pensioner. Detta leder till att allt fler kommer att bli
beroende av grundskyddet.
En höjd pensionsuttagsålder ger varaktigt högre inkomster. I
praktiken har dock inte alla möjlighet att senarelägga sitt pensionsuttag. Cirka 35 procent av varje årskull har sjukersättning, är
arbetslösa eller har en svag arbetsmarknadsanknytning vid 64 års
ålder och antas därför övergå till ålderspension vid 65. Eftersom
dessa individer ofta har en lägre inkomst än genomsnittet riskerar
de en låg ekonomisk standard som pensionärer. De grupper som
kan förlänga arbetslivet är således de grupper som har minst risk
för låg ekonomisk standard senare i livet. En något oväntad effekt
av detta är att en högre pensionsuttagsålder faktiskt medför en
något högre andel med låg ekonomisk standard. Orsaken till detta
är att de med låg pension påverkas i liten utsträckning, medan
medianinkomsten ökar när fler arbetar.
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1

Inledning

Människorna i dag är friskare och lever längre än någonsin tidigare i
historien. Detta är en av det moderna samhällets största triumfer
och en välfärdsvinst för såväl invid som samhälle. Mot bakgrund av
en ökande medellivslängd och ett ökande antal äldre sett i förhållande till befolkningen i stort och antalet förvärvsaktiva i synnerhet behöver de pensionsrelaterade åldersgränserna analyseras och
detta med hänsyn till de hinder som finns för ett längre arbetsliv
för de äldre. En central fråga i detta sammanhang är hur pensionärernas ekonomiska standard kan komma att utvecklas. Kommer
pensionärerna att få tillräckliga inkomster i framtiden? I denna
rapport analyseras därför pensionärernas ekonomiska standard
fram till år 2060. Först beskrivs en tänkbar utveckling givet att
pensionsuttagsåldern förblir på dagens nivå. Därefter analyseras
effekterna vid en ökad pensionsuttagsålder.2
Det allmänna pensionssystemet utgör den viktigaste inkomstkällan för pensionärerna, men de flesta har även andra typer
inkomster och betalar skatter.3 I dag har cirka 90 procent av
pensionärerna avtalspension. Mer än 20 procent har inkomster från
privat pensionssparande. Många yngre pensionärer har även
arbetsinkomster, cirka 30 procent i åldern 66–70 år. Många har
bostadsbidrag, kapitalinkomster osv. Det räcker därför inte med att
enbart se till den allmänna pensionen utan en analys av pensionärernas ekonomiska standard kräver att man tar hänsyn även till
andra inkomster och skatter4. För att kunna göra detta har den
dynamiska mikrosimuleringsmodell SESIM använts. I modellen
simuleras inkomsterna för ett representativt urval av befolkningen,
cirka 300 000 individer. Med hjälp av detta samhälle i miniatyr
simuleras individernas livsbanor år från år, fram till 2060. Analyser
görs för kvinnor och män i olika åldrar och med varierande
individuella egenskaper. Individernas inkomster beräknas med hjälp
av statistiska modeller, och antaganden om den allmänna inkomstutvecklingen. Vissa egenskaper uppdateras endast när en förändring
inträffar, till exempel vid utbildningsexamen, pension, eller giftermål. I modellen beräknas alla betydande offentliga transfereringar
2

Med pensionsuttagsålder anses den ålder då individen påbörjar sitt uttag av allmän ålderspension. Även uttag av avtalspensioner och eventuellt privat pensionssparande påbörjas vid
samma tidpunkt.
3
Av särskilt intresse för äldre är det förhöjda jobbskatteavdraget och höjningen av grundavdraget för äldre 2009 och 2010.
4
Ds 2011:42 ”Efter 65 – inte bara pension”.
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och skatter. Därtill modelleras bl.a. avtalspensioner, privat pensionssparande och transfereringar vilket slutligen möjliggör en beräkning
av hushållens disponibla inkomster. Däremot modelleras inte förvärvsinkomster för dem som arbetar och har pension samtidigt,
vilket medför en viss underskattning av i synnerhet de yngre
pensionärernas inkomster. För en mer detaljerad beskrivning av
SESIM, se bilaga 1.
1.1

Demografiska och ekonomiska förutsättningar

De demografiska och ekonomiska antagandena i framskrivningarna
är styrande för resultaten. Den demografiska utvecklingen fram till
och med 2060 följer Statistiska centralbyråns befolkningsprognos
från 2011.5 Medellivslängden har i Sverige successivt ökat sedan
mycket länge, och antas fortsätta att göra detta även i framtiden.
För såväl den allmänna inkomstpensionen som för fonderade
pensionssystem är förmånerna direkt kopplade till medellivslängden.6 Utvecklingen av den förväntade återstående livslängden
är därför en mycket viktig faktor att beakta vid analyser av de
framtida pensionsinkomsterna. Tabell 1 visar utvecklingen för återstående medellivslängd fram till 2060 enligt SCB:s prognos. För
männen antas den återstående medellivslängden vid 65 år öka med
3,4 år (+ 18 procent) från i dag fram till 2060 och för kvinnor
motsvarande 2,3 år (+ 11 procent).

5

SCB, 2011, ”Sveriges framtida befolkning 2011–2060”, BE18SM1101. Detta görs på så sätt
att den simulerade befolkningens sammansättning med avseende på antalet män och kvinnor
i olika åldrar, samt andelen av dessa som är födda i Sverige respektive i utlandet stämmer
överens med prognosen.
6
Pensionsbehållningen divideras med ett s.k. delningstal som huvudsakligen avspeglar den
förväntade återstående livslängden vid pensioneringen samt diskonterad ränta (norm).
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Källa: Statistiska centralbyrån

Utöver de demografiska antagandena är antagandena om den
ekonomiska utvecklingen styrande för beräkningsresultaten. De
makroekonomiska antagandena följer Finansdepartementets långsiktiga bedömningar avseende perioden 2012–2060:






Inflation: 2 procent
Real förändring av genomsnittlig förvärvsinkomst: 2 procent
Direktavkastning aktier: 3 procent
Värdeförändring aktier: 2 procent
Obligationsränta: 5 procent

Av beräkningstekniska skäl antas alltså samma nominella avkastning på aktier och obligationer. Vidare antas att alla individer har
samma finansiella avkastning på sina pensionsfonder, vilket i
förlängningen sannolikt innebär att inkomstspridningen bland
pensionärer underskattas. Framskrivningarna bygger på att dagens
beteende där t.ex. skillnader i arbetsmarknadsbeteende och löneinkomster mellan kvinnor och män, hög och lågutbildade och
utrikes- och inrikes födda konstanthålls.
Framskrivningen för antalet personer i sjuk- och aktivitetsersättning (SA) följer Försäkringskassans prognos fram till år 2016.
Därefter antas att den nivå för inflödet som då gäller, och som är
mycket låg ur ett historiskt perspektiv, ökar något till år 2025 varefter de konstanthålls. Den nivå till vilken inflödessannolikheterna
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konvergerar och är densamma som genomsnittet för perioden
2010–2015.7
Andra demografiska och ekonomiska antaganden skulle kunna
påverka resultaten. Effekterna blir dock begränsade på mått som
beskriver fördelningen, utgifternas nivå i förhållande till BNP etc.
Detta har att göra med att såväl det allmänna pensionssystemet
som avtalspensionssystemen är relaterade till den ekonomiska
utvecklingen i stort, och är konstruerade så att de ska fungera utan
regelförändringar vid olika demografisk och makroekonomisk
utveckling.8 Till exempel medför en lägre ökning av arbetsinkomsterna att även pensionerna blir lägre på sikt, varför effekten på
pensionärernas relativinkomster blir små.
1.2

Pensionssystemet

Det svenska offentliga ålderspensionssystemet har två inkomstbaserade komponenter. Dels inkomstpensionen där 16 procent av
inkomsten sätts av till individuella, ej fonderade konton, som
indexeras med den allmänna inkomstutvecklingen. Dels premiepensionen där 2,5 procent av inkomsten fonderas på individuella
premiepensionskonton, där pensionsbehållningen växer i takt med
dessa fonders avkastning. För personer som intjänat pensionsrätt
inom ATP-systemet utges en s.k. tilläggspension enligt de regler
som då gällde. ATP-systemet är dock under utfasning och personer
födda mellan 1938 och 1953 får en gradvis och allt efter födelseår
minskande del av sin pensionsrätt från detta system. För personer
födda 1954 eller senare tillgodoräknas all pensionsrätt inom det nya
pensionssystemet. De flesta anställda har avtalspension som komplement till den offentliga pensionen. Det är också möjligt att göra
skatteavdrag för privat pensionssparande, något som är av särskild
betydelse för företagare som saknar avtalspension.
För den med låg eller ingen inkomstrelaterad pension finns ett
grundskydd som syftar till att ge alla pensionärer en rimlig levnadsstandard. Grundskyddet består av garantipension och bostads7

Detta är samma princip som i Finansdepartementets långsiktsberäkningar till ”2012 – Ageing
report” (European Commission, 2012). Effekterna på resultaten av att hålla fast vid dagens
historiskt låga inflöde till SA har små effekter på pensionerna. Orsaken är att de flesta som
får SA, får det sent i livet, och att även SA ger pensionsrätt.
8
Resultaten är framförallt känsliga för ränteantagandet i förhållande till inkomsttillväxten.
Om räntan är högre än inkomsternas tillväxt ökar de fonderade pensionerna betydelse och
vice versa. Detta framgår t.ex. av de känslighetsberäkningar som presenteras i ”2012 – Ageing
report” (European Commission, 2012).
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tillägget till pensionärer (BTP)9. För att få full garantipension krävs
40 bosättningsår och en ålder på 65 år. För att få bostadstillägg
krävs en låg pension och en hög boendekostnad. En strävan är att
grundskyddet ska vara tillräckligt för att ge en rimlig levnadsstandard. För dem med få bosättningsår finns ett kompletterande
system, äldreförsörjningsstöd (ÄFS), som garanterar att de inte blir
hänvisade till ekonomiskt bistånd.
1.2.1

Inkomstpensionens utbetalningsprofil

De årliga utbetalningarna av en individs pension bestäms dels av
hur stora de upparbetade pensionsrätterna är totalt, dels av i vilken
takt de betalas ut. Inkomstpensionen har en utbetalningsprofil som
innebär att man får en del av pensionen i förskott jämfört med vad
man skulle fått om pensionen betalats ut med ett fast belopp under
hela pensionärstiden. För att kompensera för detta räknas inte
inkomstpensionen upp med inkomsterna, utan med ett avdrag på
1,6 procent, den s.k. ”normen”.10 Denna årliga omräkning benämns
följsamhetsindexering. För varje år som pensionär kommer skillnaden mellan de arbetandes och den egna inkomstpensionen att
öka med 1,6 procent. Ju längre man varit pensionär, desto större
blir skillnaden. Efter 20 år som pensionär innebär detta att arbetsinkomsterna kommer att ha vuxit med mer än 37 procent jämfört
med inkomstpensionen. I figur 1 visas en stiliserad bild av utvecklingen av tänkta pensionsförmåner som indexeras med inkomstutvecklingen respektive med följsamhetsindexering. Notera att den
totala utbetalda pensionen för en genomsnittlig individ är densamma över livet oavsett om utbetalningen sker enligt alternativ A
eller B.

9

Vid beräkningen av BTP inkluderas det Särskilda bostadstillägget till pensionärer (SBTP).
Uppräkning sker med inkomstindex som speglar de genomsnittliga arbetsinkomsternas
utveckling. Givet de aktuella antagandena blir den årliga uppräkningen 2,0 % - 1,6 % = 0,4 %.
10
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Valet av norm kan också skapa omfördelningar av inkomster
mellan pensionärer. Med en högre norm blir de initiala pensionsnivåerna högre vilket gynnar personer med lägre förväntad livslängd än genomsnittet. Detta skulle till exempel kunna leda till en
viss omfördelning från kvinnor till män. Om normen i stället är lägre
gynnas personer som genomsnittligt sett överlever längre än andra.
1.2.2

Utbetalningsprofilen i avgiftsbestämda fonderade system

I allmänhet betalas inte heller avgiftsbestämda fonderade system
(som den allmänna premiepensionen och de avgiftsbestämda avtalspensionerna) ut som oförändrade belopp utan även dessa räknas upp
löpande under pensionärstiden. Utbetalningsprofilen i fonderade
avgiftsbestämda system påminner om den i inkomstpensionen.11
Vid tidpunkten för pensioneringen kan man antingen välja mellan att
låta pensionskapitalet stå kvar i fonderna eller omvandla kapitalet till
en s.k. traditionell försäkring. Låter man kapitalet stå kvar i fonderna
kommer utbetalningarna variera med fondernas marknadsvärde. I
dessa beräkningar utgår vi dock från att alla väljer att få sin fonderade
pension utbetald som en traditionell försäkring.12 Vid traditionell
försäkring omvandlas pensionskapitalet till en årlig utbetalning
med dels en försiktigt vald garanterad ränta och dels en återbärings11
12

I förmånsbestämda system följer indexering av avtalen.
Valet av utbetalningsprofil påverkar endast profilen, inte beloppet.
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del i de fall fondernas avkastning överstigit den garanterade räntans.
Den garanterade räntan får en effekt på utbetalningsprofilen som
påminner om normen i inkomstpensionen.13 I SESIM-modellen
resulterar detta i att de initiala pensionsbeloppen blir lägre än vad
de annars skulle ha varit men att de i stället växer snabbare i och
med en generösare återbäring än vad som annars skulle varit fallet
(se B jämfört med A i figur 2 nedan).14 I modellberäkningarna antas
att garantiräntan för premiepensionen motsvarar inflationen, dvs.
två procent. Återbäringen för premiepensionen antas motsvara
obligationsräntan efter administrationskostnader med avdrag för de
två procent som utgör den garanterade delen dvs. tre procent. För
avtalspensionerna gäller samma sak, men avdrag sker även för fondavkastningsskatt (f.n. 15 procent av statsobligationsräntan, som
antas sammanfalla med obligationsräntan fem procent).

1.3

Grundskyddet och boendekostnaderna

Många belopp inom skatte- och bidragssystemen är angivna som
nominella belopp och förändras genom politiska beslut. Vid simulering över långa tidsperioder kan stora skillnader mellan dessa belopp
och den allmänna inkomstnivån uppstå vilket gör att systemens
relativa omfattning förändras dramatiskt. Inom vissa system är
13

I övriga fall följer indexering av avtalen.
Utbetalningen A ges givet perfekt information (gällande ekonomiska parametrar och
dödlighet) och av pensionsförsäkringsmatematikens huvudsats (Andersson red 2006). Nivån
B ges av en simulering av ett mer realistiskt förlopp för hur de ”okända” ekonomiska
parametrar hanteras dock antas aktuarierna på försäkringsbolagen/instituten gissa rätt vad
gäller dödligheten.
14
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beloppen knutna till den allmänna prisutvecklingen. Även i dessa
fall kan förändringen av den relativa omfattningen vara betydande.
Som allmän princip räknas därför samtliga beloppsgränser i de
offentliga skatte- och transfereringssystemen i SESIM om med den
beräknade genomsnittliga årliga inkomstutvecklingen från 2017.
Detta förfaringssätt är ett försök att avspegla en oförändrad
politisk ambitionsnivå för de offentliga systemen. Detta ska dock
inte ses som en prognos för vilken politik som kommer att genomföras i praktiken.
Formellt är garantipensionen, bostadstillägg till pensionärer
(BTP) och äldreförsörjningsstödet (ÄFS), här benämnt pensionssystemets grundskydd, knutna till prisutvecklingen. För att särskilt
belysa effekterna av detta på lång sikt har simuleringar gjorts där
dessa förmåner även efter 2017 är knutna till prisutvecklingen.
Även boendekostnadernas utveckling har betydelse eftersom de
påverkar bl.a. bostadsbidraget och BTP. Boendekostnaderna antas
därför följa samma uppräkning som grundskyddet, dvs. med priseller inkomstutvecklingen. Om boendekostnader följer prisutvecklingen kommer dess andel av hushållens disponibla inkomster
minska kraftigt på lång sikt. Å andra sidan konstanthålls andelen
om boendekostnaderna inkomstindexeras.
Oavsett vilken indexeringsprincip som används antas att reglerna
för hushållens direkta beskattning inte förändras. Det är därför
viktigt att komma ihåg att de två indexeringsprinciperna av grundskyddet inte är kostnadsneutrala och att alternativet med inkomstindexering medför ökade offentliga utgifter. Det underliggande
makroekonomiska scenariot har dock bedömts som långsiktigt
finansiellt hållbart i båda alternativen. Detta är också en förutsättning för att långsiktiga analyser av denna typ ska vara meningsfulla, eftersom det annars kommer att krävas reformer av pensionssystemet och/eller andra delar av skatte- och transfereringssystemen.
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2

Pensionärernas inkomster vid oförändrad
pensionsuttagsålder

De beräkningsförutsättningar som används ger en framtida
befolkning med en sammansättning som i vissa avseenden skiljer
sig från dagens. Till exempel antas andelen utrikes födda, i åldersgruppen 65 och äldre, öka från 12 procent år 2012 till 23 procent
2060. De skillnader i arbetsmarknadsanknytning och lönebildning
som i dag uppmäts mellan svenskfödda och utrikes födda antas
också kvarstå i framtiden. Detta leder till en ökande grupp individer
med relativt låga livsinkomster. Även med en stark ställning på
arbetsmarknaden kan det vara svårt att som utrikesfödd uppnå en
hög pension eftersom antalet år med intjänande i Sverige i regel är
något mindre än för en person i samma ålder som är född i Sverige.
I SESIM-modellen tillgodoräknas bosättningsår för garantipension
från och med 25 års ålder för samtliga individer som invandrat.
Detta kan ge en viss överskattning av garantipensionen för denna
grupp. Å andra sidan finns inga möjligheter att i simuleringarna ta
hänsyn till eventuella pensioner som betalas ut från dessa personers
hemländer, på grund av att dataunderlag för detta saknas, något som
i sin tur ger en viss underskattning av gruppens totala inkomster.
Vid nuvarande flöden genom utbildningssystemet kommer
också andelen med högre utbildning bland de äldre att öka framöver. Detta beror på att de äldre med endast folkskoleutbildning
blir allt färre och att nytillkomna personer födda efter andra världskriget omfattades av den första större utbyggnaden av universitet
och högskola. En utveckling som också fortsatt därefter. År 2050
antas närmare hälften av alla som är äldre än 65 år ha någon form av
eftergymnasial utbildning. Även när det gäller utbildningens effekt
på löneutvecklingen antas dagens uppmätta samband kvarstå i
framtiden. En annan effekt av de ökade volymerna i den högre
utbildningen är den senare etablering på arbetsmarknaden som kan
ses för senare generationer och som därmed påverkar antalet år
med intjänande till den framtida pensionen om ingen höjning av
pensionsuttagsåldern sker.
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2.1

Pensionärernas inkomster ökar realt

Pensionärernas ekonomiska standard ökar realt vid ekonomisk tillväxt. Ökningen beror huvudsakligen på den omsättning av pensionärsgruppen som gör att äldre pensionärer, med relativt sett låga
inkomster, successivt ersätts med yngre pensionärer med relativt
sett höga inkomster. Diagram 1 visar att inkomsterna i den yngre
åldersgruppen genomgående är högre än i den äldre gruppen. Vid
en längre period med positiva realinkomstökningar, vilket antas i
simuleringen, kommer de reala inkomstnivåerna för individer i
senare generationer att vara högre än de var för individer i äldre
generationer vid samma ålder. Detta ger också motsvarande högre
pensioner. En annan faktor som ger vissa ökningar av de reala
inkomsterna bland pensionärer är den årliga omräkning av pensionsförmånerna som görs enligt de gällande reglerna.
Diagrammet visar också att inkomsterna är högre med ett
inkomstindexerat grundskydd än med ett prisindexerat grundskydd. Skillnaderna ökar under hela simuleringsperioden och blir
som störst år 2060. Den äldsta åldersgruppen har då cirka 17 procent
högre ekonomisk standard med ett inkomstindexerat grundskydd.
Skillnaderna är något mindre i den yngre gruppen beroende på att
andelen individer som uppbär grundskydd där är något lägre.

Källa: Egna beräkningar.
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2.2

Inkomster före och efter pensionering

I diagram 2 visas den genomsnittliga individuella disponibla
inkomsten15 uppdelad på de ingående inkomstslagen före och efter
pensioneringen för individer födda på 40-talet respektive på 70talet. Beräkningen avser ett prisindexerat grundskydd. Samtliga
belopp anges i 2010 års priser. Beräkningen inkluderar samtliga
individer boende i Sverige i den aktuella generationen. På x-axeln
anges år från pensioneringen i femårsgrupper där gruppen 0–4
således avser den femårsperiod som inleds det år då individen
pensioneras. Totalt observeras individerna maximalt från fem år
före pensioneringen till 19 år efter pensioneringen.
Diagram 2 visar även att inkomsterna före pensionering främst
utgörs av förvärvsinkomster, cirka 75 procent för 40-talisterna och
84 procent för 70-talisterna. Under den första femårsperioden efter
pensioneringen står den inkomstgrundade allmänna pensionen för
den största delen, 68 procent för 40-talisterna och 63 procent för
70-talisterna. För 40-talisterna består den av inkomstpension och
tilläggspension från ATP-systemet. 70-talisterna saknar tilläggspension men erhåller i stället en större andel av sin inkomstgrundade allmänna pension från premiepensionen. Den näst största
inkomstkällan är avtalspensionerna med 17 procent för 40-talisterna
och 27 procent för 70-talisterna. Det privata pensionssparandet
beräknas utgöra cirka 8 procent av den individuella disponibla
inkomsten för 40-talisterna och cirka 4 procent för 70-talisterna.
För en viss del av avtalspensionerna och det privata pensionssparandet antas en femårig utbetalningsperiod vilket kan ses i något
minskade nivåer efter den första femårsperioden.
Det bör noteras att gruppens storlek successivt minskar på
grund av dödlighet, särskilt i de högsta åldrarna. I och med att dödligheten skiljer sig mellan olika grupper avspeglar figuren också de
sammansättningsförändringar som uppkommer genom detta. Till
exempel växer andelen kvinnor med stigande ålder, eftersom
kvinnors dödlighet är lägre än männens, något som bl.a. kan ses i
en ökande änkepension16 (ingår i posten övriga skattepliktiga transfereringar). På grund av att dessa sammansättningsförändringar
15

Den individuella disponibla inkomsten avser individens totala inkomster från löner,
transfereringar och kapital med avdrag för motsvarande skatter samt med tillägg av
individens andel (bland vuxna) av hushållets skattefria transfereringar.
16
Änkepensionen är en förmån som upphört och endast gäller för kvinnor som ingått
äktenskap före 1989. I takt med att antalet kvinnor som uppbär förmånen minskar, minskar
även förmånens totala omfattning med tiden.
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också ger förändringar av de bakomliggande livsinkomsterna i
gruppen avspeglar den inkomstutveckling som kan ses i diagrammet
inte nödvändigtvis exakt effekten av den omräkning av de olika
pensionsförmånerna som görs årligen.

Källa: Egna beräkningar.

Inkomstnivåerna är generellt sett betydligt högre för 70-talisterna
än för 40-talisterna (se diagram 3). Detta beror huvudsakligen på
den reala inkomsttillväxt som observerats under historisk tid och
som antas i simuleringen. Den relativa inkomstnivån efter pensionering i förhållande till den strax före pensioneringen är dock
betydligt lägre för 70-talisterna jämfört med 40-talisterna. En viss
del av effekten kan förklaras av det faktum att 70-talisterna antas gå
i pension vid ungefär samma ålder som 40-talisterna trots att de
kan förväntas leva längre som pensionärer. Detta ger en lägre årlig
pension eftersom den förväntade återstående livslängden vid
pensionstillfället ökar, något som avspeglas i det s.k. delningstalet.
För båda generationerna ökar pensionsinkomsterna i reala
termer med stigande ålder. Detta är huvudsakligen en effekt av de
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principer för årlig omräkning av pensionsförmånerna som antas i
beräkningarna. I alternativet med inkomstindexering av grundskyddet ökar även garantipensionen, och övriga grundskyddsförmåner realt över tiden. Detta innebär alltså att pensionärernas
totala inkomster utvecklas något snabbare än priserna vilket gör att
det reala konsumtionsutrymmet stärks. Effekten är försumbar för
40-talisterna beroende på att skillnaden mellan ett pris- respektive
inkomstindexerat grundskydd uppstår först 2017 och därmed inte
hinner bli särskilt stora för 40-talisterna.

Källa: Egna beräkningar.

2.3

Ersättningsgraden sjunker för senare generationer

Det finns en mängd aspekter att beakta vid jämförelser av inkomster
före och efter pensionering. Valet av inkomstmått kan ha en
betydande effekt; en stor minskning av den individuella bruttoinkomsten kan bli betydligt mindre då i stället hushållets ekonomiska standard studeras. Vidare spelar valet av jämförelseperiod en
stor roll. Att jämföra enskilda år är i regel vanskligt eftersom
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inkomstsituationen kan förändras även åren innan pensionering
genom t.ex. arbetstidsförändringar. Även efter pensionering kan
inkomsterna fluktuera genom att vissa förmåner betalas ut under
kortare tidsperioder än andra. Av dessa skäl kan det vara mer
lämpligt att jämföra de genomsnittliga inkomsterna under en viss
period av år efter pensionering med en motsvarande period av år
före pensionering. Att beräkna individuella ersättningsgrader ger
också upphov till analytiska svårigheter eftersom fördelningen av
ersättningsgrader ofta är extremt skev och något svårtolkad. Det
förekommer att individer av olika skäl har mycket låga inkomster
strax före pensioneringen men sedan, genom pensionssystemets
grundskydd, får betydligt högre inkomster och därigenom mycket
höga ersättningsgrader. I vissa fall försöker man undvika detta
genom att göra vissa selektioner av analyspopulationen, t.ex. att
bara inkludera individer som är sysselsatta fram till pensioneringen.
Vilka selektioner av populationen som görs vid beräkning av ersättningsgrader är förstås helt godtyckligt och har en mycket stor
betydelse för resultaten.
För att undvika några av dessa problem har ersättningsgrader
här beräknats som den genomsnittliga individuella disponibla
inkomsten under de tio år som följer efter pensioneringen dividerat
med motsvarande inkomst för de fem år som närmast föregick
pensioneringen. Beräkningen görs inte på individuell nivå utan som
genomsnitt för varje generation. Vid beräkningen inkluderas varje
individ som kan observeras under samtliga femton år.
I diagram 4 visas simulerade ersättningsgrader för fyra generationer födda mellan 1940- och 1970-talen. Blå staplar avser ersättningsgrader vid prisindexerat grundskydd och röda staplar vid
inkomstindexerat grundskydd. Ersättningsgraden för 40-talisterna
uppgår till 87 procent oavsett indexering. Som tidigare nämnts
påverkas 40-talisterna endast marginellt av grundskyddets indexering.
För varje ytterligare generation sjunker sedan ersättningsgraden
successivt i förhållande till den närmast föregående generationen,
lägst är den för 70-talisterna med en ersättningsgrad om 69 procent
vid ett prisindexerat grundskydd. För 70-talisterna är också effekten
av ett inkomstindexerat grundskydd störst och höjer ersättningsgraden med fem procentenheter till 74 procent. De sjunkande
ersättningsgraderna beror av ett flertal faktorer, bland annat som en
effekt av den bibehållna pensionsåldern i kombination med den
ökande medellivslängden. En annan förklarande faktor är att
befolkningen antas omfatta en högre andel utrikes födda i fram-
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tiden, något som i kombination med antagandet om oförändrat
arbetsmarknadsbeteende och oförändrade löneskillnader mellan
inrikes och utrikes födda ger en större andel individer med förhållandevis låga livsinkomster och därmed låga pensioner. Ytterligare
en förklarande faktor är den högre andel individer med högre
studier i de senare generationerna och som leder till en senarelagd
etablering på arbetsmarknaden och därigenom något färre år med
intjänad pensionsrätt.
De simulerade ersättningsgraderna antyder att den inkomstminskning som uppstår i samband med pensioneringen är relativt
begränsad. Den generation som har lägst genomsnittlig ersättningsgrad behåller cirka 70 procent av sin tidigare inkomst. Det bör
dock betonas att det, inom ramen för dessa genomsnittssiffror,
finns många mycket höga respektive mycket låga ersättningsgrader
för enskilda individer.

Källa: Egna beräkningar.

De ersättningsgrader som redovisas i denna rapport är högre än
dem som tidigare har presenterats av t.ex. Pensionsmyndigheten
och OECD. Orsaken till de högre nivåerna här är främst att upp-
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gifterna avser hela den disponibla inkomsten inte endast den allmänna pensionen (brutto).
2.4

Pensionerna ökar långsammare än lönerna

Vid en oförändrad pensionsuttagsålder sjunker den genomsnittliga
relativa ekonomiska standarden17 framöver för pensionärer. I det
föregående visades att pensionärernas inkomster kan väntas öka i
reala termer, dock är denna ökning långsammare än ökningen av
medianinkomsten. Medianinkomstens utveckling hänger i sin tur
nära samman med den antagna utvecklingen av de förvärvsaktivas
inkomster.
Den ekonomiska standarden för pensionärer i åldersgruppen
65–79 år motsvarar ungefär medianinkomsten år 2012 men minskar
därefter till cirka 80 procent av medianinkomsten år 2060. Vid
inkomstindexering av grundskyddet är minskningen mindre och den
ekonomiska standarden i gruppen uppgår till knappt 90 procent av
medianinkomsten år 2060, dvs. endast halva minskningen återstår.
Skillnaden mellan inkomsterna vid pris- respektive inkomstindexerat grundskydd ökar, som tidigare nämnts, med tiden och är
som störst år 2060. Genomgående är den relativa ekonomiska
standarden något lägre i den äldsta åldersgruppen, vid prisindexerat
grundskydd har man där cirka 70 procent av medianinkomsten
år 2060, att jämföra med cirka 75 procent vid inkomstindexering.
Effekten av ett inkomstindexerat grundskydd är störst för de äldsta
pensionärerna eftersom andelen som uppbär dessa förmåner också
är störst i denna åldersgrupp.
Samma faktorer som i det föregående antogs bidra till sjunkande
ersättningsgrader kan också bidra till att förklara de sjunkande
relativinkomsterna; oförändrad pensionsuttagsålder, sammansättningsförändringar i populationen samt senarelagd etableringsålder.
En annan faktor är också de principer för omräkning av de
utgående pensionsförmånerna vilka ger en något mindre inkomstökning än den som antas för de förvärvsaktiva.
17

Med disponibel inkomst avses hushållets totala inkomster från löner, transfereringar och
kapital med avdrag av hushållets skatter samt med tillägg av hushållets skattefria transfereringar. Hushållets ekonomiska standard avser den disponibla inkomsten efter justering för
olikheter mellan hushållen med avseende på dess storlek och sammansättning vilket påverkar
omfattningen av stordriftsfördelar inom hushållet. Med relativ ekonomisk standard avses här
kvoten mellan den ekonomiska standarden och populationens median för denna. Se bilaga 2
för en mer detaljerad beskrivning.

24

Pensionärernas ekonomiska situation

Källa: Egna beräkningar.

I diagram 6 visas den genomsnittliga ekonomiska standarden för
manliga och kvinnliga pensionärer. Männens inkomster ligger genomgående över kvinnornas, dock minskar männens relativa inkomster
något mer vilket skapar en viss utjämning mellan könen. Effekten
av grundskyddets indexering är också något större hos kvinnorna
på grund av att en större andel av kvinnorna uppbär dessa förmåner. Under de sista åren i simuleringen har kvinnor vid ett
inkomstindexerat grundskydd ungefär lika höga genomsnittliga
inkomster som män har vid ett prisindexerat grundskydd. En
bidragande faktor till utjämningen mellan könen är den ökande
kvinnliga förvärvsfrekvensen under slutet av 1900-talet.
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Källa: Egna beräkningar.

2.5

Andelen pensionärer med låg ekonomisk standard ökar

Andelen pensionärer med låg ekonomisk standard väntas öka i
framtiden.18 För pensionärer i åldersgruppen 65–79 år beräknas
andelen öka från strax över 10 procent till cirka 35 procent vid i
scenariot med prisindexerat grundskydd (diagram 7). I scenariot med
inkomstindexerat grundskydd förblir denna andel i det närmaste
oförändrad under större delen av perioden men ökar under de sista
åren till cirka 15 procent. I den äldre åldersgruppen är andelen med
låg ekonomisk standard genomgående högre och ökningen kraftigare. Andelen förväntas öka till cirka 60 procent år 2060, vilket är
drygt en fördubbling jämfört med år 2012. Även i detta fall blir
ökningen mindre i alternativet med inkomstindexerat grundskydd.
Det är först under simuleringens sista halva decennium som andelen
överstigen den som råder 2012.
Ökningen av andelen med låg ekonomisk standard är delvis förknippad med pensionärernas sjunkande relativinkomster i och med att
måttet i sig är knutet till medianinkomsten. Då pensionsförmånerna
18

Med låg ekonomisk standard avses en ekonomisk standard som understiger 60 procent av
medianen för ekonomisk standard. Måttet används ofta vid inkomstfördelningsanalyser för
att belysa graden av ekonomisk utsatthet i olika grupper.
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under utbetalningstiden, för en enskild individ, växer långsammare
än medianinkomsten kommer individen att successivt närma sig
gränsen för låg ekonomisk standard. Bland dem som i utgångsläget
ligger nära gränsen för ekonomisk utsatthet är det dock många som
har låga eller helt saknar inkomstgrundade pensioner och där följaktligen grundskyddet utgör en stor del av inkomsten. Ett prisindexerat grundskydd växer betydligt långsammare än medianinkomsten viket medför att fler och fler hamnar under nivån för låg
ekonomisk standard. Det kan också noteras att effekten av de olika
indexeringsalternativen blir betydligt större på andelen med låg
ekonomisk standard än på den relativa ekonomiska standarden.
Detta beror på att grundskyddet totalt sett utgör en begränsad
andel av pensionärernas totala inkomster samtidigt som det i de
grupper som är mest ekonomiskt utsatta i genomsnitt utgör en
betydande del.

Källa: Egna beräkningar.

Andelen män och kvinnor äldre än 65 år med låg ekonomisk
standard ökar kraftigt i alternativet med ett prisindexerat grundskydd (diagram 7). Nivåerna ökar från dagens cirka 20 procent för
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kvinnor och drygt 10 procent för män till cirka 50 respektive
35 procent år 2060. Som tidigare visats ökningen betydligt mindre i
scenariot med inkomstindexerat grundskydd. Minskningen av
andelen med låg ekonomisk standard vid ett inkomstindexerat
grundskydd är något större för kvinnor än för män beroende på att
fler kvinnor uppbär dessa förmåner.

Källa: Egna beräkningar.

En starkt bidragande orsak till att äldre pensionärer har en högre
andel ekonomiskt utsatta än yngre pensionärer, är att den årliga uppräkningen av pensionsförmånerna är lägre än medianinkomsten(se
diagram 7). Härigenom kommer inkomsterna för en enskild
pensionär att successivt närma sig gränsen för ekonomisk utsatthet.
För att närmare belysa denna effekt visas i diagram 9 andelen
pensionärer med låg ekonomisk standard för olika generationer.
Genom att följa generationer renodlas effekten av den årliga
omräkningen genom att skillnader som beror på födelseår huvudsakligen elimineras. Över tiden uppkommer det även sammansättningseffekter inom en enskild generation, t.ex. genom att
andelen kvinnor ökar med stigande ålder, men dessa har sannolikt
något mindre effekt.
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Diagram 9 visar således andelen med låg ekonomisk standard för
pensionärer inom ett antal generationer vid olika principer för
indexering av grundskyddet. En mycket tydlig ökning över tiden av
andelen ekonomiskt utsatta kan ses inom samtliga generationer,
särskilt i scenariot med prisindexerat grundskydd. Den initialt
minskande andelen inom varje generation förklaras av att de
individer som pensioneras tidigt får livsvarigt lägre inkomster och
därmed högre risk för ekonomisk utsatthet. När generationen fylls
på med individer som pensioneras vid högre ålder ökar de genomsnittliga inkomsterna och andelen ekonomiskt utsatta sjunker.
Vid ett inkomstindexerat grundskydd växer detta i samma takt
som de förvärvsaktivas inkomster och därmed medianinkomsten.
Trots det ökar andelen ekonomiskt utsatta över tiden inom varje
generation. Anledningen är att den årliga omräkningen av de olika
inkomstgrundade pensionsförmånerna är något lägre än inkomstutvecklingen för förvärsvaktiva vilket skapar successivt sjunkande
relativinkomster inom generationerna. Detta förflyttar i förlängningen även en viss del av dem som har inkomstgrundade förmåner
under gränsen för låg ekonomisk standard. Vid en bibehållen
pensionsuttagsålder kommer också antalet år med årlig omräkning
successivt att öka för varje ny generation varpå denna effekt
förstärks.

Källa: Egna beräkningar.
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3

Pensionärernas inkomster vid höjd
pensionsuttagsålder

Det finns starka samhällsekonomiska skäl till att det är angeläget
med ett längre arbetsliv, inte minst de försörjningsproblem som
uppstår då ett växande antal äldre kommer att behöva försörjas av
ett stagnerande antal förvärvsarbetande. För det allmänna pensionssystemet som sådant innebär dock inte en oförändrad pensionsuttagsålder och en ökad andel äldre något finansiellt problem
eftersom systemet är konstruerat för att fungera oavsett hur den
demografiska och ekonomiska utvecklingen blir. Sett ur detta perspektiv kan nuvarande pensionsuttagsålder behållas. Men om en
stigande medellivslängd inte matchas av ett längre arbetsliv innebär
det att givet en viss pensionsbehållning (pensionsförmögenhet)
kommer den månatliga pensionen bli allt lägre när pensionärstiden
ökar och den samlade pensionsbehållningen ska fördelas på allt fler
år. Givet att individen ser detta som ett fritt val mellan en högre
ekonomisk standard (högre pension och kortare tid som pensionär)
och mer fritid (lägre pension och mer tid som pensionär) är detta
inget problem.
För att belysa effekterna av en senarelagd pension för individernas ekonomiska standard har därför modellsimuleringar gjorts
där pensionsuttagsåldern förskjuts så att det genomsnittliga delningstalet för dem som går i pension ett visst år hålls oförändrat
efter 2012.19 I praktiken har dock inte alla möjlighet att skjuta upp
sin pensionsuttagsålder. I beräkningarna antas inte individer som är
arbetslösa eller har sjukersättning eller har en svag arbetsmarknadsanknytning ha möjlighet att skjuta upp sitt pensionsuttag utan
övergår i ålderspension vid 65. Tillsammans utgör dessa grupper
cirka 35 procent av varje årskull. I tabell 2 visas beräknad genomsnittlig pensionsuttagsålder för de övriga två tredjedelarna. Den
genomsnittliga pensionsuttagsåldern antas öka från dagens 64,7 till
68,2 år 2060. Detta motsvarar en ökning på cirka 3,5 år.

19
Detta motsvarar ungefär den s.k. ”behövliga pensionsåldern” som numera presenteras av
Pensionsmyndigheten i de orangea kuverten.
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Källa: Egna beräkningar.
Anmärkning: I beräkningen undantas individer som vid 64 års ålder var arbetslösa eller som uppbar
sjukersättning.

På samma sätt som beräkningarna vid oförändrad pensionsuttagsålder i föregående kapitel, presenteras resultat med antagande om
såväl pris- som inkomstindexering av grundskyddet. Notera att den
senarelagda pensionsuttagsåldern inte antas motsvara någon särskilt
politisk åtgärd och inte heller av någon regelförändring i socialförsäkrings- eller pensionssystemet.
3.1

Högre pensionsuttagsålder ger livsvarigt högre inkomster

Den genomsnittliga individuella disponibla inkomsten stiger varaktigt med en höjd pensionsuttagsålder både före pensionsuttag
och efter. Skälet till att inkomsterna i genomsnitt stiger före
pensionsuttaget är att sysselsättningen före 65 ökar något.
Effekten blir mindre i alternativet med inkomstindexering. I
vissa avtalspensionssystem betalas avtalspensionen ut under fem år.
Detta ger en tydlig effekt de första fem åren på den genomsnittliga
individuella disponibla inkomsten. Därefter sjunker den disponibla
inkomsten något. Detta gäller oavsett indexeringsprincip. Scenariot
med prisindexering ger generellt sett lägre nivåer på den genomsnittliga disponibla inkomsten än vad inkomstindexering av grundskyddet ger. Vidare är ökningen större vid inkomstindexering (se
lutningen på kurvorna i diagram 10). Över tid har valet av indexeringsmetod större effekt än den antagna ökningen av pensionsuttagsåldern. Efter 5 år är inkomstindexering i kapp alternativet med
prisindexering och uppskjutning av pensionen.
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Källa: Egna beräkningar.

3.2

Ersättningsgraderna ökar vid höjd pensionsuttagsålder

De genomsnittliga ersättningsgraderna ökar vid höjd pensionsuttagsålder men är fortfarande lägre för senare generationer (diagram
11).20 Detta beror sannolikt på den förändrade sammansättningen
av befolkningen och på arbetsmarknaden. Jobbskatteavdraget (dvs.
lägre beskattning av arbetsinkomster än andra inkomster) påverkar
också eftersom detta medför högre disponibel inkomst före
pensioneringen och därmed sänkt ersättningsgrad. Detta är särskilt
viktigt för dem som är äldre än 65 eftersom jobbskatteavdraget är
extra förmånligt för dessa personer givet att de har arbetsinkomster. Pensionsreformen kan också ha betydelse eftersom
tilläggspensionerna (dvs. det gamla ATP-systemet) är fullt utfasat
för alla som är födda efter 1953, och att detta var något generösare
än den nya inkomstpensionen.
20

I nedanstående diagram definieras ersättningsgraden som genomsnittsinkomsten 10-årsperioden efter pensioneringen jämfört med genomsnittsinkomsten 5-årsperioden före
pensioneringen för respektive generation.
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Källa: Egna beräkningar.

3.3

Pensionerna ökar långsammare än arbetsinkomsterna –
även med en höjd pensionsuttagsålder

Ett förlängt arbetsliv medför en högre genomsnittlig ekonomisk
standard för pensionärerna (diagram 12). I fallet med prisindexering
höjs den genomsnittliga ekonomiska standarden med cirka 6 procentenheter jämfört med scenariet med oförändrad pensionsuttagsålder.
Om grundskyddet i stället antas inkomstindexeras blir höjningen
runt 3 procentenheter. Den positiva effekten av den högre pensionsuttagsåldern blir mindre i gruppen 80 år och äldre eftersom de
inkomstberoende pensionerna svarar för en mindre del av inkomsterna i denna grupp. I stället är beroendet av grundskyddet större,
och nivån på detta är inte beroende av hur länge man har arbetat.
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Källa: egna beräkningar

3.4

Högre pensionsuttagsålder medför färre
garantipensionärer

En högre pensionsuttagålder minskar andelen pensionärer med
garantipension (diagram 13). Detta gäller vid både pris- och inkomstindexering av grundskyddet. Antalet garantipensionärer minskar i
scenariot med prisindexering eftersom inkomsterna ökar snabbare
än den prisindexerade gränsen för garantipension. Långsiktigt
bedöms även antalet ålderspensionärer med bostadstillägg minska
då allt fler har en inkomstgrundad pension samtidigt som bostadskostnaderna realt hålls oförändrade vid prisindexering. Vid antagande om inkomstindexering ökar i stället andelen med garantipension kraftigt. Ett förlängt arbetsliv innebär att garantipension
växlas mot inkomstrelaterade pensioner i båda indexeringsalternativen.
För de äldsta pensionärerna (80 år och äldre) ökar andelen med
garantipension kraftigt vid antagande om inkomstindexering, från
dagens 45 procent till strax över 90 procent 2060. Vid prisindexering
faller i stället andelen med garantipension allt eftersom den minskar
i förhållande till inkomstpensionen.
Resultaten påverkas mer av hur man väljer att indexera grundskyddet än av antagandet om pensionsuttagsåldern. Vid oförändrad
pensionsuttagsålder och inkomstindexerat grundskydd beräknas
cirka 70 procent av pensionärerna i åldern 65–79 år få garanti34
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pension 2060 jämfört med cirka 25 procent i scenariot med prisindexering. Motsvarande andelar i scenarierna med senarelagd
pensionsuttagsålder beräknas bli cirka 60 procent respektive knappt
10 procent. Andelen äldre pensionärer med garantipension beräknas
på lång sikt genomgående bli högre än andelen yngre pensionärer.
Om inkomstindexerat grundskydd antas ökar andelen kraftigt med
tiden och drygt 90 procent av de äldre pensionärerna beräknas få
garantipension 2060 vid oförändrad pensionsuttagsålder jämfört
med cirka 45 procent 2012.
De kraftiga förändringarna av andelen garantipensionärer vid ett
inkomstindexerat grundskydd beror på att garantipensionen då
ökar snabbare i värde i förhållande till andra inkomster. Viktigast i
sammanhanget är inkomstpensionens följsamhetsindexering som
innebär ett årligt avdrag med 1,6 procent medan garantipensionen
årligen antas växa med hela den nominella inkomstförändringen.
Detta innebär att vissa individer som inte haft garantipension då de
gick i pension ändå kan komma att bli garantipensionärer med tiden.

Källa: Egna beräkningar.

Den genomsnittliga relativa ekonomiska standarden för män och
kvinnor utjämnas något framöver (se diagram 14). År 2012 är
skillnaden cirka 13 procentenheter mellan könen. Vid prisindex35
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ering och uppskjutet pensionsuttag minskar denna skillnad till
cirka 10 procentenheter år 2060 och vid inkomstindexering cirka
9 procentenheter. Den minskade skillnaden mellan könen förklaras
bland annat av kvinnornas ökande förvärvsfrekvens.

Källa: Egna beräkningar.

Med stigande medellivslängd ökar den förskjutning av pensionsuttagsåldern som krävs för att konstanthålla delningstalet. Detta
medför att effekten av en förskjuten pensionsuttagsålder blir större
för de senare generationerna (se diagram 15a och 15b). Relativinkomsternas minskning över tiden beror på pensionernas relativa
utveckling jämfört med de förvärvsaktivas inkomster. I scenariot
med inkomstindexerat grundskydd beräknas utvecklingen liknande
den vid prisindexering förutom att den genomsnittliga relativa
ekonomiska standarden inte sjunker lika mycket som vid prisindexering (80 procent jämfört med 70 procent).
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Källa: Egna beräkningar.

3.5

Liten effekt på andelen pensionärer med låg ekonomisk
standard

Vid ett prisindexerat grundskydd ökar andelen med låg ekonomisk
standard kraftigt. Ett uppskjutet pensionsuttag förefaller inte ha
någon betydande effekt. I scenariot med inkomstindexerat grundskydd ökar andelen med låg ekonomisk standard. Detta något förvånande resultat beror på att de individer som inte har möjlighet att
höja sin pensionsuttagsålder, cirka 35 procent, också i genomsnitt
har låga inkomster och därmed en högre risk för låg ekonomisk
standard. En senareläggning innebär samtidigt en ökning av medianinkomsten vilket ökar nivån på gränsen för låg ekonomisk standard.21

21

Anledningen till att detta syns tydligare vid inkomstindexering än vid prisindexering är att
garantipensionärernas ekonomiska standard sannolikt ligger något närmare gränsen för låg
ekonomisk standard i detta alternativ än vid prisindexerat grundskydd då de antagligen ligger
betydligt under.
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Källa: Egna beräkningar.

Andelen män och kvinnor med låg ekonomisk standard ökar i
samtliga alternativ. Andelen kvinnor med låg ekonomisk standard
är cirka två och en halv gånger högre än andelen för män år 2012.
Över tiden sett minskar denna skillnad till en och en halv gånger
dagens nivå och detta oavsett indexeringsprincip och ett eventuellt
uppskjutet uttag av pensionen.
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Källa: Egna beräkningar.

Andelen pensionärer med låg ekonomisk standard ökar för senare
årskullar i alla scenarierna. Vid ett prisindexerat grundskydd ökar
andelen från dagens nivåer kring 10 procent (för 40-talisterna) till
det dubbla, dvs. kring 20 procent(för 60- och 70-talister). Över
tiden ökar andelen med låg ekonomisk standard successivt till
nivåer kring 35 procent för 40-talisterna och strax under 60 procent
för 60- och 70-talisterna. Scenariot med uppskjuten pensionsålder
ger en mindre effekt. Vid inkomstindexering av grundskyddet blir
nivåerna de första pensionärsåren fortfarande något högre än för
40-talisterna men nivåerna sjunker till cirka 10 procent för att därefter öka över tid. Detta förklaras av sammansättningseffekter i
övergången till ålderspension då de som inte kan skjuta upp sitt
pensionsuttag också är de som har störst sannolikhet för att få låg
ekonomisk standard och för en tidig ålderspension (dvs. vid 65 års
ålder). Även de högsta nivåerna bli lägre i fallet med inkomstindexering (25–35 procent).
Vid ett förlängt arbetsliv ökar andelen med låg ekonomisk
standard i de senare årskullarna då dessa uppnår en högre ålder vid
inkomstindexering av grundskyddet. Detta är en effekt av att
medianinkomsten ökar snabbare för andra grupper.
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Källa: Egna beräkningar.
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Bilaga 1

Mikrosimuleringsmodellen SESIM

SESIM är en individbaserad dynamisk mikrosimuleringsmodell av
den svenska befolkningen utvecklad av Finansdepartementet tillsammans med ett nätverk av fristående forskare. Utvecklingen av
SESIM startade 1997 inför ett uppdrag om att utvärdera studiemedelsystemet. Sedan dess har modellen utvidgats och fokus har
skiftat till att analysera skatte- och transfereringssystemen, främst
pensioner men också hälsa och hälso- och äldreomsorg. Detta
arbete har gjort SESIM till en generell mikrosimuleringsmodell
lämpad för bredare analyser. Bland annat har modellen använts för
att analysera hur skatter, transfereringar och välfärdstjänster omfördelar resurser såväl inom som mellan generationer.22 Modellen har
också använts till att undersöka hur utvecklingen av demografi,
ekonomi, hälsa m.m. kan komma att påverka det framtida behovet
av vård och omsorg.23 I dag används SESIM på Finansdepartementet och Socialdepartementet bl.a. för långsiktiga analyser av
inkomster och transfereringar, i synnerhet pensioner.24
Huvudsyftet med en dynamisk mikrosimuleringsmodell som
SESIM är att analysera system som omfördelar resurser på långsikt.
Ett exempel på detta och något som också studeras i denna
promemoria är ålderspensioner. Pensionsrätter tjänas in årligen och
ackumuleras över mycket lång tid. Vid pensioneringen över går
detta sedan till en månatlig pension som sedan betalas ut tills
individen avlider. Denna beräkning omfattar således många år. För
individer födda i år kan dessa beräkningar pågå i mer än 100 år. Att
en modell av detta slag kallas för dynamisk beror på att modellpopulationens egenskaper skiftar över tid. Nedan följer en översiktlig beskrivning av SESIM, för mer detaljer hänvisas till Flood m.fl.
(2005), Pettersson och Pettersson (2003) eller till www.sesim.org.
Verkligheten är ofta för komplex för att låta sig modelleras och
även med den mest ambitiösa av modellansatser måste därför en
mängd avgränsningar göras. I SESIM modelleras t.ex. inte indirekta
effekter, informell sektor eller privata transfereringar. Inte heller
modelleras pensionärernas förvärvsinkomster eller utländska pensioner
22

Se Pettersson, T & Pettersson, T. (2003) “Fördelning ur ett livscykelperspektiv, bilaga 9 till
Långtidsutredningen 2003/04 SOU 2003:110 Fritzes Stockholm respektive ESS 2006:6
”Generationsanalyser – omfördelning mellan generationer i en växande välfärdsstat”.
23
”Den ljusnande framtid är vård – Delresultat från LEV projektet”, Regeringskansliet 2010.
Vidare används modellen för Finansdepartements beräkningar av de långsiktiga offentliga
utgifterna åt EU-kommissionen (DG ECFIN, 2012).
24
Vidare används modellen för Finansdepartements beräkningar av de långsiktiga offentliga
utgifterna åt EU-kommissionen (DG ECFIN, 2012).

42

Pensionärernas ekonomiska situation

och pensionsrätter: Detta kan medföra en överskattning av den
ekonomiska utsattheten.
SESIM kan beskrivas som en uppsättning deterministiska regler,
algoritmer och stokastiska modeller som tillsammans används för att
stegvis uppdatera egenskaperna hos den initiala modellpopulationen
och därigenom skriva fram den över tiden. Uppdateringen tar
hänsyn till de processer som bedöms vara viktiga att avbilda eftersom de antas påverka de variabler som ska analyseras. Modellen
simulerar de olika processerna en efter en i sekvens, så kallad
rekursiv simulering. Simuleringen utförs stegvis och varje steg avser
ett kalenderår. Inom varje simuleringsår uppdateras varje individ en
gång, en periodvis simulering. Detta innebär att de händelser som
simuleras maximalt kan inträffa en gång under ett år. Somliga
händelser leder till absorberande tillstånd och kan således inträffa
maximalt en gång. Exempel på detta är dödsfall och att lämna
föräldrahemmet. Den rekursiva simuleringssekvensen innebär att
ett antagande om den kausala riktningen (och därmed ordningen)
mellan de olika händelser som modelleras måste göras. De händelser
som antas vara de mest basala placeras därför först i sekvensen.
Detta gäller framför allt de händelser som har en demografisk
karaktär, till exempel mortalitet och fertilitet. En direkt effekt av
valet av simuleringssekvens är att samtliga modeller måste estimeras
under beaktande av den valda sekvensen. Om händelse A simuleras
innan händelse B och riskpopulationen för händelse B påverkas av
utfallet av händelse A bör estimering av händelse B vara betingad på
utfallet av händelse A. Figur B beskriver översiktligt den sekvens
som används vid simulering i SESIM. Här framgår i vilken ordning
de olika modulerna exekveras men också ordningsföljden för de
respektive modellerna inom varje modul.
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Källa: Bilaga 9 – LU 2003.
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Simuleringarna resulterar i att varje individ i modellpopulationen
årligen klassificeras efter individens huvudsakliga sysselsättning
under året. Användning av en årlig indelning av individernas sysselsättning ger en förenklad bild av verkligheten. Exempelvis är det
vanligt att studenter arbetar under delar av året, i synnerhet de år då
studierna påbörjas och avslutas. Dessutom förekommer det att olika
sysselsättningar pågår simultant, till exempel deltidsstudier och
förvärvsarbete. Förenklingen begränsar modellens komplexitet
betydligt och gör den mer överblickbar. Nedanstående lista beskriver
de olika klassificeringar av individer som används i SESIM.
1. Barn: avser individer som är yngre än 16 år.
2. Ålderspensionär: avser individer som påbörjat uttag av ålderspension.
3. Student: avser individer som bedriver studier vid gymnasium,
Komvux eller universitet/högskola.
4. Förtidspensionär: avser individer som uppbär förtidspension
eller sjukbidrag.
5. Föräldraledig: avser kvinnor som föder barn under året.
6. Arbetslös: avser individer som uppbär någon form av arbetslöshetsersättning. Här inkluderas även individer i arbetsmarknadsåtgärder.
7. Övrig: avser individer som kan anses falla utanför ramen för den
övriga klassificeringen eller som inte har någon huvudsaklig
sysselsättning under året
8. Sysselsatt: avser förvärvsarbetande individer
9. Emigrerad: avser individer bosatta utomlands som har svensk
pensionsrätt. Observera att klassificeringen i detta fall inte är
unik då dessa individer även kan erhålla förtidspension eller
ålderspension.
Eftersom simuleringarna sker på individnivå utgörs den minsta
analysenheten av just den enskilda individen. Analyser av enskilda
individer är dock sällan intressanta varför det vanliga är att individer
aggregeras till lämpliga analysgrupper. En viktig faktor i de flesta
analyser är hushållen och dess sammansättning. I SESIM är modellpopulationens individer sammankopplade till hushåll vilka sedan
åldras tillsamman med individerna på ungefär samma sätt som i
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verkligheten; hushåll bildas då individer flyttar ihop och splittras då
individer avlider eller separerar. I baspopulationen utgörs modellhushållen av faktiskt observerade hushåll (med vissa modifieringar,
se avsnitt A.4.2). Information om hushållstillhörighet och hushållens sammansättning är viktig i SESIM då flera av de stokastiska
modellerna använder hushållens egenskaper vid simulering. En
annan orsak till flera sysselsättningar under ett år. Till exempel
hushållens betydelse är att vissa transfereringar beräknas utifrån
information om hushållet snarare än den enskilda individen. Exempel
på detta är bostadsbidrag, socialbidrag och barnbidrag avser förvärvsarbetande individer.
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Bilaga 2

Begrepp och definitioner

Inkomstbegrepp
Disponibel inkomst: Hushållens sammanlagda inkomst från arbete,
kapital, närings-verksamhet och positiva transfereringar minus
negativa transfereringar såsom skatt, betalt underhållsbidrag och
återbetalda studielån. Erhållna studielån ingår som en positiv transferering. Inkomstbegreppet omfattar kapitalvinster och kapitalförluster. Avdrag för privat pensionssparande betraktas nu också
som en negativ transferering.
Justering för försörjningsbörda: För att kunna jämföra disponibla
inkomster mellan olika typer av hushåll måste hänsyn tas till hur
många personer som ska försörjas på inkomsten. Förekomsten av
kollektiva nyttigheter och stordriftsfördelar hos hushåll med flera
medlemmar medför att inkomst per person blir missvisande. För
att justera för detta används därför en s.k. ekvivalensskala, Svensk
konsumtionsenhetsskala 2004, se tabellen nedan.

Ekonomisk standard (Justerad disponibel inkomst): Hushållets disponibla inkomst divideras med konsumtionsvikten enligt Svensk
konsumtionsenhetsskala 2004. Genom att justera den disponibla
inkomsten för försörjningsbörda skapas ett mått som är jämförbart
mellan hushåll av olika storlek. Skillnaden mellan (ojusterad) disponibel inkomst och ekonomisk standard kan illustreras med ett
enkelt räkneexempel: Ett hushåll består av ett sammanboende par
med en disponibel inkomst på 400 000 kronor per år. För att
beräkna ekonomisk standard för de sammanboende måste deras
disponibla inkomst justeras för antalet hushållsmedlemmar. Detta
sker genom att inkomsten divideras med hushållets vikt. I det här
fallet:
400 000 / (1,00 + 0,51) = 264 900
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Ett annat hushåll består av en ensamstående kvinna utan barn. För
att den ensamstående kvinnan ska uppnå samma ekonomiska
standard som de sammanboende behöver hon ha en disponibel
inkomst på 264 900 kronor, då hennes konsumtionsvikt är ett.
Individuell disponibel inkomst: För att kunna jämföra individers
ekonomiska situation, utan den utjämnande effekt som erhålls vid
studier av hushållsinkomster, beräknas den individuella disponibla
inkomsten. Det sker genom att summera alla individuella inkomster
och fördela hushållsgemensamma inkomster, som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag, lika mellan hushållets vuxna. Den individuella disponibla inkomsten är särskilt viktig för att jämföra inkomstsituationen för kvinnor och män.
Kapitalvinst/förlust: Avser uppkommen vinst eller förlust vid
försäljning av värdepapper, utländsk valuta, personlig egendom,
andel i handelsbolag, fastighet eller bostadsrätt. En värdeökning
registreras som en inkomst först när tillgången avyttras och vinsten
realiseras. Värdeökningar som ackumulerats under många år kan
därför komma att registreras som en inkomst under ett enskilt år,
medan en värdeökning som faktiskt uppkommit under året men
inte realiserats inte räknas in i den disponibla inkomsten.
Låg ekonomisk standard
Låg ekonomisk standard (eng. risk-of-poverty): Andel personer i
hushåll med en ekonomisk standard understigande 60 procent av
den ekvivalerade medianinkomsten.25
Någon tydlig skiljelinje mellan vad som utmärker fattiga och
icke-fattiga människor finns inte. Inte heller existerar det någon
allmänt accepterad teoretisk definition om vad som är fattigdom.
Enligt den svenska Nationalencyklopedin definieras fattigdom som
en levnadsstandard som är oacceptabelt låg.26 Ett sätt att definiera
fattigdom är att ställa det i förhållande till vad som anses vara
”normalt” i ett samhälle och som något som kan sättas i relation till
denna allmänna levnadsstandard. Fattigdom kan även definieras
utifrån tillgång till materiella resurser och till absoluta nivåer kopplade
till överlevnad och grundläggande behov. I denna rapport används
25
Median (senlatin media´nus 'som befinner sig i mitten', av latin me´dius 'i mitten befintlig',
'mellerst'), i statistiken det värde för ett ordnat datamaterial som delar materialet i två lika
stora delar, dvs. det ligger lika många värden över medianen som under den. Källa: Nationalencyklopedin.
26
www.ne.se
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en relativ definition av fattigdom eftersom de mycket långa tidsspannen inte gör det meningsfullt att på sikt analysera några
absoluta monetära gränser.
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