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I. Sammanfattning

Reformen av det svenska pensionssystemet 1999 syftade bland annat till att minska den 

demografiska risken som en åldrande befolkning har på systemet. Sverige valde ett system 

som grundar sig på ett fördelningssystem med fiktiva pensionskonton (inkomstpensionen) och 

ett fonderat pensionssystem med verkliga pensionskonton (premiepensionen). 

Eftersom en åldrande befolkning medför utmaningar och påfrestningar för ett pensionssystem, 

behandlar uppsatsen hur demografiska förändringar påverkar pensionerna i det svenska 

pensionssystemet i ett makroekonomiskt sammanhang. Uppsatsarbetet är främst baserat på 

studier av litteratur och statistik samt intervjuer.

Slutsatserna visar att demografiska förändringar som resulterar i en åldrande befolkning har 

en negativ finansiell inverkan på det svenska pensionssystemet, det vill säga att pensionerna 

påverkas negativt. Höga antaganden på de tre demografiska förändringsfaktorerna (frukt-

samhet, mortalitet och migration) har i praktiken bara en liten positiv effekt på försörjnings-

bördan i de olika demografiska scenarierna, och kan därmed inte var för sig motverka den 

åldrande befolkningens finansiella inverkan. En kombination av exempelvis högre frukt-

samhet och högre invandring skulle däremot ge en större positiv effekt på försörjnings-

bördan. En positiv makroekonomisk utveckling såsom hög sysselsättning och hög avkastning 

på finansmarknaden kan förmildra konsekvenserna, på samma sätt som en negativ utveckling 

kan förvärra dem. Teoretiskt sett går det att förebygga en ogynnsam demografisk utveckling, 

både direkt och indirekt, men i praktiken är det inte säkert att det direkta sättet fungerar, 

varför det svenska pensionssystemet faktiskt förlitar sig på indirekta metoder som den 

automatiska balanseringsmekanismen och delningstalen. Det är för övrigt oklart huruvida 

pensionssystemet är politiskt stabilt, men dess finansiella stabilitet garanterar att pensionerna 

kommer att kunna betalas ut.
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II. Abstract

The reform of the Swedish pension system in 1999 aimed to, among other things, decrease the 

demographic risk an ageing population has on the system. The new pension system is partly 

pay-as-you-go and partly funded.

As an ageing population has proven disadvantageous to pension systems, this thesis treats in a 

macroeconomic context how these changes affect the Swedish pensions. The work is mainly 

based on studies of literature and statistics, and on interviews.

The conclusions show that demographic changes resulting in an ageing population has a 

negative financial impact on the Swedish pension system. The effects of a higher fertility, 

mortality or immigration are in practice small, and thus cannot alone counter the financial 

impact of the ageing. A combination of, for example, high fertility and immigration, would 

affect the dependency burden even more positively. A positive macroeconomic development, 

with high employment and return on the financial market, has a positive influence on the 

pension system – just as a negative macroeconomic development negatively influences the 

system. Theoretically, it is possible to prevent a disadvantageous demographic development 

directly and indirectly. However, it is not certain in practice that the direct method can be 

successful, why the Swedish pension system relies on indirect methods such as the automatic 

balance mechanism and the life expectancy denominator. It is not clear whether the pension 

system is politically stable, but financially its stability is guaranteed.
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III. Förord

Framtiden är alltid oviss. Vad som kommer att hända oss personligen är något som vi inte vet 

om i förväg och inte heller är det lätt att förutspå eftersom livet ofta tar oförutsedda och 

slingrande vägar. Likväl är framtiden något som vi alla någon gång funderar över. 

När vi närmar oss pensioneringen ser de flesta av oss fram emot en tryggad ålderdom efter ett 

långt yrkesverksamt liv. Emellertid har det visat sig under de senaste två decennierna att 

många av pensionssystemen i världens länder inte kommer att vara finansiellt hållbara i 

längden, vilket har resulterat i att bland annat Sverige reformerat om sitt pensionssystem. 

Frågorna huruvida det nya svenska pensionssystemet är hållbart finns fortfarande, men nu 

handlar det inte längre om det är finansiellt hållbart utan snarare om det är det politiskt. Vi 

kan inte förutse vad som händer på det personliga planet, men vi kan förutse med relativt stor 

säkerhet hur den demografiska utvecklingen kommer att fortskrida. Med andra ord kan vi 

redan idag veta hur många pensionärer som kommer att behöva försörjas i framtiden liksom 

hur många yrkesarbetande individer som kan försörja dem. Detta är en stryka, och ger oss 

möjligheten och chansen att redan idag förändra eller förbättra brister i ett pensionssystem.   

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka alla som jag har kommit i kontakt med och som har 

hjälpt mig under arbetets gång. Ett stort tack till min handledare Juan Carlos Estibill som har 

guidat mig genom arbetet och givit mig många givande synpunkter och kommentarer. Tack 

till alla som tog sig tid och deltog i intervjuerna. Jag tackar också opponenterna som givit 

mycket konstruktiv kritik. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till alla som har besökt 

seminarierna, givit kommentarer och korrekturläst min uppsats.   

Lund 2006

Sofia Eklund
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VII. Beteckningar

2.1.1 Klassificering av pensionssystem

Xt Dagens arbetstagare.

Xt-1 Dagens pensionärer, d.v.s. gårdagens arbetstagare.

2.1.1.4 Fonderingsgraden

t Fonderingsgraden för ett pensionssystem vid t.

Ft Värdet av tillgångar i fonderingssystemet (pensionsfonder) i slutet av period t.

Pt+1, t+2,… Summan av pensioner som utbetalas i kommande perioder.

PVt(X) Förväntat nuvärde av variabeln X.

2.1.2 Kassaflödet

Ct Inbetalda pensionsavgifter från arbetstagare och arbetsgivare.

rt-1
 . Ft-1 Ränteintäkter från pensionsfonder.

Qt En bestämd och regelbunden överföring från grundaren av pensionssystemet.

Gt En positiv eller negativ överföring gjort av grundaren för pensionssystemet i 

syfte att vidhålla jämvikten mellan inkomster och utgifter vid underskott eller 

överskott i kassaflödet.

Pt Pensioner.

Ft – Ft-1 Nettoökning av pensionsfonder.

St Subventioner till andra områden inom socialförsäkringen finansierade av 

pensionssystemet.

2.1.2.1 Kassaflödet i en överlappande generationsmodell

at Summan som varje yrkesarbetande individ bidrar med till pensionssystemet.

t Återbäring.

t Pensionsavgift.

yt Inkomsten per person.

pt Pension per person.

NLt Antalet yrkesarbetande.

NPt Antalet pensionärer.

nt Befolkningstillväxt.
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gt Tillväxttakt.

xt Produktivitet.

2.2.1 Den framtida befolkningen

Nt+1 Den framtida befolkningen.

Nt Den nuvarande befolkningen.

Bt Antalet födda barn vid tidpunkt t.

Dt Antalet personer som dör.

INt Antalet personer som invandrar.

OUTt Antalet personer som utvandrar.

Bt – Dt Naturlig befolkningsökning.

INt – OUTt Nettoinvandring.

2.2.3 Försörjningskvoten

tp Medelpension.

ty Medelinkomst.

2.2.4 Överlappande generationer

Nt Den totala befolkningen vid tidpunkt t.

Nht Antal individer med åldern h vid tidpunkt t.

hw Ålder när individen börjar arbeta.

hp Pensionsåldern.

H+1 Ålder när individen dör.

sht Sannolikheten att överleva till period t.

2.3 Vidareutveckling av kassaflödet

t Sysselsättningsgraden vid tidpunkt t.

2.3.1 Buffertfonder

Gt Tillgångar som antingen tillförs eller fråntas buffertfonden för att utjämna 

skillnader i avgiftsinkomster och pensionsutbetalningar i pensionssystemet.

BFt Buffertfonden.
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1. Inledning

”Jag är säker på att det vi gjort inte kommer att vara populärt om 20 år när de som går i 

pension ser vad vi gjort.” Göran Persson (februari 2005)1

Ibland beskrivs en åldrande befolkning något dramatiskt som en demografisk tidsbomb. 

Faktum är att det är ett internationellt fenomen som har flera ekonomiska konsekvenser. En 

åldrande befolkning innebär att andelen pensionärer i en befolkning stiger. Samtidigt minskar 

andelen aktiva som kan tillfredsställa konsumtionsbehoven hos den större andelen pension-

ärer. Såvida inte produktiviteten stiger tillräckligt snabbt eller reformer genomförs kan 

pensionssystem utsättas för påfrestningar på grund av de demografiska förändringarna som 

sker idag.2

1994 beslutade den svenska riksdagen att ålderspensionssystemet skulle reformeras. Den 

viktigaste orsaken till beslutet var att pensionskostnaderna ökade kraftigt i en tid då tillväxten 

var låg.3 Det reformerade pensionssystemet skulle ta större hänsyn till demografiska föränd-

ringar såsom en åldrande befolkning och anpassas efter Sveriges ekonomiska situation. 1999 

påbörjades reformen vars regler trädde i full kraft 2003.4

Före reformen var det svenska pensionssystemet ett fördelningssystem. Avgifterna som betal-

ades in fördelades direkt till pensionärerna. Reformen innebar att Sverige fick ett partiellt 

fonderingssystem. Det betyder att pensionssystemet delvis är ett fördelningssystem, delvis ett 

fonderingssystem. Pensionerna i det nya systemet – den allmänna pensionen – består av 

inkomst-, premie- och garantipension. Dessa grundas på individernas livsinkomster. Förutom 

livsinkomsten påverkas storleken på pensionen av ett flertal faktorer. Bland annat vid vilken 

ålder individen går i pension, premiepensionsfondernas utveckling, Sveriges ekonomiska till-

växt, och varje generations återstående medellivslängd den dagen individen går i pension.5

Det nya i det svenska ålderspensionssystemet är alltså pensionens återkoppling till Sveriges 

ekonomiska tillväxt och att systemet bättre ska tåla befolkningsmässiga förändringar. Men det 

                                                
1 J. Taubert, ”Persson spår kritik mot pensioner” i Svenska Dagbladet, 19 februari 2005, s. 10.
2 W. A. Jackson, The Political Economy of Population Ageing (1998) s. 1 – 2.
3 Det fanns andra skäl också. ATP-systemet missgynnade personer med jämn inkomstutveckling som hade 
arbetat lång tid.
4 Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se (2006-03-15).
5 Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se (2006-03-15).
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är inte bara Sverige som upplever demografiska förändringar såsom befolkningens ökande 

medellivslängd. Att fenomenet är internationellt har medfört att flera andra länder redan har 

reformerat sina pensionssystem eller kommer att göra det i framtiden. Exempelvis har 

Lettland och Polen reformerat sina respektive system på liknande sätt som Sverige.6

1.1 Problemformulering

Medellivslängden i Sverige har stigit markant under det senaste seklet, från 58 år (1913) till 

80 år (2004). När folkpensionen infördes i Sverige 1913 sattes pensionsåldern till 67 år och så 

var det ända fram till 1976 då den sänktes till 65 år, vilket gäller än idag.7 Medellivslängden 

har alltså ökat stadigt samtidigt som pensionsåldern har sänkts.

Att Sverige idag har en högre levnadsstandard än för hundra år sedan råder det ingen tvekan 

om. Men man har under de senaste två decennierna kunnat observera två oroväckande trender 

i Sverige liksom i flera andra länder, som på sikt kan bli allvarliga problem. Dels att antalet 

pensionärer blir allt fler i förhållande till antalet yrkesverksamma, och dels att pensions-

kostnaderna har ökat påtagligt.8 Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) befolkningsprognos 

för Sverige kommer antalet pensionärer att öka med mer än 50 % fram till 2050, samtidigt 

som antalet yrkesverksamma endast förväntas stiga relativt svagt med drygt 8 % (se tabell 1).9

Sveriges befolkning idag och i framtiden
Tusentals Andel

Ålder 2004 2050 Ökning 2004 2050
0-19 2158,3 2373,7 10,0% 24,0% 22,6%

20-64 5298,8 5707,4 7,7% 58,8% 54,3%
65+ 1554,3 2435,4 56,7% 17,2% 23,2%

Totalt 9011,4 10516,5 16,7% 100% 100,0%

TABELL 1. SVERIGES BEFOLKNING IDAG OCH I FRAMTIDEN. KÄLLA: SCB.

I och med att en minskande andel av befolkningen i yrkesverksam ålder kan bidra till att 

upprätthålla pensionssystemet, kan en allt äldre befolkning med bibehållen pensionsålder bli 

ett allvarligt problem på lång sikt. Allt färre ska försörja allt fler. Sedan det svenska pensions-

systemet reformerades 1999 har dock demografiska liksom makroekonomiska aspekter 

                                                
6 “Second thoughts on the third age” i The Economist, 17 februari 2005.
7 Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se (2006-01-12).
8 S. Valdés, Políticas y mercados de pensiones. Un texto universitario para América Latina (2002) s. 23.
9 SCB, Sveriges framtida befolkning. Reviderad befolkningsprognos 2005 – 2050 (2005) s. 9. 
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kommit att få en allt större betydelse för den framtida pensionen än vad som tidigare gällde i 

den allmänna tilläggspensionen (ATP) och folkpensionen.10 Eftersom pensionerna i det nya 

systemet är knutna till både demografi och till makroekonomi, kan pensionsnivån komma att 

påverkas. Dels genom att en mindre andel av befolkningen är yrkesverksam och kan bidra till 

den nationella ekonomiska tillväxten, och dels genom fondernas värdeutveckling på den inter-

nationella finansmarknaden.

En åldrande befolkning medför sålunda utmaningar och påfrestningar för ett pensionssystem. 

Det är därför av vikt att undersöka vilken finansiell inverkan demografiska samt makro-

ekonomiska förändringar har på det svenska pensionssystemet.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur pensionerna i det svenska pensionssystemet 

påverkas av demografiska förändringar vid olika makroekonomiska konjunkturlägen givet, 

om inte annat anges, att produktivitetsutvecklingen förblir oförändrad.

Närmare bestämt så uppfylls uppsatsens syfte genom att besvara följande, delvis inbördes 

överlappande, frågor.

 Vilken finansiell inverkan har demografiska förändringar på pensionssystemet?

 Hur påverkas pensionerna av den makroekonomiska utvecklingen vid tre alternativa 

scenarier?

 Har det svenska pensionssystemet kapacitet att betala ut pensioner som gör att de 

framtida pensionärernas levnadsstandard hålls konstant eller ökar?

 Kommer pensionerna att kunna finansieras utan att försörjningsbördan på framtidens 

arbetstagare blir för stor?

1.3 Metod

Uppsatsarbetet baseras på studier av litteratur och statistik samt intervjuer. Årsredovisningar 

för AP-fonder och pensionssystemet har studerats, likaså lagtexter som berör området. Demo-

grafiska prognoser gjorda av SCB används för att analysera tre fiktiva makroekonomiska 

                                                
10 Folkpensionen var ett grundskydd i det gamla pensionssystemet, lika för alla oavsett inkomst. Allmän 
tilläggspension var också en del av det gamla pensionssystemet, där de femton bästa inkomståren var avgörande 
för pensionsstorleken.
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scenarier med hjälp av relevanta teorier inom nationalekonomi. De makroekonomiska 

scenarierna utgår från ett grundscenario som visar en medelväg mellan en optimistisk och en 

pessimistisk makroekonomisk utveckling. Jag intervjuar också personer från AP-fonderna, 

banker och en akademiker som forskar inom området, för att få deras syn på hur de 

befolkningsmässiga förändringarna kan påverka det svenska pensionssystemet och AP-

fondernas förvaltning. De intervjuade personerna är Ossian Ekdahl, chef för bolagsstyrning 

och strategisk analys vid Första AP-fonden, Göran Schubert, chef för affärs- och riskkontroll 

vid Fjärde AP-fonden, Roger Henriksson, försäkringsansvarig vid Handelsbanken i Lund, 

Anders Hansson, ansvarig för Spara & Placera privat vid Färs & Frosta Sparbank i Lund, samt 

Agneta Kruse, universitetslektor vid Lunds universitet. Hans Lundström på Statistiska 

Centralbyrån har brevledes bistått med detaljerad statistik angående Sveriges framtida befolk-

ning.

1.4 Källkritik

Beträffande befolkningsprognosernas tillförlitlighet är den god för de årskullar som redan 

finns i början av prognoserna, men den avtar med tiden. När det gäller de årskullar som föds 

under prognosperioden är tillförlitligheten lägre. Osäkerheten i tillförlitligheten kan uttryckas 

genom att skildra prognoserna med ett lågt, medel och högt antagande för respektive föränd-

ringsfaktor (fruktsamhet, dödlighet och migration).11

Intervjufrågorna som ställdes var av diskussionskaraktär för att svaren skulle bli mångsidiga 

och uttömmande. Frågorna återfinns i bilaga 3. Intervjufrågorna skickades i förväg till 

respondenterna via e-post för att de skulle få möjlighet att fundera och förbereda svaren. 

Intervjuerna har skett via telefon och personliga möten. I intervjuer finns det alltid en viss risk 

för feltolkning av frågor, liksom missuppfattningar av svar. Därför har respondenterna fått 

möjlighet att ta del av och godkänna relevanta stycken. När det gäller de elektroniska källorna 

har jag använt mig av information som är publicerad av svenska myndigheter och andra 

vedertagna källor.

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen avgränsas till att enbart behandla det svenska pensionssystemet, och den allmänna 

pensionen med undantag för garantipensionen. Ett tag framöver kommer det att finnas 

                                                
11 SCB (2005) s. 36.
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övergångsregler för personer som är födda innan 1954. För att förenkla verkligheten antas det 

i analysen att hela den svenska befolkningen ingår i det nya pensionssystemet. Tidsperioden 

som de demografiska prognoserna bygger på är 2005 till 2050. En längre tidshorisont har inte 

ansetts meningsfull för att besvara uppsatsens frågeställningar. Det antas att produktivitets-

utvecklingen förblir oförändrad under prognostiden såvida inte annat anges. Uppsatsen 

introducerar problematiken kring produktivitet, men diskuterar det inte närmare. 

Hur pensionssystemets tillgångar och skulder utvecklas kommer inte att undersökas, vilket 

innebär att det så kallade balanstalet inte kan beräknas för att utröna om den automatiska 

balanseringsmekanismen aktiveras. Eftersom avsikten är att undersöka hur pensionerna 

påverkas av demografiska förändringar, spelar det mindre roll huruvida balanseringen 

aktiveras eller ej. Aktiveras den automatiska balanseringen på grund av en negativ demo-

grafisk utveckling, sett ur pensionssystemets perspektiv, eller negativ makroekonomisk 

utveckling blir pensionerna automatiskt lägre.

I analysen tas det heller ingen hänsyn till arvsvinster; det vill säga att avlidna personers 

pensionsbehållning eller premiepensionskapital kan ärvas av övriga pensionssparare i 

pensionssystemet. Trots att kostnader för förvaltning och administration av inkomst- och 

premiepensionen minskar pensionerna, kommer dessa kostnader att bortses från i uppsatsen.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med en teoretisk beskrivning av hur pensionssystem kan klassificeras, samt 

hur pensionssystemets kassaflöden ter sig ur ett demografiskt och makroekonomiskt pers-

pektiv. Den fortsätter med en beskrivning av det svenska pensionssystemet, vilket leder till en 

analys av inledningskapitlets frågeställningar. Uppsatsen avslutas med slutsatser och förslag 

till vidare forskning.
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2. Teori

Detta kapitel inleds med att förklara syftet med ett pensionssystem. Därefter kommer olika 

typer av pensionssystem och deras kassaflöde att beskrivas och definieras, samt demografiska 

teorier att presenteras. Kapitlet avslutas med en vidareutveckling av kassaflödet ur ett demo-

grafiskt och makroekonomiskt perspektiv.

2.1 Pensionssystem

Alla pensionssystem har ett trefaldigt syfte:12

 Tillhandahålla pensionärer en försörjning för att förhindra fattigdom efter ett yrkes-

verksamt liv.

 Jämna ut konsumtionen över en livstid från de mest produktiva åren till de minst 

produktiva åren.

 Fungera som en försäkring och förse livsförnödenheter för dem som lever exception-

ellt länge.

Nyckelorden i ett pensionssystem är konsumtion och produktion av varor och tjänster. För en 

pensionerad generation är det viktigt att den yngre generationen i befolkningen producerar de 

varor och tjänster som efterfrågas av båda generationerna. Det är kostsamt, och inte alltid 

praktiskt möjligt, att lagra nuvarande produktion för framtida användning. Dessutom bortses 

då från att preferenser och behov förändras under livet. Det bättre alternativet är då att växla 

eller byta nuvarande produktion mot framtida produktion. Detta kan antingen ske genom att 

individerna sparar en andel av sin inkomst till pensioneringen för att köpa varor och tjänster 

från en yngre generation, eller så kan individerna lita på ett löfte från barn, arbetsgivare eller 

staten att de ska förse dem med varor och tjänster efter pensioneringen. Detta leder till två 

vanligt förekommande typer av pensionssystem: Fördelningssystemet som bygger på ett 

implicit eller explicit löfte mellan generationer, och fonderingssystemet där äganderätten 

spelar en central roll.13

2.1.1 Klassificering av pensionssystem

Ett sätt att klassificera pensionssystem är att utgå från avvägningen mellan fördelning (pay-

as-you-go eller kortare paygo) och fondering i systemet. Ett fördelningssystem bygger på att 

                                                
12 N. Barr, The Pension Puzzle. Prerequisites and Policy Choices in Pension Design (2002) s. 1.
13 N. Barr (2002) s. 3 - 4.
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de yrkesverksamma betalar in skatter som direkt slussas vidare till dagens pensionärer. Den 

yrkesverksamma delen av befolkningen avstår med andra ord från att konsumera idag och 

erhåller istället pensionsrätter som kan utnyttjas i framtiden. Pensionerna i fördelnings-

systemet ökar med inkomsternas (skattebasens) tillväxt. I det fonderade systemet bestäms 

pensionerna av placerandet, sparandet och avkastningen på finansmarknaden.14 Med finans-

marknad avses här det finansiella systemet som inbegriper finansiella marknader med 

instrument samt dess regelverk som utgörs av lagar och praxis. Pensionsfonder – institutioner 

för långsiktigt sparande – placerar på finansmarknaden och bidrar till att knyta samman 

sparare med investerare. Figur 1 illustrerar kopplingen mellan pensionssparare, pensions-

system, finansmarknaden och pensionärer för ett fördelningssystem och ett fonderat pensions-

system. Generation Xt står för dagens arbetstagare och generation Xt-1 för dagens pensionärer.

FIGUR 1. FÖRDELNINGSSYSTEM RESPEKTIVE FONDERAT SYSTEM. EGEN BEARBETNING.

Pensionsspararna betalar in en avgift (a) till pensionssystemet, vilken ger dem rättigheter att 

få pension i framtiden. Dessa rättigheter innebär en skuld för pensionssystemet, samtidigt som 

avgifterna som inbetalas är en tillgång. Vid ett fördelningssystem omfördelas avgifterna direkt 

till dagens pensionärer som får en pension (d). I ett fonderingssystem placerar en pensions-

förvaltare avgifterna på finansmarknaden (b), som sedan likvideras (c) och betalas ut som 

pension till pensionsspararna när de går i pension (e). 

Äganderätten till de inbetalda medlen skiljer sig alltså åt mellan systemen. Det är enbart i det 

fonderade systemet som individerna har äganderätt över dessa. Med äganderätt avses här att 

inbetalda avgifter är öronmärkta och tillfaller inbetalaren när denne går i pension. Ett 

                                                
14 G. Normann, Hur långt räcker pensionerna? (2003) s. 54.
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fördelningssystem kan dock ha fonderade inslag, men utan att äganderätten till de inbetalda 

medlen gäller för den enskilda individen.

2.1.1.1 Förmånsbestämda och avgiftsbestämda system

Det går också att göra skillnad mellan förmånsbestämda system (Defined Benefit Plans) och 

avgiftsbestämda (Defined Contribution Plans). I ett förmånsbestämt system är förmånsnivån 

eller pensionsnivån fastställd i förväg, medan nivån på avgiftsinbetalningarna anpassas där-

efter. Förmånsnivån kan exempelvis avse en viss procent av slutlönen eller den genom-

snittliga lönen över en längre period. I det avgiftsbestämda systemet är det istället nivån på 

avgiftsinbetalningarna som är fastställda i förväg, medan förmånsnivån anpassas efter olika 

faktorer som beror på det specifika pensionssystemets uppbyggnad. I dessa system har 

individerna egna pensionskonton där pensionsrätterna kontinuerligt ackumuleras.15

2.1.1.2 NDC och DC

Pensionskonton i det avgiftsbestämda systemet kan vara fiktiva (Notional Defined Contri-

bution Accounts – NDC) eller verkliga (Defined Contribution Accounts – DC). NDC-konton 

bygger på ett fördelningssystem som imiterar ett fonderat system i sättet att bestämma vilka 

förmåner pensionärerna får. Emellertid är det ett ickefonderat system och inbetalningarna som 

bokförs på dessa konton är fiktiva. Det betyder att vad som registreras inte är kapital utan 

intjänade pensionsrätter. När individerna pensioneras omvandlas detta till årliga pensioner på 

ett liknande sätt som i fonderade system, med skillnaden att de årliga pensionerna betalas som 

en skatt på morgondagens arbetstagare. Avkastningen på dessa konton bestäms av tillväxt-

takten, jämfört med avkastningen på DC-konton som bestäms av finansmarknaden. DC-

konton bygger på ett fonderat system, där individerna har verkliga pensionskonton och alltså 

själva sparar inför sin pensionering. 

Med fiktiva konton sätts automatiskt en begränsning på framtida pensionärers krav på 

framtida arbetstagare genom två demografiska variabler – livslängden och födelsetalet. Värdet 

på de fiktiva kontona reagerar automatiskt mot förändringar i livslängden via delningstal.16

Samtidigt varierar pensionerna med födelsetalen genom att ett lågt födelsetal ger en stagnerad 

eller fallande sysselsättningsgrad vilket i sin tur påverkar intäkterna från inkomstskatten. 

Avkastningen på NDC-kontona blir lägre, och därmed också pensionerna. En stigande 

                                                
15 N. Barr (2002) s. iv.
16 Delningstalen diskuteras närmare i avsnitt 3.2.2.
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produktivitet ökar däremot avkastningen och pensionsnivån.17 Med NDC-konton säkras, via 

förräntningen av pensionsskulden, att pensionssystemets utgifter på lång sikt inte överstiger 

dess inkomster. En bromsmekanism gör att pensioner och pensionsrätter förräntas lång-

sammare vid tillfällen då pensionsskulden överstiger pensionssystemets tillgångar.18  

2.1.1.3 Ersättningsprinciper

Ersättningen kan utgå enligt olika principer, till exempel kan den vara inkomstprövad: Ju 

större inkomst, desto lägre ersättning. Den kan vara enhetlig, det vill säga alla får ett lika stort 

belopp. Den kan vara inkomstrelaterad, vilket innebär att individen ersätts i proportion till 

inkomstbortfallets storlek: Ju högre inkomst, desto högre ersättning. Till detta kan det finnas 

ytterligare krav på exempelvis att individen ska ha arbetat en viss tid eller att denne under en 

viss tid betalat in en avgift. Ersättningen kan också vara avgiftsrelaterad, vilket betyder att den 

som betalat in mer får en större ersättning.19

2.1.1.4 Fonderingsgraden

Ett pensionssystem kan indelas efter graden av fondering. Närmare bestämt definieras ett 

pensionssystems fonderingsgrad som:

(1)
)( ,...2,1 


ttt

t
t PPV

F


där: t =   Pensionssystemets fonderingsgrad vid slutet av period t. 

Ft =   Värdet av tillgångar i fonderingssystemet i slutet av period t.

Pt+1, t+2,… =   Summan av pensioner som utbetalas i kommande perioder.

PVt(X) =   Förväntat nuvärde av variabeln X, som bestäms av räntan på                     

                                                 finansmarknaden vid tidpunkten t.

Fonderingsgraden visar andelen av pensionssystemets tillgångar som är skyddade av ägande-

rätten.20 Den antar oftast ett värde mellan 0 och 1. När  = 0 är pensionssystemet ett fördel-

ningssystem. Om  ligger i intervallet mellan 0 och 1 kallas det för ett partiellt fonderings-

                                                
17 “More than a notional improvement” i The Economist, 16 februari 2006.
18 Försäkringskassan, Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 60.
19 A-C. Ståhlberg, Socialförsäkringarna i Sverige (2004) s. 24 – 25.
20 S. Valdés (2002) s. 522.
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system, och när  = 1 är det ett fonderingssystem. Om  < 0 betyder det att fördelnings-

systemet är finansiellt instabilt, avgifterna har då sackat efter den nödvändiga nivån för att 

pensionssystemet ska kunna finansiera pensionerna. Om  > 1 betyder det att tillgångarna är

högre än skulderna, vilket innebär att det finns kapital till förmån för grundaren av pensions-

systemet. Med grundaren menas initiativtagaren till pensionssystemet; det kan vara staten 

eller ett företag. Det senare fallet, att  > 1, kan beroende på skattesystemet vara vanligt vid 

företagsbetalda pensionsplaner som ger företagen skattefördelar.21

2.1.2 Kassaflödet

På lång sikt är det intressant att förutse utvecklingen av ett pensionssystems finansiella 

ställning, och att avgöra huruvida det finns ett framtida datum då tillgångarna är slut och i 

sådana fall när detta inträffar. Kassaflödet visar var de likvida medlen kommer ifrån och till 

vad dessa medel används. Årliga prognoser över kassaflödet för flera decennier framåt är 

därför oumbärliga för att förutse hur demografiska eller makroekonomiska förändringar kan 

påverka pensionssystemet.22

Kassaflödet för ett pensionssystem definieras som:

(2a) 0])([ 111   ttttttttt SFFPGQFrC    för alla t,

där:

Ct =     Inbetalda pensionsavgifter från både arbetstagare och arbetsgivare.

rt-1
.Ft-1 = Ränteintäkter från pensionsfonder. Pensionsfonden innefattar endast tillgångar 

som är skyddade av äganderätten och utesluter därmed tillgångar förknippade 

med ett fördelningssystem.

Qt =     En bestämd och regelbunden överföring från grundaren av pensionssystemet.

Gt = Eventuellt en positiv eller negativ överföring gjort av grundaren för pensions-

systemet i syfte att vidhålla jämvikten mellan inkomster och utgifter vid under-

skott eller överskott i kassaflödet.

Pt =     Pensioner.

                                                
21 S. Valdés (2002) s. 398 – 399.
22 S. Valdés (2002) s. 401.
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Ft – Ft-1 =     Nettoökning av pensionsfonder. 

St = Subventioner till andra områden inom socialförsäkringen finansierade av 

pensionssystemet.

Det finns några specialfall som underlättar analysen av kassaflödet. När St = 0 är pensions-

systemet specialiserat, det vill säga systemet har specialiserat sig på ålderspensioner och ägnar 

sig inte åt andra områden inom socialförsäkringen eller offentliga utgifter. När Qt = 0 är 

pensionssystemet finansiellt oberoende från staten eller företaget. Samtidigt kan staten 

intervenera genom att modifiera exempelvis avgiften eller pensionsåldern. När det inte finns 

några risker eller osäkerheter, kan det inte heller finnas oväntade överföringar och Gt = 0.

Dessa antaganden förenklar kassaflödet till:

(2b) Ct + rt-1
. Ft-1 – [Pt +(Ft - Ft-1)] = 0

Med andra ord, de inbetalda pensionsavgifterna och fondernas förräntning är lika med 

pensionsutbetalningarna plus nettoökningen av pensionsfonden.23

2.1.2.1 Kassaflödet i en överlappande generationsmodell

Antag att antalet pensionärer NPt och antalet yrkesarbetande NLt tillhör pensionssystemet i 

perioden t. Pensionssystemet är ett partiellt fonderingssystem. De yrkesarbetande individerna 

tjänar en inkomst yt som beskattas med en pensionsavgift t. I period t bidrar varje yrkes-

arbetande individ med en summa at till pensionssystemet. En del av pensionsavgifterna i förra 

perioden har investerats i fonder Ft-1 till en ränta rt-1. En pensionär får i samma period 

pensionen pt som har haft en återbäring t. I enlighet med det förenklade kassaflödet (2b), ger 

detta ett kassaflöde som kan uttryckas på följande sätt:

(2c)   0)()( 111   ttPttttLtt FFNpFrNa

   0)()( 1111   ttPtttttLttt FFNyFrNy 

                                                
23 S. Valdés (2002) s. 401 – 405.
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Pensionssystemet beskrivs också av befolkningstillväxten nt (se ekvation 3), produktiviteten xt

(se ekvation 4) och tillväxttakten gt (se ekvation 5). Eftersom mortaliteten bland unga antas 

vara försumbar, är NLt = NPt+1 för alla t.  

(3) 1)/(1)/( 11   PtPtLtLtt NNNNn

(4) 1)/( 1  ttt yyx

(5) 1)1)(1(  ttt xng

Ekvation (4) visar att produktiviteten kan approximeras med individernas löneförändringar. 

Den innebär att en produktivitetsförbättring kan förklaras av faktorer som ökar produktionen 

med bibehållen arbetskraft, och därmed möjliggörs en ökning av den reala lönen.24

Ekvation (5) visar att tillväxttakten är produkten av produktiviteten och befolknings-

tillväxten.25

2.1.2.2 Insolvens

Så länge som kassaflödet är i jämvikt är ett pensionssystem solvent, eftersom det klarar av 

alla sina åtaganden.26 Emellertid finns det åtminstone två omständigheter som kan orsaka att 

ett pensionssystem blir insolvent. För det första, när det inträffar exogena förändringar som 

ger ett permanent kassaunderskott samtidigt som staten hindrar ingrepp i pensionssystemet för 

att bevara systemets finansiella oberoende. Att pensionsskulden stiger med en ökande 

medellivslängd är ett exempel på en sådan förändring. För att undvika insolvens krävs 

åtgärder för att öka pensionssystemets tillgångar (öka avgiften) eller minska skulden (minska 

återbäringskvoten) eller båda (höja pensionsåldern). För det andra, när ett pensionssystem 

som inte är helt fonderat upphör att gälla.27

2.1.3 Balansräkningen

I pensionssystemets balansräkning kan trender i kassaflödets olika komponenter avläsas. När 

en händelse aviseras som förändrar de framtida kassaflödena anpassar balansräkningen sig 

omedelbart, men det gör däremot inte de löpande flödena. Därför kan balansräkningen avslöja 

annan information än vad kassaflödet gör. Exempel på händelser som kan förutses med 

                                                
24 För vidare diskussion om produktivitet se D. Romers ”Advanced Macroeconomics” (2005).
25 S. Valdés (2002) s. 405 – 409.
26 S. Valdés (2002) s. 401.
27 S. Valdés (2002) s. 435.
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relativt stor säkerhet flera decennier innan de inträffar, och redan idag genererar förändringar i 

balansräkningen är: 28

1. Demografiska förändringar. Där ingår bland annat variationer i livslängd, i fertilitet 

och i antalet anslutna till pensionssystemet.

2. Förändringar i den ekonomiska försörjningskvoten. Det vill säga antalet personer som 

faktiskt har ett arbete i förhållande till antalet pensionärer.

2.1.4 Risker i ett pensionssystem

Att förse varje individ med en stabil och förutsägbar pension är en utmaning för alla pensions-

system. Världen är på flera sätt oförutsägbar; demografiska trender förändras, den ekonom-

iska utvecklingen går inte som förväntat, politiska system ändras eller pensionssystemets 

institutioner kan misslyckas med sina ansvarsområden. Med andra ord finns det flera risker 

som ett pensionssystem är utsatt för. Dessa risker ökar sannolikheten för att gjorda pensions-

löften inte kan hållas.29 Som redan antytts kan riskerna vara demografiska, ekonomiska eller 

politiska. Storleken på de olika riskerna beror på vilken typ av pensionssystem landet har. 

Fondering anses minska de demografiska, ekonomiska och politiska riskerna generellt sett 

jämfört med fördelningssystemet. Det sker via en bättre diversifiering av den demografiska 

risken mellan olika generationer av pensionssparare som lever under samma period samt via 

internationell diversifiering.30 Slutligen finns den systemiska risken: Risken för händelser som 

orsakar ekonomiska förluster eller skadar förtroendet för stora delar av det finansiella 

systemet, och därmed också pensionssystemet.31

Demografiska risker är sådana som påfrestar pensionssystemet via oförväntade förändringar i 

demografiska faktorer såsom fruktsamhet, dödlighet och migration. Pensionärer som lever 

längre än förväntat utgör en sådan risk. Att fler individer än förväntat blir pensionärer är 

också en demografisk risk, liksom negativa förändringar i födelsetalen. En nedgång i 

födelsetalen innebär att relativt färre individer kommer att ingå i arbetskraften i framtiden. 

Ökar medellivslängden kommer individerna att tillbringa en större del av sitt liv som 

                                                
28 S. Valdés (2002) s. 423 – 429.
29 L. H. Thompson, “Individual Uncertainty in Retirement Income Planning under Different Public Pension 
Regimes” i R.D. Arnold (et al), Framing the Social Security Debate: Values, Politics, and Economics (1998) 
s. 116. 
30 S. Valdés (2002) s. 392 - 393.
31 Group of Ten (G10), “Report on Consolidation in the Financial Sector” (2001) s. 126. 
www.bis.org/publ/gten05.pdf.
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pensionärer. Dessa förändringar påfrestar pensionssystemets finansiering.32 In- och utvand-

ring är ytterligare en demografisk risk som främst beror på åldersstrukturen på de berörda 

individerna som in- och utvandrar. Om exempelvis många i arbetsför ålder utvandrar minskar 

arbetskraften, vilket kan påverka pensionssystemet.

Ekonomiska risker uppstår till följd av oväntade förändringar i avkastningen på investeringar 

eller i löneökningstakten under individernas arbetsliv. En snabb lönetillväxt kan leda till att 

pensionsavgiften behöver stiga för att klara av den högre levnadsstandarden.33 Med politisk 

risk avses politiska beslut som kan resultera i att pensionslöften inte kan hållas när individerna 

pensioneras i framtiden. Det kan uppstå till följd av alltför generösa pensionslöften som staten 

egentligen inte har råd med eftersom den framtida kostnaden av löftena inte har beaktats. 

Politisk risk är mindre påtaglig när pensionssystemet är finansiellt autonomt från stats-

budgeten, dock är den inte lika med noll eftersom staten fortfarande kan ändra systemets 

regelverk.34

2.1.5 Risker för en pensionsförvaltare

Samtidigt som pensionssystemet är utsatt för flera risker är pensionsförvaltarna det också. De 

behöver ta hänsyn till finansiella risker vid placerandet av pensionsspararnas kapital. Dessa 

risker påverkar förvaltningen beroende på pensionsfondens målsättning och i slutänden också 

storleksnivån på pensionärernas pensioner.

Enligt portföljvalsteori kan en förvaltare sprida riskerna genom att diversifiera, det vill säga 

genom att investera i flera olika tillgångar såväl i inhemsk som utländsk valuta. Ju bättre 

portföljen är diversifierad, desto mindre varierar spridningen på avkastningen.35 Teoretiskt 

sett finns det flera tillgångar som en förvaltare kan placera i. Fonder placerar sina tillgångar i 

olika typer av värdepapper eller i olika kombinationer av värdepapper. Ofta delas fonderna in 

efter typen av placering. Räntefonder placerar i räntebärande värdepapper, såväl privat som 

offentligt, såsom statsskuldväxlar och obligationer med olika löptider. Blandfonder placerar i 

både räntebärande värdepapper och aktier. Generationsfonderna bygger på en uppfattning om 

att aktier ger bättre långsiktig värdeutveckling än räntebärande värdepapper och att de

räntebärande värdepapprena har en stabilare utveckling. Därför placerar generationsfonder 

                                                
32 L. H. Thompson (1998) s. 118.
33 L. H. Thompson (1998) s. 121.
34 L. H. Thompson (1998) s. 129 – 130.
35 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus, Essentials of Investments (2003) s. 170.
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främst i aktier när det är lång tid kvar fram till pensionen och allt eftersom minskas aktie-

innehavet till förmån för räntebärande värdepapper. Aktiefonder placerar till största delen i 

marknadsnoterade aktier eller andra värdepapper där värdeutvecklingen är kopplade till 

aktier.36 Emellertid finns det risker som är förknippade med de olika tillgångsslagen. Vissa 

risker är generella, medan andra är specifika.

Marknadsrisk utgörs av riskfaktorer som är gemensamma för hela ekonomin. Det kan handla 

om konjunkturläget, räntor, inflation och växelkursen. Unik risk eller företagsspecifik risk 

påverkar bara det specifika företaget och kan diversifieras bort, liksom branschspecifik risk.37

För räntebärande papper är ränterisk (risken att värdet sjunker när räntan stiger) liksom 

kreditrisk (risken att låntagaren inte betalar tillbaka lånen p.g.a. konkurs eller liknande) de 

viktiga riskfaktorerna. Ränterisken är högre ju längre löptid det räntebärande pappret har. 

Statsobligationer anses sakna kreditrisk, medan företagsobligationer kan ha en hög kredit-

risk.38 Likviditetsrisk är risken att inte kunna sälja sina tillgångar tillräckligt lätt och snabbt i 

utbyte mot kontanter. Det påverkar allt från obligationer till aktier. Inflationsrisk är risken att 

tillgångarna förlorar i värde när inflationen stiger och då minskar köpkraften. Inflationsrisk 

kan beskrivas som risken med att undvika risk, det vill säga med att vara för försiktig.39

Valutarisk består i att avkastningen på en tillgång är osäker på grund av att växelkursen 

mellan den inhemska och utländska valutan kan förändras.40 Denna risk finns vid invest-

eringar eller placeringar i andra valutor. Politisk risk utgörs av att staters beslut kan påverka 

investeringsmöjligheterna i landet.41 Ytterligare en risk som bör tas i beaktande vid speciellt 

långsiktiga investeringsbeslut är tidsrisken. Det är risken att investeraren kan behöva sina 

investerade pengar tidigare än väntat. Långsiktiga investeringar ger ofta, även relativt sett, 

högre avkastning än kortsiktiga, men den längre tidshorisonten ökar tidsrisken.42 Slutligen är 

förvaltaren också utsatt för en systemisk risk, som genom dominoeffekter kan ge stora och 

oförutsedda konsekvenser på hela det finansiella systemet.43

                                                
36 PPM, www.ppm.nu (2006-05-02).
37 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 170 – 171.
38 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 316, 340 – 341.
39 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 608.
40 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 727.
41 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 608.
42 Z. Bodie, A. Kane, A. J. Marcus (2003) s. 608.
43 Group of Ten (2001) s. 126.
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2.2 Demografi

Demografi är vetenskapen som ägnar sig åt studier av befolkningars sammansättning och 

storlek, samt förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser. I 

följande avsnitt kommer demografiska begrepp, definitioner och samband att behandlas.  

2.2.1 Den framtida befolkningen

Fruktsamhet, dödlighet och migration är demografiska förändringsfaktorer som påverkar den 

framtida folkmängden (Nt+1). Den påverkas positivt av att barn föds (Bt) och personer 

invandrar (INt), och negativt av att personer utvandrar (OUTt) och dör (Dt). Den framtida 

folkmängden beror också på den nuvarande folkmängdens storlek (Nt), och beskrivs av 

följande ekvation:

(6) tttttt OUTINDBNN 1

Detta samband innebär att en förändring i folkmängden består av en naturlig befolknings-

ökning, Bt – Dt, och av nettoinvandring, INt – OUTt.
44

2.2.2 Åldrande befolkning

En åldrande befolkning uppfyller åtminstone ett av följande två villkor. Det ena villkoret är att 

befolkningens genomsnittliga ålder stiger och det andra är att andelen äldre över en viss ålder 

ökar.45 Åldrandet hos en befolkning beror av de tre demografiska förändringsfaktorerna; 

fertilitet, mortalitet och migration. En fallande fertilitet eller fruktsamhet innebär att färre barn 

föds och att storleken på den yngre generationen minskar relativt den äldre. Befolkningen 

åldras alltså även om medellivslängden inte har stigit. En minskad mortalitet eller dödlighet 

resulterar i att individer lever längre vilket ökar genomsnittsåldern och befolkningen åldras. 

Den tredje källan till demografisk förändring är migration som antingen kan öka eller minska 

befolkningen. Migration har en tvetydligare effekt på åldersfördelningen än fertilitet och 

mortalitet, på grund av migranternas potentiellt vida åldersstruktur.46

                                                
44 C. Newell, Methods and Models in Demography (1988) s. 8.
45 W. A. Jackson (1998) s. 2. 
46 W. A. Jackson (1998) s. 9.



26

2.2.3 Försörjningskvoten

Hur stor pensionsavgiften behöver vara för att uppnå en viss storlek på pensionen kan 

beräknas med hjälp av kassaflödet. Antag att pensionssystemet grundar sig på fördelnings-

principer. Avgiften blir då kvoten mellan pensionsutbetalningar och betalningsunderlaget. Vid 

förändringar i arbetskraften, antalet pensionärer eller i lönen finns det två parametrar som kan 

anpassas för att balansen i pensionssystemet bevaras, nämligen avgiftssatsen och pensions-

nivån. I ekvationen står tp och ty  för medelpension och medellön i ekonomin vid tiden t.

(7)
Lt

Pt

t

t
t N

N

y

p


 eller 

gskvotförsörjninskvotersättningsAvgiftssat 

Försörjningskvoten (ibland benämnd försörjningsbörda) definieras ofta som antalet 

pensionärer NPt i förhållandet till antalet personer i arbetskraften NLt. Enligt denna definition 

ligger betoningen på att personer förväntas vara ekonomiskt aktiva eller inaktiva på grund av 

sin ålder, snarare än att personerna verkligen är aktiva eller inaktiva. En åldrande befolkning 

medför således att försörjningskvoten stiger. Emellertid är det viktigare i ett pensionssystem 

med fördelningsprinciper hur många som faktiskt arbetar. Om den nyligen beskrivna 

försörjningskvoten benämns vara den demografiska vore det då lämpligare med en ekonomisk 

försörjningskvot som sätter antalet pensionärer i relation till antalet sysselsatta personer i 

arbetskraften. I ett avgiftsbestämt system minskar således ersättningskvoten i takt med en 

ökande försörjningskvot.47

2.2.4 Överlappande generationer

Den överlappande generationsmodellen (Overlapping Generations Model) har fått sitt namn 

av att flera generationer alltid samexisterar med varandra. Individerna lever maximalt 

H + 1 år. Under de första 0 – hw åren anses individerna vara barn och arbetar inte alls 

eftersom föräldrarna finansierar deras konsumtion. Vid åldern hw börjar individerna arbeta i 

utbyte mot en lön. Under de påföljande åren hp-1 – hw antas de arbeta och vid hp går de i 

                                                
47 A. Kruse, ”Pensionen påverkas också av vad andra gör” i Välfärd (2005:4) s. 24 – 25.
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pension. Under de sista H – hp åren är individerna pensionerade och erhåller ålderspension.48

Figur 2 förklarar beteckningarna som används för att beskriva livets olika skeenden. 

FIGUR 2. LIVET I KORTHET. EGEN BEARBETNING.

I början av varje tidsperiod t föds det N0 individer. Individerna inom varje generation är 

identiska och står inför en mortalitetsrisk i början av varje period. Sannolikheten att överleva 

till period t för en individ som är född i period t - h är sht, där s0t = 1. Individerna i varje 

generation antas maximalt leva H + 1 år, och då är sH+1t = 0. 

Den totala befolkningen som lever vid t benämns Nt. Antalet individer med åldern h vid 

tidpunkten t betecknas Nht.

(8a) 
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Arbetskraften NLt i period t är summan av befolkningen i åldern mellan hw och hp-1. 
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48 D. Sundén, The Dynamics of Pension Reform (2002) s. 5.
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2.3 Vidareutveckling av kassaflödet 

Från (2c) härleds följande beskrivning av kassaflödet: 

(9a)   0)()( 111   ttPttttLttt FFNpFrNy

Ur ett demografiskt perspektiv kan kassaflödet uttryckas som att pensionsintäkterna från de 

yrkesverksamma och fondernas förräntning ska vara minst lika stora som pensions-

utbetalningarna och fondernas nettoökning:
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Om (9b) uppfylls är pensionssystemet solvent, annars är det insolvent och på lång sikt kan 

systemet inte klara av sina åtaganden. Denna ekvation kan vidareutvecklas ur ett makro-

ekonomiskt perspektiv. Alla individer som ingår i arbetskraften arbetar som bekant inte på 

grund av arbetslöshet eller andra omständigheter. Hänsyn bör tas till detta faktum, och 

sysselsättningsgraden t – det vill säga andelen personer som faktiskt har ett arbete – ska ingå 

i kassaflödet:49
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2.3.1 Buffertfonder

Som tidigare nämnts (avsnitt 2.1.1) kan ett fördelningssystem ha inslag av fondering utan att 

de inbetalda pensionsavgifterna är öronmärkta för pensionsspararen. Det betyder att ägande-

rätten till de inbetalda medlen inte gäller för den enskilda individen. Dessa fonder är istället 

allmänna, och utgör en buffert – en reserv – i pensionssystemet vid temporära förändringar i 

avgiftsinkomster och pensionsutbetalningar.

Figur 3 skildrar hur kassaflödet i ett pensionssystem kan se ut, och varför buffertfonden har en 

central roll. Närmare bestämt illustrerar den att inbetalningar av pensionsavgifter och ut-

betalningar av pensioner kan variera med tiden. Detta beror på demografiska såväl som 

                                                
49 Ett alternativ till sysselsättningsgraden är att räkna antalet arbetade timmar i ekonomin.
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ekonomiska omständigheter. Vid tidpunkt 0 och 2 är inbetalningarna större eller lika med 

utbetalningarna, medan inbetalningarna är mindre än utbetalningarna vid tidpunkt 1 och 3. 

Buffertfonden behöver således ha framförhållning för att kunna uppfylla sitt åtagande i 

pensionssystemet så att pensionerna inte behöver påverkas negativt vid tidpunkter som 1 och 

3.     

FIGUR 3. KASSAFLÖDET OCH BUFFERTFONDENS ROLL. EGEN BEARBETNING.

Nu återinförs en av de kassaflödeskomponenter som tidigare antogs vara lika med noll, 

nämligen Gt. Kassaflödet för ett partiellt fonderingssystem som använder sig av dessa 

buffertfonder blir således:
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Om pensionsutbetalningarna är större än avgiftsinkomsterna tas medel ur buffertfonden för att 

utjämna dessa ojämnheter, vilket innebär att Gt är positiv. Om pensionsutbetalningarna istället 

är mindre än avgiftsinkomsterna tillförs buffertfonden medel, det vill säga att Gt är negativ. 

Ekvation (12a) och (12b) illustrerar dessa samband.   
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Hur buffertfonden (BFt) förändras över tiden kan beskrivas:

(13) tttt GBFrBF   11 )1(
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3. Empiri

I detta kapitel presenteras det svenska pensionssystemets uppbyggnad och egenskaper (se 

bilaga 1 för en matematisk beskrivning). Med utgångspunkt från intervjuer redogörs för vilka 

möjligheter som finns för att minimera den demografiska påverkan som en åldrande befolk-

ning har på pensionssystemet.

3.1 Det nya pensionssystemet

Pensionssystemet med ATP och folkpension ersattes 1999 av den allmänna pensionen, som 

omfattar alla som är födda 1954 eller senare.50 Det nya pensionssystemet vilar på en bred 

överenskommelse mellan fem partier.51 Den lagstadgade allmänna pensionen ingår i den 

skattefinansierade socialförsäkringen och består av inkomst-, premie-, och garantipension.52

Som Figur 4 visar är det reformerade pensionssystemets ålderspension skilt från stats-

budgeten.

FIGUR 4. DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET. EGEN BEARBETNING.

                                                
50 Övergångsregler kommer att finnas längre. Personer födda mellan 1938 och 1953 omfattas av både det gamla 
och det nya systemet. Personer som är födda 1937 eller tidigare omfattas däremot endast av det gamla pensions-
systemet.
51 Regeringen, www.regeringen.se/sb/d/4371/a/54662;jsessionid=apZBKY1QJG54 (2006-08-08)
52 Statens pensionsverk, www.spv.se/Hem/Pensionsskola (2006-03-20).
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Som framgår av Figur 4 består ålderspensionen av inkomst- och premiepension. Totalt är 

pensionsavgiften 18,5 % av inkomsttagarnas bruttolön och skattepliktiga ersättningar som 

exempelvis a-kassa och sjukersättning. Det finns ett inkomsttak om 7,5 inkomstbasbelopp 

(år 2006 motsvarar ett basbelopp 44 500 kr) som innebär att man inte får pensionsrätt eller 

betalar allmän pensionsavgift om inkomsten överstiger taket.53 16 % går till inkomst-

pensionen och 2,5 % till premiepensionen, vilket också kan ses i Figur 4. Pensionsavgifterna, 

som även kallas pensionsrätt, bokförs på inkomsttagarens personliga pensionskonton. Varje 

individ har två pensionskonton; ett fiktivt för inkomstpensionen och ett verkligt för 

premiepensionen. Avgiften tas ut dels som en arbetsgivaravgift (10,21 %) och dels som 

allmän pensionsavgift (7 %).54,55 Förutom att inkomsttagare och arbetsgivare betalar in 

pensionsavgifter varje år, gör staten det också i vissa fall. Staten betalar pensionsavgifter till 

personer som får pensionsgrundande ersättning från social- eller arbetslöshetsförsäkringarna, 

och till dem som har tillgodoräknats pensionsgrundande belopp.56 De statliga pensions-

avgifterna finansieras med allmänna skattemedel, precis som garantipensionen. Garanti-

pensionen utgör ett grundskydd för de pensionärer som har haft låga eller inga inkomster alls 

och är inkomstprövad.57

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, det vill säga avgifterna som betalas in under ett 

bestämt år används för att finansiera det årets pensionsutbetalningar. Pensionsrätten som 

inkomsttagaren erhåller beror på individens inkomst, men också på den allmänna inkomst-

utvecklingen eftersom de ackumulerade pensionsrätterna räknas upp med inkomstindex. 

Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden förvaltar en mindre andel av inkomstpensions-

systemets tillgångar. Den andelen kallas för buffertkapital.58

Premiepensionen är den delen av den allmänna pensionen som inkomsttagaren själv kan 

placera i fonder. Det som avsätts till premiepensionen placerar Premiepensionsmyndigheten 

(PPM) på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelser utfärdade av 

                                                
53 Avgiften betalas även för inkomster som överstiger inkomsttaket, men det ger ingen pensionsrätt och fungerar 
istället som en skatt och tillfaller statsbudgeten.  
54 Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se/privatpers/pensionar/pensionssys (2006-03-20).
55 Således summeras pensionsavgiften till 17,5 %, samtidigt som pensionsrätten och pensionsavgiften är 18,5 % 
av pensionsunderlaget. Skillnaden förklaras av att den allmänna pensionsavgiften på 7 % dras av från pensions-
underlaget vid beräkning av pensionsrätt (0,1721 / 0,93 = 0,185).  
56 Egentligen är pensionsgrundande belopp inga inkomster alls, utan ett beräkningsunderlag. Dessa belopp 
tillgodoräknas vid barnår, studier, plikttjänst och vid sjuk- och aktivitetsersättning.
57 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 30 – 32.
58 Regeringen, www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442 (2006-03-27).
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staten till dess att taxeringen är fastställd, eftersom det är först då myndigheten vet hur mycket 

pensionsrätt för premiepension som inkomsttagaren har tjänat in.59 PPM köper sedan andelar i 

de fonder som varje individ har valt. När denne går i pension säljer PPM fondandelar och 

likviden betalas ut som pension.60 Sjunde AP-fonden förvaltar tillsammans med privata 

fondbolag det fonderade kapitalet i premiepensionssystemet.61

Vid pensioneringen vänds betalningsströmmarna och det är Försäkringskassan som betalar ut 

den allmänna pensionen till pensionären så länge som hon lever. Inkomst- och premiepension 

kan tas ut tidigast vid 61 års ålder, medan 65 år gäller för garantipension.62

3.2 Systemets finansiella stabilitet

Det reformerade pensionssystemet karaktäriseras av att det är ett avgiftsrelaterat system med 

fast avgift. Det innebär att den intjänade pensionsrätten är lika stor som den avgift som 

inbetalats av eller för individen i systemet. Samtidigt hålls pensionsavgiften konstant för att 

inte belasta den yrkesarbetande delen av befolkningen vid demografiska förändringar. För att 

pensionssystemet ska uppfylla dessa principer måste pensionsavgifterna och buffertfondens 

tillgångar garanterat kunna finansiera pensionsutbetalningarna. Därför behövs det regler för 

om, när, och i vilken utsträckning som pensionsnivån eller buffertfonden ska komma att 

påverkas av demografiska och ekonomiska förändringar för att pensionssystemet ska vara 

finansiellt stabilt.63

Pensionssystemets tillgångar består av pensionsavgifter och avkastning från buffertfonden 

(AP-fonderna). Tillgångarna ökar med positiva skillnader mellan pensionsavgifter och 

pensionsutbetalningar. Dessa skillnader ökar buffertfonden. Pensionssystemets skuld ökar 

med positiva skillnader mellan tillgodoräknade pensionsrätter och utbetalda pensioner. 

Skulden beror på indexeringen (förräntningen) av pensionsskulden och förändringar i medel-

livslängd. Eftersom inbetalda pensionsavgifter definitionsmässigt är lika med tillgodoräknade 

pensionsrätter i ett avgiftsrelaterat system, kommer inbetalda pensionsavgifter, utbetald 

pension och tillgodoräknad pensionsrätt att påverka pensionssystemets tillgångar lika mycket 

                                                
59 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 8 Kap, 1 §.
60 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 32 – 33.
61 Första AP-fonden, www.ap1.se (2006-06-09).
62 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 30.
63 Riksförsäkringsverket, Automatisk balansering av ålderspensionssystemet – redovisning av regeringens 
beräkningsuppdrag (2000) s. 14 – 15.
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som dess skuld.64 Därför är det tillgångarnas utveckling i förhållande till skulderna som ska 

ligga i fokus.

3.2.1 Bromsen

Pensionsskulden – åtagandet att betala ut pensioner – kan inte överstiga systemets tillgångar 

(avgifterna och avkastningen från buffertfonden) mer än marginellt. Däremot kan en ogynn-

sam demografisk eller makroekonomisk utveckling innebära att systemet hamnar i finansiell 

obalans, vilket på lång sikt kan betyda att pensionssystemet inte klarar av sina åtaganden. 

Med hjälp av balanstalet (BT) som årligen beräknas erhålls ett mått på pensionssystemets 

finansiella ställning. Det beräknas genom att systemets tillgångar divideras med pensions-

skulden. Ett BT > 1 betyder att tillgångarna är större än pensionsskulden, medan ett BT < 1 på 

lång sikt kan innebära att buffertfonden töms och att inkomstpensionen inte längre kan 

finansieras med den fasta avgiften på 16 %.65 Vid dessa tillfällen aktiveras en broms-

mekanism, den automatiska balanseringen, som finns för att hantera sådana situationer. Det 

innebär att värdet på pensionerna som normalt räknas upp med genomsnittsinkomstens 

utveckling (inkomstindex), istället räknas upp något långsammare med ett balansindex tills 

pensionssystemet återigen är i finansiell balans.66

3.2.2 Delningstal

Varje individs pension beräknas genom att dennes pensionsbehållningar vid pensioneringen 

divideras med ett delningstal, som är fast för varje årskull. Delningstalen speglar återstående 

medellivslängd vid pensionstillfället samt en framtida tillväxt på 1,6 %. När livslängden ökar 

blir delningstalen för yngre högre. Det resulterar i att pensionen blir lägre varje månad. Den 

samlade pensionsbehållningen ska ju räcka en längre tid.67 Eftersom beviljade pensioner inte 

påverkas av en förändrad medellivslängd, finns det en underskottsrisk för systemet när 

medellivslängden ökar. Systemet betalar då ”för höga” pensioner jämfört med den intjänade 

pensionsrätten.68

                                                
64 Riksförsäkringsverket (2000) s. 15 – 16.
65 Försäkringskassan, Socialdepartementet, Den svenska ålderspensionen (2005) s. 20 – 21.
66 Riksförsäkringsverket (2000) s. 11 – 13.
67 Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se (2006-04-11).
68 Riksförsäkringsverket (2000) s. 18 – 19.
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3.3 AP-fondernas roll

De allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) har inrättats för att förvalta inkomst- och 

premiepensionssystemet. Totalt sett finns det sex AP-fonder.69 Första till Fjärde och Sjätte 

AP-fonden utgör en buffert i pensionssystemet som utjämnar tillfälliga svängningar mellan 

pensionsavgifter och pensionsutbetalningar. När pensionsutgifterna är större än pensions-

avgifterna tas medel ur AP-fonderna. Omvänt tillförs AP-fonderna medel om avgifterna över-

stiger utgifterna. Storleken på in- och utbetalningar kan variera med demografiska och makro-

ekonomiska förändringar.70 Förutom att dessa AP-fonder har till uppgift att verka som en 

buffertfond, ska de också finansiera pensionssystemets administration.71

Genom buffertfonden bidrar AP-fonderna till att avgifterna till pensionssystemet kan hållas 

konstanta över tiden.72 Buffertfonden beror av hur pensionsavgifterna och pensionsutbetal-

ningarna utvecklas, och till en mindre del av den avkastning som den erhåller.73 Första till 

Fjärde AP-fonderna får en fjärdedel av avgifterna och finansierar en fjärdedel av pensions-

utbetalningarna. Den Sjätte AP-fonden har inga ålägganden att återföra medel till systemets 

pensionsutbetalningar, utan kan återinvestera vinster. Sjunde AP-fonden förvaltar såväl 

Premiesparfonden som Premievalsfonden. Individer som inte aktivt väljer fonder får sina 

premiepensionsmedel placerade i Premiesparfonden. Premievalsfonden finns till för dem som 

aktivt väljer var de vill placera sina premiepensionsmedel i konkurrens med de privata fond-

bolagen.74

3.3.1 AP-fondernas placeringar

Första till Fjärde AP-fonden har identiska placeringsregler (se bilaga 2). Dessa bidrar till att 

skapa bättre förutsättningar för att uppnå en hög avkastning på fondmedlen samtidigt som de 

ger ökade möjligheter till att diversifiera och begränsa riskerna.75

AP-fondernas överordnade mål är god riskspridning och hög långsiktig avkastning.76 Fond-

medlen får placeras i alla förekommande instrument på kapitalmarknaden som är omsätt-

ningsbara och marknadsnoterade. De får också placeras i utländska tillgångar. Kraven på 
                                                
69 Det vill säga Första till Fjärde, och Sjätte till Sjunde. Den Femte AP-fonden är numera avvecklad.
70 Regeringen, www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442 (2006-03-21).
71 DS 1999:38, AP-fondernas organisation och placeringsregler i det reformerade pensionssystemet, s. 56 – 57.
72 DS 1999:38, s. 74.
73 Riksförsäkringsverket (2000) s. 15.
74 Regeringen, www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442 (2006-03-27).
75 DS 1999:38, s. 7 – 8.
76 DS 1999:38, s. 73.
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omsättningsbarhet och marknadsnotering omfattar inte fastighetsaktier, derivatinstrument, 

repor och värdepapperslån som får utnyttjas i syfte att effektivisera förvaltningen eller 

begränsa riskerna. Däremot får AP-fonderna inte placera i råvaror, ädla metaller och 

liknande.77 Eftersom pensionssystemet ska ha betalningsberedskap finns kravet på omsätt-

ningsbarhet, vilket innebär att AP-fonderna exempelvis inte får direktäga fastigheter utan 

endast indirekt.78

Tabell 2 visar en sammanställning över Första till Fjärde AP-fondernas strategiska portföljer 

enligt respektive årsredovisning.79 En strategisk portfölj visar fördelningen över tillgångs-

klasser som är bäst anpassad till fondens åtagande i pensionssystemet. 

AP-fondernas strategiska portföljer (%) 

Tillgångsslag Första Andra Tredje Fjärde

Aktier 57,0 60,0 54,5 61,0
Svenska 12,0 20,0 12,0 19,0
Utländska 40,0 35,0 39,5 42,0
Tillväxtmarknader 5,0 5,0 3,0 c

Räntebärande 40,0 36,0 37,0 37,0
Svenska nominella 10,0 19,0 6,1 d

Utländska nominella 22,0 15,0 23,4 d

Realräntor 8,0 2,0 7,5 d

Alt. investeringar 3,0 4,0 8,5 2,0
Fastigheter a 3,0 8,5 2,0
Riskkapitalfonder a 1,0 b b

Totala 100,0 100,0 100,0 100,0
varav noterade placeringar 97,0 a a a

varav valutaexponerat 20,0 11,0 13,0 10,0

a) Ej specificerat.
b) Ej specificerat, redovisas under Aktier.
c) Kommer att ändras från 0 % till 3 % på bekostnad av Aktier Utländska.
d) Ej specificerat, uppdelat enligt statsobligationer (22 %) och kreditobligationer (15 %).

TABELL 2. AP-FONDERNAS STRATEGISKA PORTFÖLJER.
KÄLLA: AP-FONDERNAS ÅRSREDOVISNINGAR 2005.

                                                
77 DS 1999:38, s. 85.
78 DS 1999:38, s. 86.
79 AP-fonderna valutasäkrar för att neutralisera den risken det innebär att placera i en annan valuta än den 
svenska. 
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Privat pensionssparande

Tjänstepension

Inkomstpension Premiepension

Allmän pension 

3.4 Pensionsspararens perspektiv

En pensionssparare har möjlighet att spara till sin pension på tre olika sätt. Som Figur 5 visar 

har vi den lagstadgade allmänna pensionen, tjänste- eller avtalspension samt privat pensions-

sparande. 

FIGUR 5. MÖJLIGHETERNA ATT PENSIONSSPARA. KÄLLA: PPM.

Individerna kan påverka sin pension genom hur mycket de tjänar (y), när de börjar arbeta (hw) 

och när de går i pension (hp). De har också möjlighet att via sina placeringar av premie-

pensionen påverka den allmänna pensionen. Individerna kan välja upp till fem fonder av flera 

hundra. Det finns fyra typer av fonder i premiepensionssystemet: Aktiefonder, räntefonder, 

blandfonder och generationsfonder.80 Tjänste- eller avtalspension är ett avtal mellan fack-

förbund och arbetsgivare, och innebär att arbetsgivaren betalar en viss procent av lönen till 

den anställdes pension. Det finns både förmånsbestämda och avgiftsbestämda tjänste-

pensioner. Vanligtvis kan den anställda själv placera i fonder eller traditionella pensions-

försäkringar när tjänstepensionen är avgiftsbestämd. Om individen vill ha extra ekonomisk 

trygghet inför pensioneringen kan denne komplettera med ett eget privat pensionssparande. 

Det finns flera olika sparformer, bland annat individuellt pensionssparande, traditionell 

pensionsförsäkring, fondförsäkring och vanligt fondsparande. I allmänhet kan den tas ut vid 

55 år och under minst fem år. Det som är fördelaktigt med det privata pensionssparandet är 

skatteavdrag, och att sparbeloppen kan ärvas och är befriade från förmögenhetsskatt.81

                                                
80 PPM, www.ppm.nu (2006-03-23).
81 Statens pensionsverk, www.spv.se/Hem/Pensionsskola (2006-03-23).
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3.5 Den demografiska utvecklingen

Det här avsnittet kommer att presentera befolkningsprognoser för Sverige fram till 2050; först 

ett huvudscenario och därefter detaljerade antaganden som ligger bakom såväl detta scenario 

som sex alternativa scenarier som används i kapitel 4. För att kunna se Sveriges situation i ett 

internationellt sammanhang presenteras också kortfattade prognoser för ett fåtal länder som 

har en åldrande befolkning. 

3.5.1 Prognoser för Sverige

Figur 6 är en så kallad befolkningspyramid och visar åldersfördelningen för män respektive 

kvinnor i procent av hela befolkningen för 2004 och prognosåret 2050. Som figuren illustrerar 

kommer andelen personer 65 år eller äldre att öka medan den arbetsföra andelen av befolk-

ningen minskar. Det senare syns tydligast för åldersgruppen 30 till 59 år. Däremot förväntas 

antalet arbetsföra personer öka med drygt 8 % samtidigt som antalet pensionärer ökar med 

mer än 50 % fram till 2050. En befolkning med hög medellivslängd och lågt barnafödande ger 

en befolkningspyramid som mer påminner om en pelare än en pyramid, som i fallet Sverige.82

Sveriges befolkning 2004 och 2050
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FIGUR 6. BEFOLKNINGSPYRAMID I PROCENT FÖR SVERIGES BEFOLKNING. KÄLLA: SCB.

                                                
82 SCB (2005).  
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Kvinnor i Sverige har under 1900-talet i snitt fött mellan 1,9 och 2,1 barn per kvinna. 1999 

registrerades den lägsta fruktsamheten någonsin i Sverige: 1,5 barn per kvinna. Sedan dess har 

den ökat något och i prognoserna antas det att fruktsamheten kommer att ligga på en nivå om 

1,85 barn per kvinna.83 Medelåldern för en förstagångsmamma har stigit från 24 år (1970-tal) 

till 29 år (2006).84 Vidare antas att trenden mot en minskad dödlighet kommer att fortsätta 

under prognostiden. Medellivslängden antas stiga från 80 år till 85 år.85, 86 I Tabell 3 ses en 

tydlig trend mot en åldrande befolkning, liksom att andelen barn och individer i arbetsför 

ålder kommer att minska i Sverige.

Den svenska befolkningens åldrande (%)
1980 2000 2025 2050

< 20 år 26,4 24,1 23,1 22,6
20 – 64 år 57,2 58,7 55,1 54,3

> 64 år 16,4 17,2 21,8 23,2

TABELL 3. DEN SVENSKA BEFOLKNINGENS ÅLDRANDE. KÄLLA: SCB.

Antalet födda kommer att öka fram till 2025 till omkring 113 000 per år. Därefter minskar 

antalet födda till omkring 110 000 per år fram till 2035 för att sedan fortsätta stiga till närmare 

120 000 födda barn per år i slutet av prognosperioden. Antalet döda kommer att ligga på en 

relativt stabil nivå omkring 90 000 till 95 000 döda per år fram till 2020. Därefter kommer 

antalet döda att stiga och stabilisera sig något under 115 000 döda. I Figur 7 kan man betrakta 

dessa förändringar i fertilitet och mortalitet. 

Antal födda och döda 2000 - 2004 samt prognos 2005 - 2050
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FIGUR 7. FÖRÄNDRINGAR I FERTILITET OCH MORTALITET. KÄLLA. SCB.

                                                
83 SCB, Demografiska rapporter 2006:2. Sveriges framtida befolkning 2006 – 2050. (2006) s. 41.
84 SCB (2006) s. 39.
85 SCB (2005) s. 12 – 13.
86 Mer specifikt beräknas medellivslängden bli 86,3 år för kvinnor och 83,6 år för män. SCB (2006) s. 69.
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Figur 8 visar hur in- och utvandringen förväntas utvecklas. Invandringen förväntas öka från 

65 000 till 73 000 personer per år. Utvandringen ökar dock snabbare från 35 000 till 50 000 

personer per år. Detta minskar invandringsöverskottet från 30 000 till 23 000 personer per år. 

Antal in- och utvandrade 2000 - 2004 
samt prognos 2005 - 2050
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FIGUR 8. PROGNOSTISERAD IN- OCH UTVANDRING. KÄLLA: SCB.

3.5.2 Alternativa demografiska scenarier

Bilaga 4 visar detaljerade tabeller över Sveriges framtida befolkning efter ålder. Tabellerna 

visar sju alternativa scenarier, där befolkningens storlek påverkas när en av de tre demo-

grafiska förändringsfaktorerna förändras åt gången. Exempelvis betyder detta att man gör ett 

högt och ett lågt antagande om den framtida fruktsamheten, samtidigt som övriga antaganden 

om dödlighet och migration är desamma som i huvudalternativet.87  Tabell 4 visar antaganden 

för fruktsamheten i de alternativa scenarierna.

Fruktsamhet (barn per kvinna). Alternativa 
antaganden.

År Låg fruktsamhet Huvudalternativ Hög fruktsamhet

2006 1,70 1,81 1,91

2010 1,64 1,85 2,04

2020 1,65 1,85 2,04

2030 1,65 1,85 2,04

2040 1,65 1,85 2,04

2050 1,65 1,85 2,04

TABELL 4. FRUKTSAMHET (BARN PER KVINNA). ALTERNATIVA ANTAGANDEN.
KÄLLA: SCB (2006).

                                                
87 SCB (2006) s. 95.
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Tabell 5 visar antaganden över medellivslängden i de alternativa scenarierna. Ett generellt 

drag är att kvinnor förväntas leva längre än män i samtliga scenarier, samt att skillnaden i 

medellivslängd minskar mellan män och kvinnor i samtliga scenarier utom då dödligheten är 

hög. 

Dödlighet (medellivslängd i år). Alternativa antaganden.

Låg dödlighet Huvudalternativ Hög dödlighet
År 

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män
2006 82,8 78,5 82,8 78,5 82,8 78,5
2010 83,5 79,4 83,3 79,2 82,8 78,5
2020 85,2 81,6 84,3 80,8 82,8 78,5
2030 86,9 83,7 85,1 82 82,8 78,5
2040 88,4 85,6 85,8 82,9 82,8 78,5
2050 89,8 87,4 86,3 83,6 82,8 78,5

TABELL 5. DÖDLIGHET (MEDELLIVSLÄNGD I ÅR). ALTERNATIVA ANTAGANDEN.
KÄLLA: SCB (2006).

Tabell 6 visar antaganden över nettomigration i de alternativa scenarierna. Skillnaden i netto-

migrationen mellan scenarierna med det höga och det låga antagandet blir större med åren, 

och 2050 skiljer det så mycket som 23 000 personer. 

Nettomigration i tusental. Alternativa antaganden.

Låg nettomigration Huvudalternativet Hög nettomigrationÅr
Inv. Utv. Netto Inv. Utv. Netto Inv. Utv. Netto

2006 74,7 37,8 36,9 78,8 37,8 41,0 80,7 37,8 42,9
2010 58,1 41,0 17,1 67,4 41,4 25,9 72,9 41,0 31,9
2020 56,4 43,7 12,7 70,8 46,0 24,8 84,6 46,4 38,3
2030 57,3 44,0 13,2 71,8 47,0 24,7 89,2 49,5 39,7
2040 57,4 44,2 13,2 72,0 47,9 24,1 89,5 52,2 37,3
2050 57,6 44,7 12,9 72,3 48,7 23,6 90,1 54,2 35,9

TABELL 6. NETTOMIGRATION I TUSENTAL. ALTERNATIVA ANTAGANDEN.
KÄLLA: SCB (2006).

3.5.3 Prognoser för andra länder

En åldrande befolkning är ett internationellt fenomen, och således är Sveriges situation inte 

unik. Redan inom några år kommer vissa länder att få en högre andel äldre än Sverige. 

Exempelvis beräknas det att andelen personer 65 år eller äldre (år 2050) kommer att vara 

36 % i Japan, 34 % i Italien och 32 % i Grekland. Detta kan jämföras med Sverige, där 
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andelen personer 65 år eller äldre beräknas vara ungefär en fjärdedel av befolkningen vid 

samma tidpunkt.88

3.6 Intervjuer

I följande avsnitt presenteras intervjuer med representanter från AP-fonder och banker samt 

en intervju med en forskare inom pensionsområdet vid Lunds universitet.

3.6.1 Första AP-fonden

Ossian Ekdahl, chef för bolagsstyrning och strategisk analys vid Första AP-fonden, känner till 

att demografiska förändringar har konsekvenser och kan påfresta pensionssystemet. De har 

ingen egen syn på den demografiska utvecklingen utan använder data från Försäkringskassan, 

som i sin tur använder Statistiska centralbyrån. Fonden utför en del känslighetsanalyser och 

gör långsiktiga investeringar som stämmer överens med ALM-analyser.89

I sin placeringsstrategi tar Första AP-fonden hänsyn till flera risker, bland annat den demo-

grafiska. Genom att ta stora finansiella risker och på så vis inneha en hög aktieandel i sin 

portfölj, förklarar Ekdahl att Fonden tar hänsyn till den demografiska utvecklingen. Med den 

höga aktieandelen förväntar de sig att kapitalet kommer att ha en bra avkastning över tiden. 

När påfrestningarna på pensionssystemet är små tar AP-fonden finansiella risker för att höja 

avkastningen på kapitalet. 

Beträffande framtidens kassaflöden berättar Ekdahl att utbetalningarna kommer att bli större 

än inbetalningarna redan runt 2009/2010 och så kommer det att vara cirka 30 till 40 år framåt. 

För att minska den demografiska risken har Första AP-fonden en hög aktieandel i sin portfölj, 

och dessutom har de som mål att inte låta den automatiska balanseringsmekanismen slå in. 

Ekdahl menar också att den demografiska risken kan minskas genom bättre kunskaper hos 

landets pensionssparare om hur det svenska pensionssystemet fungerar. En annan risk som är 

viktig är att folk inte arbetar tillräckligt mycket. Det viktiga är antalet timmar som arbetas, 

och den totala löneutvecklingen. Sedan spelar det – på några års sikt – mindre roll om det är 

befolkningen som växer eller antalet anställda. 

                                                
88 SCB (2006) s. 23 – 24. 
89 ALM står för Asset Liability Modelling. ALM-analysen syftar till att fastställa fondens strategiska portfölj. 
Analysen tar sin utgångspunkt i fondens åtagande i pensionssystemet samt olika tillgångsslags förväntade 
avkastning, risk och inbördes korrelationer.
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Ekdahl förklarar att ett missförstånd i den offentliga debatten är att den automatiska 

balanseringen skulle vara allvarlig om den aktiveras ett enskilt år, så är det inte. Däremot är 

det allvarligt om den förblir aktiverad under flera år. Ekdahl avslutar med att ge tre förslag på 

vad som kan göras för att minska påfrestningarna som en åldrande befolkning har på 

pensionssystemet: Ökad barnafödsel, ökad invandring, och att den befintliga befolkningen 

arbetar mer. De två första förslagen förutsätter naturligtvis att dessa individer får jobb. 

”Sammantaget är det, i det svenska pensionssystemet som i alla andra pensionssystem, så att 

den totala produktionen avgör hur höga pensionerna kan bli.”

3.6.2 Fjärde AP-fonden

Göran Schubert, chef för affärs- och riskkontroll, på Fjärde AP-fonden berättar att fonden 

indirekt tar hänsyn till den demografiska utvecklingen i sin placeringsstrategi genom att sätta 

samman portföljen för att minimera risken att den automatiska balanseringen ska aktiveras. I 

perioder när pensionssystemet är utsatt för spänningar försöker fonden parera effekterna av 

ofördelaktiga demografiska förändringar genom att få en bra avkastning på kapitalet som de 

förvaltar. Detta leder sannolikt till en något högre andel aktier i portföljen. Schubert förklarar 

att Fjärde AP-fonden inte gör några egna prognoser över den demografiska utvecklingen utan 

använder sig av Försäkringskassans årsredovisning av det svenska pensionssystemet och 

därmed SCB:s demografiska prognoser. Emellertid anser Schubert att SCB:s antagande om 

den höga nettoinvandringen i slutet av prognostiden kan ifrågasättas. 

I ALM-analysen gör fonden stokastiska simuleringar, där fondens avkastning, förvärvs-

frekvensen och inflationen ingår, för att få en fördelning av simulerade pensioner fyrtio år 

framåt i tiden. ”Vi väljer den sammansättning av vår strategiska portfölj som ger bäst 

avvägning mellan medianutfall och risk”, säger Schubert. Fjärde AP-fonden simulerar många 

scenarier för framtida kassaflöden, men inget scenario där den demografiska utvecklingen är 

kopplad till den makroekonomiska utvecklingen. Däremot använder fonden sig av Konjunk-

turinstitutets prognoser över den framtida förvärvsfrekvensen.

Pensionssystemet är finansiellt stabilt tack vare den automatiska balanseringen, förklarar 

Schubert. ”Det vi ser är en uppenbar risk för automatisk balansering, dels därför att 

balanstalet är nära ett, dels därför att prognoser pekar på att nettobetalningarna kommer att 

vara negativa.” Ändå finns en god chans att undvika den automatiska balanseringen och 
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därmed säkerhetsställa pensionerna under förutsättning att den svenska ekonomin – främst 

förvärvsfrekvensen – och AP-fondernas avkastning inte utvecklas alltför svagt.  

Schubert har identifierat några risker i pensionssystemet. På medellång sikt (5 – 10 år) kan ett 

fall i förvärvsfrekvensen leda till att den automatiska balanseringen aktiveras. Den finansiella 

stabiliteten hotas inte av detta, eftersom det endast är risken för den automatiska balans-

eringen som ökar. På lång sikt (15 – 20 år) utgör den demografiska utvecklingen ett hot mot 

pensionssystemet. Demografiska förändringar tar dock tid för att få genomslag; barn som föds 

idag blir ju yrkesverksamma först om tjugo år. En annan risk är att AP-fonderna får en dålig 

avkastning, men Schubert tillägger att AP-fondernas kapital endast utgör en mindre del (cirka 

12 %) av pensionssystemets tillgångar. ”Det finns också politiska osäkerheter, men denna risk 

är mycket mer spekulativ.” Pensionssystemet har nämligen en skuld till staten som uppkom i 

samband med pensionsreformen och denna har man skjutit upp till betalning längre fram i 

tiden.  

AP-fonderna spekulerar inte på finansmarknaden, eftersom de inte får ta för höga risker, men 

samtidigt ska fonderna ta risker för att få bra avkastning. ”Vi är ålagda att förvalta kapital med 

låg risk”, avslutar Schubert. ”Men om vi bara minimerar [de finansiella] riskerna skulle vi inte 

få någon bra avkastning. Det vi gör är att ta risker på ett kontrollerat sätt för att därigenom 

uppnå en god avkastning.”

3.6.3 Handelsbanken

Roger Henriksson, försäkringsansvarig för flera Lund- och Malmö-kontor, vid Handelsbanken 

i Lund City uppfattar den demografiska utvecklingen som Sverige står inför som ett tydligt 

problem. Var och en kommer att behöva ta mer ansvar själva i framtiden. Vi på Handels-

banken utgår från att pensionssystemet kommer att ändras och göras om längre fram; detta på 

grund av att den svenska befolkningen blir äldre, färre kommer att arbeta samtidigt som 

många slutar arbeta redan innan 65 år. Dagens pensionsavgift på 16,5 % av förvärvs-

inkomsten kommer inte att vara tillräcklig för att kunna finansiera inkomstpensionen i 

framtiden med en allt äldre befolkning. Allt fler är dessutom sjukare i större grad än tidigare, 

och får Sverige inte bukt med sjuktalen kommer folk fortsätta att sluta arbetet i förtid. 

Dessutom är det många som studerar vidare och kommer ut senare på arbetsmarknaden. 

Henriksson anser likväl att Sverige har ett bra pensionssystem idag, eftersom ”garanti-

pensionen är en bra grundplåt för alla”. 
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Enligt Henriksson visar prognoser om framtidens pensionssparande på en större efterfrågan på 

privat pensionssparande, och han tror att sparandet kan ske i olika former. Exempelvis kan 

man se sitt husköp som en form av pensionssparande. Bankerna kan ge belåningsutrymme åt 

husägare som har betalat av sina lån på huset. Det gör att dessa kan få ut kapital eller pension 

i utbyte mot att huset ställs som säkerhet. Enligt prognoser kommer den allmänna pensionen 

tillsammans med tjänstepension att utgöra 65 % av den genomsnittliga lönen de sista åren 

innan pensioneringen. Ytterligare 25 % utgörs av privat sparande. Totalt sett får en genom-

snittsindivid 90 % av sin tidigare lön att leva på efter pensionen.   

Om man jämför bankernas verksamhet före och efter den senaste pensionsreformen har 

försäkringar fått en mycket större del av bankernas verksamhet än tidigare. Handelsbanken 

arbetar mer aktivt med pensionsfrågor idag, eftersom kunderna har blivit mer aktiva genom 

premiepensionen och det orangea kuvertet.90 ”Våra kunder är mer medvetna och positiva till 

fondsparande.” Handelsbanken ger individuell rådgivning och vilken typ av pensionssparande 

som banken rekommenderar beror på hur gammal individen är. Banken tar i beaktande 

individens riskbenägenhet, och rekommenderar därefter. Med tanke på att unga individer har 

en längre placeringshorisont rekommenderas att de innehar en större andel aktier i sitt 

sparande, och när individen blir äldre rekommenderar banken mindre riskfyllt sparande. Hur 

banken rekommenderar beror också på individens inkomst: Är individen hög- eller 

lågavlönad? Studenter eller arbetslösa har exempelvis inte så mycket att avvara inför 

framtiden. Handelsbanken brukar rekommendera individer runt 30 år, som har jobbat några år 

och ofta i samband med att de köper hus eller börjar skaffa familj, att börja pensionsspara. 

Den genomsnittliga åldern för att börja pensionsspara privat ligger också runt 30 år, 

konstaterar Henriksson.

Handelsbankens kunder är inte oroliga för att det nya pensionssystemet ska ge dem för låga 

pensioner. Åren 2000 – 2001 var fler oroliga för sin pension än idag, vilket har mycket att 

göra med media; artiklar i tidningar och dagspress. När det orangea kuvertet skickas ut 

kommer det ofta in kunder som är oroliga och vill diskutera sitt pensionssparande, men det 

gäller speciellt individer som pensioneras inom ett till två år. Två tredjedelar av förvärvs-

inkomsten är inte mycket att få i pension, fortsätter Henriksson. Därför är ett privat pensions-

sparande viktigt för den som inte tycker att det räcker för att kunna leva ett drägligt liv efter 

                                                
90 I det orangea kuvertet, som skickas ut varje år till alla pensionssparande individer, kan individen följa hur egna 
konton för inkomst- och premiepension utvecklas. 
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65 år. Som exempel nämner han AMF Pensions reklamfilm på tv som visar att man kan ha ett 

rikt liv även efter 65 år. Det viktiga är att individen tänker på framtiden. 

Ett privat pensionssparande fungerar som ett komplement till det allmänna pensionssystemet. 

Bankerna kan därför minska den demografiska risken genom att bland annat hjälpa till med 

olika lösningar för den enskilde individen, förklarar Henriksson. Bankerna kan däremot inte 

göra så mycket för att avlasta systemet när befolkningen åldras. Visserligen har banken en 

funktion att stå till hjälp med riskkapital så att handlingskraftiga individer kan starta företag 

och anställa personal, och därigenom kan bankerna bidra med att inbringa sociala avgifter, 

reflekterar Henriksson.  

Det har betydelse huruvida pensionsplanerna, som bankerna erbjuder till företag, är fonderade 

eller ickefonderade med avseende på den demografiska utvecklingen, menar Henriksson. Det 

blir större problem med en ofonderad lösning. När Handelsbanken gör pensionsplaner för 

företag använder de sig enbart av fonderade lösningar, där företagen gör reella avsättningar 

och sätter av en premie. En fonderad lösning är en säkrare lösning för kunderna med tanke på 

om företaget går i konkurs så finns pensionsmedlet avsatt åt dem. Så är det inte vid en 

ofonderad lösning där fordringsägarna kan vara många och det är inte säkert att det blir något 

över till arbetarnas företagsbetalda pensioner, avslutar Henriksson.

3.6.4 Färs & Frosta Sparbank

Anders Hansson, ansvarig för Spara & Placera privat, på Färs & Frosta Sparbank91 i Lund 

berättar att det var först i samband med reformen av det svenska pensionssystemet som han 

insåg att vi står inför problem. Det stod klart att man var tvungen att göra om det gamla 

systemet, eftersom det inte fungerade. Man kan inte ha ett system där man jobbar några få år, 

och sedan bara tar det lugnt. ”Demografin måste tas på största allvar” klargör Hansson, och 

berättar att 40-taliserna har varit duktiga på att spara, och att de nu kommer att börja 

konsumera i samband med sin pensionering. Det kan tänkas att de köper lägenhet i Thailand 

eller i Frankrike i mycket större omfattning än tidigare generationer. Han fortsätter med att 

förklara att det nya pensionssystemet är robust på så vis att demografiska förändringar endast 

påverkar nivån på pensionen. Genom högre delningstal, blir pensionen lägre. Systemet 

kommer med andra ord att hålla finansiellt när befolkningen åldras. Frågan är snarare hur stor 

                                                
91 Färs & Frosta Sparbank är en fristående sparbank där Sparbankstiftelsen Färs & Frosta är majoritetsägare 
(70 %) och Föreningssparbanken äger resterande (30 %).
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sänkning av pensionen som vi är villiga att acceptera, anser Hansson och funderar över om 

våra politiker har förstått detta. Likväl tror han att AP-fonderna klarar av sina tillväxtmål och 

kan leverera avkastning, eftersom de är genomlysta institutioner. 

Pensionsreformen har påverkat bankernas verksamhet påtagligt, konstaterar Hansson. Innan 

pensionsreformen fungerade banken som rådgivare för privat pensionssparande, men när 

reformen genomfördes blev det intressant för bankerna att informera om den allmänna 

pensionen samt tjänstepensionen eftersom individen måste välja förvaltare till dessa. Idag 

sysslar bankerna därför med alla tre delarna: Den allmänna pensionen, tjänstepension och 

privat pensionssparande. Det handlar mycket mer om helheten idag, menar Hansson. Däremot 

har han inte märkt av någon förändring på efterfrågan på individuellt pensionssparande. 

Kunskapen bland kunder är större. Många är på det klara över att det kommer att bli sämre i 

fråga om storleksnivån på pensionen. Folk kommer att spara mer privat, men det är inte säkert 

att de väljer privat pensionssparande. Hansson ser en växande marknad, och för bankens del 

blir alla tre delarna mer betydelsefulla. 

Det bankerna kan göra för att minska den demografiska risken är att erbjuda sparande. 

”Egentligen blir det upp till dig själv att lösa din försörjning […], man kan inte lita på någon 

annan” säger Hansson. I samband med att det orangea kuvertet skickas ut är kunderna fler 

som bekymrar sig över sin pension, samtidigt har medvetenheten ökat. Varken kunderna eller 

vi på banken pratar om demografi i ordalag, men i tanken finns det nog. 

Det är oerhört viktigt vad banken rekommenderar till kunderna. Ofta rekommenderas att börja 

pensionsspara tidigt eftersom du då har nytta av ränta-på-ränta-effekten och därför inte 

behöver spara så mycket. Alla ska dock inte pensionsspara, och för den enskilde individen 

kan ett annat sparande istället passa bättre. Om man inte tjänar så mycket kan man inte dra 

nytta av skatteavdrag exempelvis. Detta gör att när man går upp i ålder och i lön blir det mer 

fördelaktigt att pensionsspara privat. Hansson förklarar att anledningen till att privat pensions-

sparande är viktigt, beror på att pensionssparandet inte bara är till för att fylla ut den statliga 

pensionen utan också för att ge större frihet till individerna att själva välja pensionsålder. 

Man ska börja fundera på att starta ett pensionssparande i samband med det första jobbet, 

under det första arbetsåret. Det handlar inte om några stora summor som man ska pensions-

spara när man är ung, utan i takt med att livet går fram ökar man sparandet. Man ska tänka på 
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vad man vill göra i livet; köpa hus, bil och sommarstuga exempelvis. Samtidigt poängterar 

Hansson att det är viktigt att individen inte känner sig låst, vilket innebär att det kan vara bra 

med ett mer tillgängligt sparande också. Sparandet ska alltså inte vara statiskt utan det har 

med livets olika skeenden att göra, säger Hansson.   

Många börjar pensionsspara redan runt 20 till 25 år, men den åldersgränsen förflyttas uppåt. 

Nästa åldersgrupp som börjar pensionsspara är runt 30 till 35 år, ofta i samband med att de 

köper hus och då börjar fundera över vad de kan göra med pengarna som blir över efter ränte-

betalningar och amorteringar. Generellt sett rekommenderar banken aktiefonder om individen 

har lång tid kvar till sin pension. Närmar sig individen pensionsåldern rekommenderar man 

mindre riskfyllda placeringar, och därför tillhandahåller banken generationsfonder åt 

kunderna. Samtidigt konstaterar Hansson att ”aktier slår räntor, och så kommer det antagligen 

att bli i framtiden också”. 

Kunderna intresserar sig väldigt lite för pension i allmänhet, och det är framför allt i samband 

med utskicket av det orangea kuvertet som man kan se en tydlig puckel med frågor från 

kunder, förklarar Hansson och avslutar med att säga att banken erbjuder fonderade lösningar 

till företagsägare och anställda utan någon aspekt på den demografiska utvecklingen.

3.6.5 Agneta Kruse, Lunds universitet

Agneta Kruse, lektor på nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet, konstaterar att 

demografiska förändringar är inbyggda i det nya pensionssystemet, vilket gör att systemet är 

stabilt. Om livslängden ökar eller arbetslösheten stiger, tas det om hand av balanseringen, och 

pensionerna blir automatiskt lägre. Kruse förklarar att pensionssystemet är finansiellt 

tillräckligt robust för att klara av en åldrande befolkning, men däremot är det otydligare om 

det är det politiskt.92

Enligt pensionssystemets årsredovisning kommer individer födda 1990 att få 14 % mindre i 

pension än de som är födda på 1940-talet om de går i pension vid 65 års ålder, på grund av en 

allt högre medellivslängd, förklarar Kruse. Hon hänvisar till en tabell som återfinns som 

Tabell 7 i syfte att illustrera exemplet. 90-taliserna kan dock komma upp i samma nivå som 

                                                
92 Ett politiskt robust pensionssystem är mindre känsligt för regeringsskiften och politiska beslut eller löften, och 
kan sägas stå på egna fötter.
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40-taliserna genom att arbeta 2 år och 2 månader längre, och ändå få en längre återstående 

genomsnittlig tid som pensionär. 

Medellivslängd och pensionsålder

Årskull
född år

… fyller
65 år

Prognostiserat
delningstal vid 
65

Livslängds-
förändringens
påverkan på 
pensionen vid 65

Pensionsålder för
att neutralisera
livslängdens påverkan
på pensionen

Återstående
genomsnittlig tid
som pensionär

1940 2005 15,7 –       65 år 18 år och 6 mån
1945 2010 16,1 –2 % 65 år och 4 mån 18 år och 7 mån
1950 2015 16,4 –4 % 65 år och 8 mån 18 år och 7 mån
1955 2020 16,8 –6 % 65 år och 11 mån 18 år och 10 mån
1960 2025 17 –8 % 66 år och 2 mån 19 år och 1 mån
1965 2030 17,3 –9 % 66 år och 5 mån 19 år och 2 mån
1970 2035 17,5 –10 % 66 år och 7 mån 19 år och 4 mån
1975 2040 17,7 –12 % 66 år och 10 mån 19 år och 5 mån
1980 2045 17,9 –12 % 67 år 19 år och 6 mån
1985 2050 18,1 –13 % 67 år och 1 mån 19 år och 8 mån
1990 2055 18,1 –14 % 67 år och 2 mån 19 år och 10 mån

TABELL 7. MEDELLIVSLÄNGD OCH PENSIONSÅLDER.
KÄLLA: PENSIONSSYSTEMETS ÅRSREDOVISNING 2004.

Ofta handlar debatten om storleksnivån på pensionen, men Kruse vill istället betona att den 

viktiga frågan är: Vad räcker pensionerna egentligen till? Konsumtionsutrymmet blir ju 

mindre om priserna stiger. Kommer sjukvården att bli dyrare? Ökar boendekostnaderna?

AP-fonderna har en viktig roll som buffertfond genom balanstalet (värdet av framtida 

pensioner plus buffertfonden dividerat med pensionsskulden) eftersom balanseringen 

aktiveras om tillgångarna understiger skulderna, menar Kruse.

Enligt beräkningar som gjorts får vi [i Sverige] cirka 50 % av snittlönen de sista fem åren i 

yrkeslivet i allmän pension, och till det tillkommer avtalspension (10 %) och privat pensions-

sparande (10 %).93 Via det orangea kuvertet blir bankerna och försäkringsbolagen aktiva. 

Deras roll är också viktig, förklarar Kruse, samtidigt som hon är bekymrad över den 

informationen som flertalet banker förmedlar åt speciellt unga personer att börja 

pensionsspara i tidig ålder. Kruse upplyser att hon själv aldrig rekommenderar unga personer 

att pensionsspara. Det är inte alltid gynnsamt att binda upp sig till 55 år som man ofta gör i 

                                                
93 L. Flood, ”Vilka pensioner får framtidens pensionärer?” i Ekonomisk Debatt (2004:3) s. 16 – 30.
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privat pensionssparande. Det är mycket som kan hända till dess och som man vill göra. Att 

skaffa barn och köpa hus exempelvis, och det är faktiskt också ett pensionssparande tillägger 

Kruse. Det man ska fråga sig är vilken sparform som passar mig bäst. 

Den demografiska risken har man redan minskat i det svenska pensionssystemet, förklarar 

Kruse, genom att det är finansiellt robust. Det kan tänkas att risken kan minskas ytterligare 

genom att pensionsspararnas kunskaper ökar om hur olika faktorer påverkar pensionen. 

Exempelvis om din kohort94 lever längre får du högre pension genom att arbeta längre. 

Däremot tror Kruse inte att en ökad invandring är lösningen, eftersom dessa personer också 

får pensionsrätter och så småningom också kommer att ta ut en pension. Istället skulle 

pensionssystemets finansiella stabilitet påverkas positivt om invandrarna som redan finns här i 

Sverige kunde komma lättare ut på arbetsmarknaden. Det svenska pensionssystemet ger 

dessutom pensionsrätt för barnår, och uppmuntrar på så vis till att skaffa fler barn, men Kruse 

påpekar, att folk tenderar att tänka mer på föräldraförsäkringen.

Större hot mot pensionssystemets finansiella stabilitet är faktorer som gör att balanseringen 

utlöses samt den politiska stabiliteten. Dessutom påtalar Kruse att det snittindex som används 

för att räkna upp tillgångarna kan vara besvärligt. Tillgångarna växer med ett index som är 

förändringen i genomsnittslön. Avgiftsunderlaget förändras däremot med hur hela summan 

löner förändras (summaindex). Problemet uppstår om lönen y ökar, arbetskraften NL minskar 

och lönesumman y.NL hålls konstant, eftersom summaindex förblir konstant samtidigt som 

snittindex blir positivt och därför ger pensioner som inte kan täckas av avgiftsinkomsterna.

Kruse avslutar med att tala om att pensionerna inte bara påverkas av vad vi själva gör utan 

också av vad andra gör. Ändrar individerna inställning, och exempelvis prioriterar fritid högre 

och därför arbetar deltid istället för heltid får det en direkt effekt på allas pensioner via 

indexeringen.

                                                
94 Kohort används ofta i demografiska sammanhang och betecknar en grupp personer med gemensamma 
kännetecknen, i det här fallet är det födelseåret som avses.
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4. Analys

Kapitlet inleds med att dels beskriva tre fiktiva makroekonomiska scenarier, och dels 

analysera hur dessa scenarier påverkar pensionerna. Hur demografiska förändringar inverkar 

finansiellt på pensionssystemet analyseras i ett makroekonomiskt sammanhang med hjälp av 

försörjningsbördan. Likaså analyseras huruvida det går att förebygga en demografisk ofördel-

aktig utveckling för ett pensionssystem. Vidare analyseras hur demografiska förändringar kan 

påverka den politiska risken i pensionssystemet. Kapitlet avslutas med en analys av rollerna 

som AP-fonderna, bankerna och individerna har i det svenska pensionssystemet.

4.1 Tre fiktiva makroekonomiska scenarier

I analysen används tre fiktiva makroekonomiska scenarier som benämns grund, optimistiskt 

och pessimistiskt. I de olika scenarierna antas det att produktivitetsutvecklingen är konstant, 

liksom den årliga avkastningen på finansmarknaden och sysselsättningsgraden. Det som 

skiljer scenarierna åt är olika antaganden för storleken på sysselsättningen samt den årliga 

avkastningen på finansmarknaden som bestämmer förräntningen på pensionsfonder och 

buffertfonden. Det optimistiska scenariot har en mer positiv makroekonomisk utveckling 

( = 80 %, r = 5 %), och det pessimistiska en mer negativ ( = 73 %, r = 1 %). Grundscenariot 

utgör en medelväg däremellan ( = 77 %, r = 3 %), och kan sägas likna dagens situation.

Det optimistiska scenariot med större sysselsättningsgrad och högre avkastning på finans-

marknaden påverkar inkomst- och premiepensionen positivt. Ekvation (11)95 visar kassaflödet 

ur ett makroekonomiskt perspektiv, där en högre sysselsättningsgrad () innebär att en större 

andel av befolkningen i arbetsför ålder betalar in den lagstadgade pensionsavgiften till 

pensionssystemet. Inkomstpensionen blir med andra ord högre ju större sysselsättningen är. 

Eftersom premiepensionen bestäms av avkastningen på finansmarknaden (r) blir den högre ju 

bättre värdeutvecklingen har varit på finansmarknaden. Även buffertfonden påverkas positivt 

av ett optimistiskt scenario, vilket tydligast illusteras med ekvation (13).96 En hög avkastning 

på buffertfonden minskar således risken för att den automatiska balanseringen aktiveras, 

vilket ger pensionsspararna en större pension än när mekanismen har varit utlöst.
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Det pessimistiska scenariot ger däremot lägre inkomst- och premiepension, samt ökar risken 

för att buffertfonden behöver tillföra tillgångar till pensionssystemet för att finansiera 

pensionsutbetalningar, eftersom färre individer har ett arbete och därmed betalar in den 

lagstadgade pensionsavgiften. Anledningen till att inkomst- och premiepensionen blir lägre är 

den lägre sysselsättningsgraden och den lägre avkastningen på finansmarknaden.

Eftersom pensionerna i det svenska pensionssystemet är avgiftsrelaterade uppmuntras indi-

vider i alla åldrar till att arbeta länge och mycket då den framtida pensionen beror av vad 

individerna har betalat in till systemet. Hur sysselsättningen utvecklas är således av stor 

betydelse för de enskilda individerna. En arbetsmarknad som sysselsätter en större andel av 

befolkningen är därför av intresse för såväl nuvarande som framtida pensionärer.   

4.2 Demografin och pensionssystemet

Demografiska förändringar såsom låg fruktsamhet och låg mortalitet påverkar ett pensions-

system negativt, eftersom dessa förändringar på lång sikt resulterar i att befolkningen åldras. 

När en ogynnsam demografisk utveckling förändrar befolkningens sammansättning kan det 

resultera i att pensionssystemets skulder överstiger tillgångarna. I det svenska pensions-

systemet utlöses i dessa fall den automatiska balanseringen. De fiktiva pensionskontona och 

utgående pensioner räknas upp långsammare tills balanstalet återigen är lika med eller större 

än ett. Därefter sker uppräkningen som vanligt med förändringen i genomsnittsinkomsten. 

Med andra ord bromsas uppräkningen in för att systemet ska kunna betala ut så stora 

pensioner som det har råd med. En åldrande befolkning kan således påverka den svenska 

inkomstpensionen negativt via denna broms, och det är också därför som pensionssystemet är 

finansiellt stabilt. Delningstalen, å andra sidan, tar hänsyn till förändringar i medellivs-

längden. En ökad medellivslängd gör att den samlade pensionsbehållningen ska räcka till i 

flera år. Därför blir delningstalen högre för de yngre generationerna när medellivslängden 

ökar eftersom dessa tal i princip speglar den återstående medellivslängden. Därmed blir 

inkomstpensionen såväl som premiepensionen för dessa generationer lägre. Buffertfonden kan 

också påverkas av en åldrande befolkning på så vis att den blir mindre när tillgångar behöver 

tillföras pensionssystemet för att kunna betala ut pensioner åt landets pensionärer. Vad kan vi 

då säga utifrån befintliga prognoser om den svenska demografiska utvecklingen?  
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4.2.1 Försörjningsbördan

För Sverige, liksom för flera andra länder, innebär de demografiska förändringarna att 

befolkningen åldras. Denna förändring kan mätas med försörjningskvoten, eller försörjnings-

bördan som den också kallas i dagligt tal. Det är viktigt att inte feltolka begreppet försörj-

ningsbörda, eftersom en stigande försörjningsbörda kan missuppfattas som att pensions-

avgiften (belastningen) på arbetstagarna blir större, vilket inte behöver vara fallet. Allt sedan 

reformen är det svenska pensionssystemet avgiftsbestämt, vilket har gett möjligheten att 

justera pensionerna istället för pensionsavgiften. Därmed har man försökt säkerställa att 

arbetstagarna inte kommer att belastas för mycket i framtiden. 

Emellertid kan man invända mot begreppet försörjningsbörda, såväl den demografiska som 

den ekonomiska, eftersom båda har vissa svagheter. Den demografiska antar att personer är 

ekonomiskt aktiva eller inaktiva beroende på sin ålder, medan den ekonomiska inte tar hänsyn 

till att alla inte arbetar heltid. Ekdahl (Första AP-fonden) poängterar att det är antalet arbetade 

timmar i ekonomin som räknas. Därför skulle man kunna finslipa den ekonomiska försörj-

ningskvoten och således kunde begreppet beakta antalet arbets- och pensionstimmar i eko-

nomin istället för antalet sysselsatta och antalet pensionärer. Tabell 8 visar demografiska och 

ekonomiska försörjningskvoter enligt SCB:s huvudscenario.  

Försörjningskvoter enligt SCB:s huvudscenario
Ekonomisk försörjningskvot

Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,29 0,40 0,38 0,37
2020 0,38 0,52 0,49 0,47
2035 0,44 0,60 0,57 0,55
2050 0,43 0,60 0,56 0,54

TABELL 8. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S HUVUDSCENARIO.

Av Tabell 8 framgår att såväl den demografiska som den ekonomiska försörjningskvoten 

kommer att stiga i framtiden. Den demografiska försörjningskvoten talar om att det i år (2006) 

finns 1/0,29 = 3,45 individer i arbetsför ålder per pensionär och att detta antal kommer att 

minska till 1/0,43 = 2,33 individer (2050). Det syns också att den ekonomiska försörjnings-

kvoten är större än den demografiska. Detta beror på att den ekonomiska försörjningskvoten 

tar hänsyn till att alla inte arbetar. Vid en svag makroekonomisk utveckling blir således den 
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ekonomiska försörjningskvoten större, eftersom färre individer är sysselsatta jämfört med en 

starkare makroekonomisk utveckling. Om dagens sysselsättningsgrad på 77 % förblir konstant 

kommer antalet sysselsatta individer per pensionär att minska från 1/0,38 = 2,63 (2006) till 

1/0,56 = 1,79 (2050). Eftersom det svenska pensionssystemet är avgiftsbestämt och till största 

delen ett fördelningssystem, innebär en större försörjningskvot ett ökat tryck på pensions-

systemet. Det tar sig i uttryck genom att inkomstpensionen blir lägre, enligt ekvation (7).97

Den demografiska och ekonomiska försörjningskvoten påverkas givetvis av hur den demo-

grafiska utvecklingen fortsätter. Högre fruktsamhet, högre mortalitet och högre invandring 

(givet att majoriteten som invandrar är i arbetsför ålder) är faktorer som förmildrar försörj-

ningsbördan. Tabell 9 – 11 visar försörjningskvoterna för dessa alternativa demografiska 

antaganden. 

Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med hög fruktsamhet

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-
kvot

Låg syssel-
sättningsgrad 

(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)

2006 0,29 0,40 0,38 0,37
2020 0,38 0,52 0,49 0,47
2035 0,43 0,59 0,56 0,54
2050 0,42 0,57 0,54 0,52

TABELL 9. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED HÖG FRUKTSAMHET.

Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med hög mortalitet

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,29 0,40 0,38 0,37
2020 0,37 0,50 0,47 0,46
2035 0,40 0,55 0,52 0,50
2050 0,37 0,51 0,49 0,47

TABELL 10. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED HÖG MORTALITET.
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Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med hög invandring

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,29 0,40 0,38 0,37
2020 0,37 0,51 0,48 0,47
2035 0,42 0,58 0,55 0,53
2050 0,41 0,57 0,54 0,52

TABELL 11. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED HÖG INVANDRING.

Dessa alternativa scenarier gjorda av SCB innebär likväl att försörjningsbördan kommer att 

öka, men inte fullt lika mycket som den skulle ha gjort vid SCB:s huvudscenario. Eftersom 

SCB:s antaganden beträffande tabellerna grundar sig på att endast en demografisk 

förändringsfaktor varieras, visar de hur Sveriges försörjningsbörda förändras när övriga 

förändringsfaktorer hålls konstanta enligt huvudalternativet. Tabellerna visar att försörjnings-

bördan blir mindre framför allt när mortaliteten är hög, och att den inte minskar lika mycket 

av hög fruktsamhet och hög invandring. Den högre fruktsamheten och invandringen har en 

liten positiv effekt på försörjningsbördan vid en jämförelse med SCB:s huvudscenario. 

Låg fruktsamhet, mortalitet och invandring har däremot en betungande effekt på försörjnings-

bördan. Tabell 12 – 14 visar försörjningskvoterna för dessa demografiska antaganden.

Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med låg fruktsamhet

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,29 0,40 0,38 0,37

2020 0,38 0,52 0,49 0,47
2035 0,45 0,61 0,58 0,56
2050 0,45 0,62 0,59 0,57

TABELL 12. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED LÅG FRUKTSAMHET.
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Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med låg mortalitet

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,29 0,40 0,38 0,37
2020 0,39 0,53 0,50 0,48
2035 0,47 0,64 0,61 0,59
2050 0,49 0,67 0,64 0,61

TABELL 13. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED LÅG MORTALITET.

Försörjningskvoter enligt SCB:s scenario med låg invandring

Ekonomisk försörjningskvot
Demografisk 
försörjnings-

kvot
Låg syssel-

sättningsgrad 
(73%)

Dagens syssel-
sättningsgrad 

(77%)

Hög syssel-
sättningsgrad 

(80%)
2006 0,30 0,40 0,38 0,37
2020 0,39 0,53 0,50 0,48
2035 0,46 0,63 0,59 0,57
2050 0,45 0,62 0,59 0,57

TABELL 14. FÖRSÖRJNINGSKVOTER ENLIGT SCB:S SCENARIO MED LÅG INVANDRING.

Tabellerna 12 – 14 visar att försörjningsbördan blir större av låga antaganden hos frukt-

samheten, mortaliteten och invandringen. Störst blir bördan vid en låg mortalitet, medan en 

låg fruktsamhet och invandring ger ungefär lika stor negativ effekt på försörjningskvoten. 

En större försörjningsbörda behöver emellertid inte betyda att pensionerna inte kan finans-

ieras. Precis som Kruse konstaterar är demografiska förändringar inbyggda i pensions-

systemet, och pensionerna påverkas automatiskt när dessa inträffar. Ökar medellivslängden, 

minskar pensionerna genom delningstalen. Minskar antalet individer i arbetsför ålder och där-

med antalet sysselsatta, minskar pensionerna likaså via aktiveringen av den automatiska 

balanseringen. Denna mekanism gör att det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt.

4.2.2 Befolkningens sammansättning

Eftersom demografiska förändringar långt fram i tiden redan idag påverkar pensionssystemets 

tillgångar och skulder, kan dessa förändringar avläsas och analyseras i pensionssystemets 

balansräkning. Därmed kan man åtminstone teoretiskt förebygga en ogynnsam demografisk 

utveckling för pensionssystemet både på ett direkt och indirekt sätt. I det svenska pensions-
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systemet har man dels försökt lösa det indirekt genom den automatiska balanserings-

mekanismen och delningstalen, dels direkt genom föräldraförsäkringen och genom att ge 

pensionsrätt för barnår och på så vis uppmuntra till barnafödande. På det indirekta sättet låter 

man den demografiska utvecklingen ha sin gilla gång, medan på det direkta sättet försöker 

staten ”styra” den demografiska utvecklingen. 

Som Kruse påpekar tenderar individer ofta att tänka mer på föräldraförsäkringen än på att de 

får pensionsrätt när de skaffar barn. Något som faktiskt kan te sig naturligt eftersom 

pensionen ligger så långt fram i tiden när individer börjar skaffa barn. Att ge pensionsrätt för 

barnår kan därför inte ses som huvudanledningen till att individerna skaffar barn, men det kan 

mycket väl ses som en bidragande faktor. Anledningarna kan vara flera till varför många 

individer väljer att föda barn senare i livet trots uppmuntran från staten i form av exempelvis 

föräldraförsäkring och pensionsrätt. En anledning kan vara att unga personer ofta inte har ett 

fast arbete, och ofta har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Andra väljer att studera 

vidare på universitet eller högskola. Eftersom många av dessa individer inte har arbetat 

tillräckligt mycket för att få ut mer än grundnivån i föräldraförsäkringen, kan det vara så att de 

hellre väljer att vänta och skjuta upp barnafödandet. Andra väljer att satsa på en yrkesmässig 

karriär, och känner att det är svårt att kombinera den rollen med den tid och uppmärksamhet 

som ett barn kräver. Slutligen kan den makroekonomiska konjunkturen spela in. 

Att förändra sammansättningen på befolkningen via ökat utbud av arbetskraften, det vill säga 

via invandring eller via senarelagd pensionsålder, är vanliga förslag på att förbättra pensions-

systems finansiella hållbarhet. För Sveriges del kan en ökad invandring bidra till att förmildra 

försörjningskvoten. Som visades i avsnitt 4.2.1 har en hög invandring en positiv effekt på 

försörjningsbördan, även om den effekten är liten. Kruse har därmed rätt i att en ökad invand-

ring inte är lösningen för att minska den demografiska risken. Argumentet att invandrarna får 

pensionsrätter och därmed också en pension i framtiden håller dock inte, eftersom det leder 

till att en ökad fruktsamhet inte heller skulle anses gynnsamt. Men som Kruse framhåller är 

det bättre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv att sysselsättningen i landet stiger, än att 

enbart arbetskraften ökar. Om inte sysselsättningen stiger, hjälper det ju inte att arbetskraften 

är stor.

Värt att observera är att medellivslängden hos vissa invandrargrupper kan vara lägre än bland 

svenskfödda individer, vilket i så fall ger ett högre nettobidrag till pensionssystemet. En hög 
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invandring kan således påverka försörjningsbördan samt förbättra pensionerna via arvs-

vinsten. En annan aspekt är att många invandrade personer väljer att återvända till sina 

hemländer, vilket innebär att försörjningsbördan åtminstone förmildras under den perioden 

som dessa personer arbetade i Sverige.

I det nya pensionssystemet har man försökt att eliminera incitamenten att gå i pension tidigt. I 

praktiken kan arbetstagarna dock välja att pensioneras redan från 61 års ålder. Detta gäller 

personer som har haft en tillräckligt hög inkomst under livet, eftersom individer med låga 

eller inga inkomster alls får garantipension först när de fyller 65 år. Som Hansson (Färs & 

Frosta Sparbank) framhöll kan det privata pensionssparandet ge frihet åt individerna att själva 

välja pensionsålder. Emellertid är det höginkomsttagare som har störst nytta av detta eftersom 

de kan avvara mer kapital samtidigt som de kan dra nytta av skatteavdrag vid ett privat 

pensionssparande.

4.3 Politisk risk

Pensionssystemet är alltså finansiellt stabilt, men flera av de intervjuade personerna antyder 

att pensionssystemet inte nödvändigtvis kommer att vara politiskt stabilt i framtiden. Detta 

trots att pensionssystemet vilar på en bred politisk grund. Den politiska risken är mycket 

spekulativ som Schubert (Fjärde AP-fonden) framhåller. Det är dock en risk som alla 

pensionssystem är utsatta för, antingen mer eller mindre beroende på pensionssystemets 

uppbyggnad. Pensionssystemet har en skuld till staten som den någon gång i framtiden ska 

betala tillbaka. Det är tydligt att detta är en politisk risk. I valtider finns det dessutom en 

uppenbar risk för ”valfläsk”: Att politiska partier ger generösa löften i syfte att locka till sig 

väljare inför ett val. Storleken på den politiska risken som det svenska pensionssystemet är 

utsatt för beror emellertid främst på hur den demografiska och makroekonomiska 

utvecklingen fortskrider. 

Som pensionssystemet är uppbyggt kommer många individer att få en lägre inkomst- och 

premiepension om den makroekonomiska utvecklingen är svag samtidigt som befolkningen 

åldras. Ett sådant scenario skulle kunna innebära att fler individer får rätt till olika typer av 

bidrag på ålderns höst både i form av garantipension (på grund av att de har haft svårt att hitta 

arbete och därmed inte tjänat tillräckligt mycket under livet) men också i form av exempelvis 

bostadsbidrag, vilket belastar statsbudgeten. Det svenska pensionssystemet är ju finansiellt 

autonomt från statsbudgeten, men trots detta kan systemet alltså vara utsatt för politisk risk. 
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Många individer som förblir långtidsarbetslösa utgör en politisk risk, eftersom många av 

dessa individer får det svårt att uppnå en tillräckligt hög livsinkomst för att slippa leva på 

garantipension på äldre dar, och därmed belastas statsbudgeten. Ett optimistiskt makro-

ekonomiskt konjunkturläge minskar dock den politiska risken, tack vare att fler individer är 

sysselsatta och kan betala in pensionsavgiften till systemet. En rörlig arbetsmarknad liksom 

flexibilitet hos de arbetssökande kan också minska den politiska risken. Bland annat kan 

tillfälliga jobb bidra till att färre individer fastnar i arbetslöshet.    

Risken för att försörjningsbördan blir för stor för att de politiska makthavarna ska vilja upp-

rätthålla det nuvarande pensionssystemet är alltså inte obefintlig; speciellt märkbart lär detta 

bli i valtider. Många pensionärer eller snart blivande pensionärer kan i kombination med en 

försvagning av statsbudgeten (orsakad av ökade kostnader för att upprätthålla pensionärernas 

välfärd) påverka de politiska makthavarna så att de beslutar sig för att förändra någon 

komponent i pensionssystemet. Tanken är förvisso att pensionsavgiften på 18,5 % ska förbli 

oförändrad, men eftersom den politiska risken inte är obefintlig är det möjligt att pensions-

avgiften höjs. Detta skulle betyda att belastningen på framtidens arbetstagare blir större. Men 

med mer betungande skatter på den arbetande delen av befolkningen är det troligt att arbete 

inte uppmuntras och därigenom dras skattebasen ihop. Ett alternativ som är att föredra är att 

uppmuntra individerna till att arbeta mer och längre. 

4.4 AP-fonderna

AP-fonderna kan minska den demografiska risken indirekt genom att maximera sin 

avkastning med avseende på de finansiella riskerna som de åtar sig vid placerandet av 

pensionsmedlen, och på så vis undvika den automatiska balanseringen. Eftersom buffert-

fondens avkastning ingår i balanstalet kan en positiv utveckling av buffertfonden motverka en 

negativ demografisk eller makroekonomisk utveckling för pensionssystemet, vilket resulterar 

i att balanseringen inte aktiveras. När den är aktiverad drabbas de arbetande generationerna 

och pensionärerna av en lägre uppräkning av pensionsrätter och pensioner. Som Ekdahl 

(Första AP-fonden) berättade kommer pensionsutbetalningarna att överstiga inbetalningarna 

redan 2009/2010 och så fortgå under de närmaste 30 till 40 åren. Detta behöver dock inte 

betyda att balanseringen aktiveras, men risken för att den ska utlösas är ändå befintlig. Ett 

ihållande underskott under 30 till 40 år är en lång period och därför bör det inte anses osanno-

likt att den automatiska balanseringen aktiveras och förblir aktiverad under flera år. En sämre 
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makroekonomisk utveckling som i det pessimistiska scenariot skulle kunna innebära att 

balanseringen aktiveras. Det skulle också kunna innebära att buffertfonden på lång sikt töms, 

men eftersom AP-fonderna får uppta lån i sådana lägen, finns möjligheten att snart återhämta 

sig.

AP-fondernas strategiska portföljer består till största delen av aktier, därefter kommer ränte-

bärande papper och en liten andel alternativa placeringar. Större andelen av AP-fondernas 

strategiska portföljer består av utländska tillgångar. Precis som Schubert (Fjärde AP-fonden) 

framhöll ska AP-fonderna försöka få en bra avkastning och samtidigt minimera de finansiella 

riskerna. Sammansättningen på portföljerna visar att en högre aktieandel och därmed högre 

risk och förväntad avkastning, kompletteras med en något mindre andel räntebärande papper 

som har lägre risk och förväntad avkastning. Bland de alternativa investeringarna finns 

fastigheter och riskkapitalfonder som har en relativt hög avkastning och risk.  AP-fondernas 

portföljer är därmed väldiversifierade. Placeringsreglerna är väl avvägda och hjälper AP-

fonderna att uppfylla det övergripande målet, nämligen att maximera avkastningen och 

minimera riskerna, såväl finansiella som demografiska. Däremot kan AP-fonderna liksom 

andra förvaltare inte diversifiera bort den systemiska risken. Den finns, men genom en god 

reglering av det finansiella systemet minskar dock denna risk.

4.5 Bankerna

Privat pensionssparande utgör ett komplement till det svenska pensionssystemet, men som 

pensionssystemet är uppbyggt finns det inget som bankerna kan göra för att avlasta systemet 

vid demografiska ofördelaktiga händelser. Däremot kan bankerna bidra med att minska den 

demografiska risken på pensionssystemet genom individuell rådgivning om den allmänna 

pensionen och tjänstepensionen samt genom att erbjuda individerna ett privat pensions-

sparande. Idag handlar det därför mycket mer om helheten för bankerna, eftersom pensionen 

faktiskt kommer från flera olika håll och bankerna har större insyn i hur stor pension 

individerna får via det orangea kuvertet. Därför spelar bankerna och även försäkringsbolagen 

en viktig roll.

Henriksson (Handelsbanken) menar att det privata pensionssparandet, i större utsträckning, 

kan komma att ske i olika former och precis som Kruse talar han om att man kan se sitt hus 

som ett pensionssparande. I debatten om den framtida pensionen ska man därför inte glömma 
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bort att beakta att pensionen faktiskt kommer från flera källor. Den allmänna pensionen utgör 

bara en av dessa källor. 

Bankerna har märkt av en ökad medvetenhet hos sina kunder. Men samtidigt verkar det som 

en del pensionssparare börjar fundera på sin pension relativt sent i livet, i samband med när de 

närmar sig pensionen. En förklaring till detta kan vara att pensionssystemet är relativt nytt, 

och att framtida pensionssparare kommer att vara mer förberedda. De intervjuade bankerna 

rekommenderar individer att börja pensionsspara relativt tidigt, någon gång mellan 30 och 

35 år och ofta i samband med husköp och familjebildning. Bankerna har en viktig roll i 

pensionssystemet och det är genom deras rådgivning som de kan påverka individerna att välja 

fonder som ger en bra avkastning, och som tidsmässigt passar dem. Som Kruse och Hansson 

(Färs & Frosta Sparbank) påpekar är det inte alltid fördelaktigt att binda upp sig tills man 

fyller 55 år; ett mer tillgängligt sparande kan vara bättre för vissa individer. Ett tillgängligt 

sparande minskar tidsrisken, och ger individerna möjlighet att göra annat, båda väntade och 

oväntade ekonomiska transaktioner. På så vis är det bra att den allmänna pensionen är 

lagstadgad, eftersom individen under livet prioriterar olika saker. Samtidigt är det givetvis 

upp till individen själv att välja hur mycket som denne vill avvara åt ett privat pensions-

sparande och ett mer tillgängligt sparande.  

4.6 Produktivitet och sysselsättning

Som vi har sett i avsnitt 4.2.1 ger en hög fruktsamhet liksom en hög invandring en positiv 

effekt på försörjningsbördan. Denna effekt blir i Sveriges fall dock liten, och således är en 

högre fruktsamhet eller en högre invandring var för sig inte en lösning för att minska den 

demografiska risken. En kombination av högre fruktsamhet och högre invandring skulle där-

emot ge en större positiv effekt på försörjningsbördan och därmed minska den demografiska 

risken, men som antydigts tidigare i avsnitt 4.2.2 kan det vara ett svårt dilemma att lösa 

politiskt. En hög mortalitet gav förvisso en större positiv effekt på försörjningsbördan, och 

sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv skulle en högre dödlighet minska den demografiska 

risken som pensionssystemet utsätts för. Emellertid är det ett scenario som kan uteslutas, 

främst på grund av de medicinska och teknologiska framstegen runtom i världen. Därför 

behövs det något mer för att det svenska pensionssystemet ska ha kapacitet att betala ut 

pensioner som gör att de framtida pensionärernas levnadsstandard hålls konstant eller ökar. 

Vad som behövs är hög produktivitet och hög sysselsättning; egentligen fler arbetade timmar.
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En ökad produktivitet, det vill säga att producera mer med samma mängd resurser, kan 

åstadkommas genom att kvoten output/input98 ökar. Detta kan ske genom förbättringar i 

företagens produktion och genom bättre utbildning och uppmuntring av forskning och utveck-

ling (FoU). Produktivitetsförbättringar kan också stimuleras av konkurrens. Faktorer inom 

företag som motivation och ledarskap kan säkert också ha betydelse för produktiviteten hos 

arbetstagarna, liksom det makroekonomiska konjunkturläget. Därför är ett bra utbildnings-

system en förutsättning för att produktiviteten ska öka. Utbildningssystemet ska ge goda 

kunskaper inom många områden och uppmuntra till högre studier. Mångkunniga individer 

kan dessutom bidra till att rörligheten på arbetsmarknaden stiger och därmed kan syssel-

sättningsgraden öka. Företag som investerar i personalutbildning ökar inte bara motivationen 

utan också kompetensen hos de anställda, och kan därmed bidra till en ökad produktivitet. 

Eftersom produktivitet kan approximeras med individernas löneförändringar, innebär det att 

reallönerna endast kan öka så länge som det råder produktivitet om målet är att undvika att 

inflationen tar fart. Om reallönerna stiger mer än produktiviteten kommer företagen att höja 

priserna (och därmed inflationen), minska på sina produktionskostnader genom att avskeda 

arbetskraft eller minska verksamheten. En förutsättning för att lönen ska öka är alltså att 

produktiviteten också gör det. Emellertid kan det finnas skillnader mellan olika branscher 

eller sektorer som gör att löneutvecklingen är annorlunda där. Skillnader kan exempelvis 

finnas i produktionsteknologi och konkurrensförhållanden.

Som vi har sett i avsnitt 4.2.1 påverkar en större sysselsättningsgrad försörjningskvoten 

positivt, men egentligen säger sysselsättningsgraden ingenting om hur mycket individerna 

jobbar; hel- eller deltid. Ekdahl (Första AP-fonden) har därför en poäng i att antalet timmar 

spelar en betydande roll för hur stora pensionerna blir. Fler arbetade timmar ger en större 

produktion, och framför allt inbringar det mer pensionsavgifter till pensionssystemet.        

4.7 Eget ansvar

I samband med reformen fick pensionsspararna ett ”eget ansvar” för sitt pensionssparande, 

och därmed har de också blivit mer aktiva i valet av fonder och fondförvaltare. Ett ansvar 

som, enligt de intervjuade bankerna, framför allt oroar dem som närmar sig sin pension, men 

                                                
98 Output (ex. antal producerade enheter),  input (ex. antalet arbetade timmar).
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som majoriteten av befolkningen än så länge inte verkar bekymra sig så mycket om. 

Pensionsspararna kan påverka den allmänna pensionen genom deras totala förvärvsinkomst 

(y), när de börjar arbeta (hw), när de går i pension (hp) och genom deras val av fonder till 

premiepensionen. 

Individerna har givetvis ett eget ansvar att lära sig och tillägna sig kunskap om hur det 

svenska pensionssystemet fungerar. Frågan är dock hur den här kunskapen ska komma 

pensionsspararna tillgodo. Försäkringskassan har lättförståelig information om hur pensions-

systemet fungerar, där det tydligt framgår hur individerna kan påverka sin pension. Genom 

det orangea kuvertet får pensionsspararna en överblick över sin framtida pension, och kan 

därigenom förändra sitt agerande (ex. arbeta mer, arbeta längre, försöka byta till ett högre 

betalt arbete). Samtidigt kan större kunskap om hur avkastningen på aktier och räntebärande 

papper beror på den makroekonomiska utvecklingen bidra till att fler individer lyckas med 

sina fondplaceringar. Här har bankerna en central roll vid rådgivningen, där de informerar 

pensionsspararna om de finansiella riskerna som finns för respektive tillgångsslag. Möjligen 

skulle större kunskap om investeringsteori och pensionssystemet kunna läras ut åt eleverna i 

gymnasieskolan för att dessa individer, som relativt snart träder in på arbetsmarknaden, 

förstår bättre hur olika omständigheter och faktorer påverkar deras pensioner senare i livet.  

Varken den makroekonomiska eller demografiska utvecklingen är ju något som individerna 

själva kan påverka, men likväl är det egna ansvaret i pensionssystemet lika stort oavsett hur 

framtiden utvecklas. Individerna vet att ju längre och mer de arbetar desto större pension 

kommer de att få, eftersom pensionerna är avgiftsrelaterade. Men om individerna trots allt är 

nöjda med sin pension som de får när de fyller 61 år, eller inte känner sig motiverade att 

fortsätta arbeta längre än så, finns möjligheten för dem att gå i pension redan då. Vad olika 

generationer prioriterar; fritid eller arbete, ger inte bara omedelbar effekt på den egna 

pensionen utan också på andras pensioner som Kruse påpekar. Pensionen blir ju mindre för 

individen som väljer att arbeta mindre. Detta beror på att en förminskad arbetstid är 

förknippad med en mindre inkomst och därmed blir inbetalningarna lägre. Individens 

pensionsbehållning blir alltså lägre, och därmed också individens pension. Eftersom den 

genomsnittliga lönesumman också påverkas när en individ arbetar mindre, kommer 

pensionsbehållningen för andra individer också att minska. Det sker via indexeringen, det vill 

säga via uppräkningen med inkomstindex. Med andra ord betyder detta att avkastningen på 

allas fiktiva pensionskonton minskar, allt annat lika. Om individerna ändrar sin levnads-
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inställning så till exempel färre barn föds, kommer arbetskraften i framtiden att minska, vilket 

resulterar i lägre inbetalningar och lägre pensioner. Även äldre generationer, innan 

levnadsinställningen förändrades, kan drabbas av en minskad pension. Individuella val som 

att föda barn, flytta utomlands eller hur mycket tid som ägnas åt arbete respektive fritid 

påverkar sålunda inte enbart den egna pensionen utan även andras. 
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5. Slutsats

Den makroekonomiska konjunkturen spelar stor roll för hur demografiska förändringar 

påverkar pensionssystemet. En positiv makroekonomisk utveckling bidrar till att förmildra 

konsekvenserna av att befolkningen åldras, medan en negativ utveckling kan förvärra dem. 

Pensionerna gynnas av en hög sysselsättning liksom av hög avkastning på finansmarknaden. 

Pensionssystemet är så uppbyggt att ju mer individerna arbetar och ju senare de pensionerar 

sig desto högre pension får individerna. Denna uppmuntran till att arbeta mer och längre 

ämnar till att minska den demografiska risken som en åldrande befolkning har på pensions-

systemet. Betydelsen av en hög sysselsättningsgrad ska alltså inte underskattas, dels därför att 

den egna pensionen beror av hur mycket som har betalats in i pensionsavgifter för individen, 

och dels därför att dagens och kommande pensionärers inkomstpension finansieras löpande av 

de arbetande individerna i befolkningen. 

Avkastningen på finansmarknaden är betydelsefull för värdeutvecklingen på individernas 

pensionsfonder liksom för buffertfonden. Eftersom avkastningen varierar med konjunkturen 

innebär en negativ makroekonomisk utveckling att fondernas avkastning försämras. Premie-

pensionen blir därmed lägre. Dessutom blir det mer sannolikt att den automatiska balans-

eringen aktiveras, vilket minskar pensionerna. En ogynnsam demografisk och makro-

ekonomisk utveckling kan innebära att buffertfondens lägre avkastning inte räcker till för att 

förhindra aktiveringen av balanseringen. En hög avkastning på buffertfonden kan däremot 

motverka aktiveringen av den automatiska balanseringen vid tillfällen då den demografiska 

eller makroekonomiska situationen är ofördelaktig för pensionssystemet. Samtidigt är det tack 

vare den automatiska balanseringen som det svenska pensionssystemet är finansiellt stabilt. 

Pensionssystemet har alltså kapacitet att betala ut pensioner till framtidens pensionärer, men 

pensionsnivån påverkas negativt av en svag makroekonomisk utveckling och en åldrande 

befolkning.

Demografiska förändringar som resulterar i en åldrande befolkning har en negativ finansiell 

inverkan på pensionssystemet. Det svenska pensionssystemet påverkas av dessa förändringar 

dels genom delningstalen, och dels via balanseringen. En högre medellivslängd ger högre 

delningstal och därmed lägre pensioner, eftersom den samlade pensionsbehållningen ska 

räcka längre. När fler pensionärer ska försörjas av färre arbetande individer kan pensions-
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systemet skulder bli högre än dess tillgångar. Vid dessa situationer kommer uppräkningen av 

pensioner och pensionsrätter att justeras nedåt med hjälp av balanseringen. Därmed blir 

pensionerna lägre för dessa individer så länge som den automatiska balanseringen förblir 

aktiverad.

Pensionerna kommer att kunna finansieras i framtiden trots en större försörjningsbörda. De tre 

demografiska förändringsfaktorerna har en liten effekt på försörjningsbördan. Det innebär att 

en hög fruktsamhet, mortalitet eller invandring var för sig inte är en lösning på att minska den 

demografiska risken. En kombination av exempelvis hög fruktsamhet och hög invandring 

skulle däremot ge en större positiv effekt på försörjningsbördan, och bidra till att förmildra 

konsekvenserna av en åldrande befolkning. Även om det teoretiskt sett går att förebygga en 

ogynnsam demografisk utveckling, kan det vara svårt att genomföra politiskt sett.

Huruvida det svenska pensionssystemet har kapacitet att betala ut pensioner som gör att de 

framtida pensionärernas levnadsstandard hålls konstant eller ökar, beror främst på hur 

produktiviteten och sysselsättningen utvecklas. Egentligen är det inte sysselsättningen utan 

det totala antalet arbetade timmar som ska räknas, eftersom sysselsättningsgraden inte talar 

om hur mycket individerna egentligen arbetar.

Även om pensionssystemet är finansiellt stabilt, har de intervjuade personerna antytt att det 

istället kan vara utsatt för politisk risk. De politiska makthavarna kan nämligen ändra 

pensionssystemets regelverk om de anser att det är nödvändigt. Hur en sådan regeländring 

skulle bli kan man bara spekulera i. En höjning av pensionsavgiften är inte svaret, eftersom 

det antagligen inte skulle uppmuntra individerna till att arbeta mer och därigenom minskar 

skattebasen. Vad som är att föredra är att individerna arbetar mer och längre.

Effekterna av demografiska förändringar som resulterar i att befolkningen åldras kan alltså

förmildras eller förvärras av den makroekonomiska konjunkturen. Som pensionssparare kan 

vi inte förlita oss på att makroekonomin alltid går bra, och därför måste vi ta ansvar för oss 

själva och sätta oss in mer i hur pensionssystemet fungerar och hur vi kan förbättra vår 

allmänna pension liksom vilka andra möjligheter eller källor vi har till att fylla ut kassan med 

på ålders höst. 
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6. Vidare forskning

I uppsatsen har inga djupare jämförelser med andra länder gjorts, men ändå kan det finnas 

mycket att lära av en komparativ studie mellan olika länder för att undersöka deras pensions-

system och hur dessa hanterar demografiska förändringar. Sverige är inte det enda landet vars 

befolkning åldras och flera andra länder kommer att få en långt mer framskridande åldrande 

befolkning. Hur löser andra länder problemen som en åldrande befolkning utsätter pensions-

systemen för? Vad kan vi lära av varandra?

Flera av de intervjuade har antytt att den politiska risken är ett orosmoment för pensions-

systemet. Vad kan öka den politiska risken? Hur påverkas pensionssystemet av denna och hur 

kan pensionssystemen utformas för att minimera de politiska riskerna? Går det att minimera 

den politiska risken utan att andra risker ökar? Hur stor sänkning av den allmänna pensionen 

är den svenska befolkningen villig att acceptera?

I uppsatsen har det antydigts att det finns några svagheter i det svenska pensionssystemet. 

Kruse påpekade att snittindexet kan vara besvärligt, och att systemet under vissa förhållanden 

kan betala ut för stora pensioner. Vidare omjusteras inte pensionerna när de väl har fastställts 

med hjälp av delningstalen, vilket kan betyda att systemet då betalar ut ”för höga” pensioner 

jämfört med den intjänade pensionsrätten om medellivslängden ökar ytterligare. Vad kan 

göras för att minimera dessa svagheter? Utgör de någon risk för den finansiella och politiska 

stabiliteten?

Som det påpekats i uppsatsen spelar antalet arbetstimmar, såväl det totala antalet arbetstimmar 

i ekonomin som hur mycket den enskilde individen har arbetat under livet, roll för hur stora 

pensionerna blir. Därmed kan individernas levnadsstandard påverkas av hur mycket 

befolkningen arbetar. Vad skulle en förkortad arbetstid innebära för pensionssystemet och 

individernas inkomstpension? 
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Bilaga 1. Matematisk beskrivning

I denna bilaga skildras det svenska pensionssystemet ur en matematisk synvinkel.99

Pensionsrätter 

I ett NDC-system bokförs pensionsrätterna på ett individuellt fiktivt konto. Varje års 

pensionsavgifter q.y läggs till kontot och indexeras upp med inkomstindex. Eftersom 

individen antas arbeta under åldern hw till hp-1 är individens samlade pensionsrätter för 

inkomstpensionssystemet (Notional Pension Wealth):
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där yt är individens inkomst år t, som bestäms av antalet arbetstimmar såväl som timlönen.100

Behållningen av pensionsrätter indexeras med (1+ij), vilket är förändringen i genomsnitts-

inkomsten.

I ett DC-system bokförs pensionsrätterna på ett individuellt pensionskonto. Varje års 

pensionsavgifter läggs till kontot där de investeras i fonder och förräntas enligt fondernas 

avkastning på finansmarknaden. Genom att utgå från ekvation (A) kan vi beräkna de samlade 

pensionsrätterna för premiepensionssystemet på följande vis:

(B) 



 pp

w

h

tj
j

h

ht
tDCDC ryqNPW

1

)1(
1

Delningstalet

För att bestämma den årliga pensionen divideras de samlade pensionsrätterna (NPW) med ett 

delningstal n. Talet reflekterar en kohorts återstående livstid vid pensioneringen med hänsyn 

taget till en tillgodoräknad ränta på pensionerna som är 1,6 %. För kohort K och individen k, 

blir den årliga pensionen vid pensioneringen: 

(C)
K

k
pk n

NPW
P ,

                                                
99 En utförligare beskrivning av det svenska pensionssystemet kan läsas om i pensionssystemets årsredovisning.
100 Kruse, A. Ageing populations and intergenerational risk-sharing in payg pension schemes (2002) s. 6.   
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Pensionen de följande åren i NDC-systemet bestäms enligt: 

(D) )1( 11,,   ipipkipk fPP i = 1…D

D är året då individen dör, medan f står för följsamhetsindexering och innebär att pensionerna 

räknas om med förändringen i inkomstindex reducerat med en ränta på 1,6 % som tillgodo-

räknats i delningstalet.101 Om inkomstindex betecknas med i(t) för år t beräknas följsamhets-

indexering enligt:102

(E)
016,1

)1()( 


titi
f

Automatisk balansering

Förräntningen både på fiktiva pensionskonton och för utgående pensioner minskas med den 

automatiska balanseringsmekanismen när balanstalet (BT) är mindre än 1.

(F)
)(

)()(

tS

tBFtAT
BT




AT står för avgiftstillgång år t, BF för buffertfond och S för pensionsskuld. Avgiftstillgången 

beräknas genom att multiplicera ett utjämnat värde för avgiftsinkomsten )(tA till fördelnings-

systemet med ett utjämnat värde för omsättningstiden )(tOT .103

(G) )()()( tOTtAtAT 

Skulden kan delas in i pensionsskuld för ekonomiskt aktiva personer SA(t) och i pensions-

skuld för pensionerade individer SP(t). 104

                                                
101 Kruse, A. (2002) s. 7.
102 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 62.
103 Omsättningstiden mäter tiden från det att pensionsrätt intjänas tills det att den utbetalas som pension. Den 
består av en intjänande tid och en utbetalningstid.
104 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 66 – 68.
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(H) )()()( tSPtSAtS 

En negativ demografisk eller makroekonomisk utveckling för pensionssystemet kan 

motverkas av en positiv utveckling av buffertfonden. Ju lägre avkastning på buffertfonden, 

desto högre blir sannolikheten att den automatiska balanseringsmekanismen aktiveras. Vid 

aktiveringen räknas utgående pensioner och fiktiva pensionskonton upp med ett balansindex 

(BX) istället för inkomstindex i(t). Balansindex beräknas genom att multiplicera balanstalet 

(BT)  med inkomstindex.105

(I) BX = BT . i(t)

                                                
105 Pensionssystemets årsredovisning 2004, s. 36. 
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Bilaga 2. AP-fondernas placeringsregler106

1. Placeringar får ske i alla förekommande instrument på kapitalmarknaden som är 

marknadsnoterade och omsättningsbara. 

2. Maximalt 5 procent av varje fonds tillgångar får placeras i onoterade värdepapper. 

Dessa placeringar får endast ske indirekt via andelar i värdepappersfonder eller 

riskkapitalföretag.107

3. Minst 30 procent av varje fonds tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper 

med låg kredit- och likviditetsrisk. 

4. Varje fonds innehav av aktier i noterade svenska bolag får högst motsvara 2 procent 

av det totala värdet av svenska aktier på auktoriserad svensk börs- eller marknadsplats. 

5. Varje fond får äga högst 10 procent av rösterna i ett enskilt börsnoterat bolag. I 

onoterade riskkapitalbolag sätts gränsen till högst 30 procent. 

6. Högst 40 procent av en fonds tillgångar får exponeras för valutarisk. En stegvis ökning 

får ske med högst 5 procent per år. 

7. Högst 10 procent av en fonds tillgångar får exponeras mot en emittent eller grupp av 

emittenter med inbördes anknytning. 

8. Varje buffertfond ges rätt att ta upp lån om den tömts på tillgångarna.

9. Minst 10 procent av varje fonds tillgångar ska förvaltas av utomstående förvaltare 

genom köp av fondandelar eller diskretionär förvaltning.

10. Fonden får inte placera fondmedlen i optioner, terminer eller andra likartade 

finansiella instrument med råvaror som underliggande tillgång.

11. Fonden får placera i derivatinstrument för att effektivisera förvaltningen och för att 

hantera risker.

                                                
106 Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 2 kap. 4 §, samt 4 kap.
107 Riskkapitalbolag har som affärsidé att placera kapital i mindre företag under utveckling och när företaget har 
färdigutvecklats sälja sin andel i företaget. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor

… till AP-fonderna

 Hur ser AP-fonden på den demografiska utvecklingen?

 Tas någon särskild hänsyn till den demografiska utvecklingen i AP-fondens 

placeringsstrategi? Hur?

 Hur ser ni på framtidens in- och utbetalningar? Kommer pensionssystemet att vara 

solvent? Har ni skisserat några möjliga scenarier över framtida kassaflöden, och i 

sådana fall vilka? Exempelvis ett scenario där den demografiska utvecklingen är 

kopplad till konjunkturutvecklingen?

 Vad gör och vad kan AP-fonden göra för att minimera den demografiska risken som 

en åldrande befolkning har på pensionssystemet?

 Finns det någon annan risk som ni ser som ett större hot mot pensionssystemets 

finansiella stabilitet?

… till banker

 Hur ser ni på den demografiska utvecklingen?

 Vad tror ni om AP-fondernas kapacitet på kort sikt (ett par år), lång sikt (10-20 år) och 

på mycket lång sikt (30-40 år)?

 Hur har pensionsreformen påverkat bankernas verksamhet?

 Hur har efterfrågan på individuellt pensionssparande förändrats sedan reformen? Har 

ni gjort prognoser inför framtidens pensionssparande?

 Vad gör, och vad kan bankerna göra, för att minimera den demografiska risken som en 

åldrande befolkning har på pensionssystemet?

 Vad rekommenderar banken åt en individ som vill pensionsspara? Vilken typ av 

sparande är att föredra för en ung respektive en äldre person? När ska man börja?

 Varför är det viktigt att pensionsspara privat? 

 Är det nya pensionssystemet tillräckligt robust för att klara av en åldrande befolkning? 

 I pensionsplanerna som ni erbjuder företag, särskiljer ni på fonderade medel från 

ofonderade? Har det någon betydelse med avseende på den demografiska 

utvecklingen?
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…till Kruse

 Hur ser du på den demografiska utvecklingen och pensionssystemets framtida 

kapacitet? Är det nya pensionssystemet tillräckligt robust för att klara av en åldrande 

befolkning?

 Vilken roll kan AP-fonderna och bankerna få i framtiden? Exempelvis tyder något på 

att ett privat pensionssparande kommer att bli allt viktigare?

 Hur kan man minska den demografiska risken som en åldrande befolkning har på 

pensionssystemet?

 Finns det någon annan risk som du ser som ett större hot mot pensionssystemets 

finansiella stabilitet? 

 Kan du se att det har någon betydelse att man särskiljer fonderade medel från 

ofonderade med avseende på den demografiska utvecklingen?
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Bilaga 4. Sveriges framtida befolkning efter ålder

Huvudalternativet (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2164038 5355631 1579617 9099286
2007 2163301 5370151 1605355 9138807
2008 2155813 5382723 1640353 9178889
2009 2144893 5389808 1682741 9217442
2010 2127324 5402607 1726736 9256667
2011 2110836 5413850 1771367 9296053
2012 2097058 5424913 1813923 9335894
2013 2089296 5432298 1854846 9376440
2014 2086913 5439527 1891362 9417802
2015 2093791 5443168 1923327 9460286
2016 2108927 5444069 1950399 9503395
2017 2129081 5440082 1977916 9547079
2018 2150707 5434824 2005658 9591189
2019 2173656 5431813 2030061 9635530
2020 2194857 5429061 2055879 9679797
2021 2215476 5425829 2082369 9723674
2022 2231756 5427436 2107541 9766733
2023 2244664 5433568 2130335 9808567
2024 2255317 5441457 2152204 9848978
2025 2265065 5450726 2171813 9887604
2026 2272283 5460223 2191635 9924141
2027 2278242 5466823 2213344 9958409
2028 2282810 5468795 2238835 9990440
2029 2286161 5462737 2271305 10020203
2030 2288361 5457005 2302531 10047897
2031 2289983 5451675 2331921 10073579
2032 2291144 5447864 2358584 10097592
2033 2291834 5451002 2377410 10120246
2034 2292113 5459852 2389962 10141927
2035 2291990 5468278 2402679 10162947
2036 2291539 5474017 2418110 10183666
2037 2290849 5480962 2432384 10204195
2038 2290003 5490387 2444409 10224799
2039 2289109 5499643 2456858 10245610
2040 2288406 5514203 2464252 10266861
2041 2288006 5533427 2467112 10288545
2042 2288189 5554670 2467898 10310757
2043 2289183 5577528 2466837 10333548
2044 2291235 5597128 2468489 10356852
2045 2294491 5614445 2471642 10380578
2046 2299065 5633008 2472608 10404681
2047 2304948 5651165 2472911 10429024
2048 2312074 5669179 2472272 10453525
2049 2320265 5684750 2473023 10478038
2050 2329302 5695731 2477406 10502439

TABELL 15. HUVUDALTERNATIVET. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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Låg fruktsamhet (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2158131 5355631 1579617 9093379
2007 2150578 5370151 1605355 9126084
2008 2134871 5382723 1640353 9157947
2009 2114682 5389808 1682741 9187231
2010 2085273 5402607 1726736 9214616
2011 2056870 5413850 1771367 9242087
2012 2031894 5424913 1813923 9270730
2013 2012944 5432298 1854846 9300088
2014 1999396 5439527 1891362 9330285
2015 1995115 5443168 1923327 9361610
2016 1999090 5444069 1950399 9393558
2017 2008048 5440082 1977916 9426046
2018 2018424 5434824 2005658 9458906
2019 2030068 5431813 2030061 9491942
2020 2039888 5429061 2055879 9524828
2021 2049109 5425829 2082369 9557307
2022 2053984 5427436 2107541 9588961
2023 2055467 5433568 2130335 9619370
2024 2054667 5441457 2152204 9648328
2025 2052962 5450726 2171813 9675501
2026 2054243 5454689 2191635 9700567
2027 2055107 5454911 2213344 9723362
2028 2055869 5449204 2238835 9743908
2029 2056373 5434504 2271305 9762182
2030 2058056 5417748 2302531 9778335
2031 2059126 5401354 2331921 9792401
2032 2058875 5387190 2358584 9804649
2033 2057909 5380022 2377410 9815341
2034 2056159 5378640 2389962 9824761
2035 2053566 5376884 2402679 9833129
2036 2050148 5372477 2418110 9840735
2037 2045949 5369290 2432384 9847623
2038 2041033 5368568 2444409 9854010
2039 2035529 5367652 2456858 9860039
2040 2029680 5372018 2464252 9865950
2041 2023609 5381055 2467112 9871776
2042 2017644 5392121 2467898 9877663
2043 2012097 5404803 2466837 9883737
2044 2007261 5414227 2468489 9889977
2045 2003368 5421373 2471642 9896383
2046 2000593 5429750 2472608 9902951
2047 1998988 5437698 2472911 9909597
2048 1998515 5445473 2472272 9916260
2049 1999064 5450766 2473023 9922853
2050 2000454 5451385 2477406 9929245

TABELL 16. LÅG FRUKTSAMHET. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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Hög fruktsamhet (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2170237 5355631 1579617 9105485
2007 2176911 5370151 1605355 9152417
2008 2177631 5382723 1640353 9200707
2009 2175547 5389808 1682741 9248096
2010 2168792 5402607 1726736 9298135
2011 2163049 5413850 1771367 9348266
2012 2159943 5424913 1813923 9398779
2013 2162782 5432298 1854846 9449926
2014 2170957 5439527 1891362 9501846
2015 2188392 5443168 1923327 9554887
2016 2214120 5444069 1950399 9608588
2017 2244932 5440082 1977916 9662930
2018 2277309 5434824 2005658 9717791
2019 2311119 5431813 2030061 9772993
2020 2343303 5429061 2055879 9828243
2021 2375019 5425829 2082369 9883217
2022 2402513 5427436 2107541 9937490
2023 2426720 5433568 2130335 9990623
2024 2448736 5441457 2152204 10042397
2025 2469863 5450726 2171813 10092402
2026 2482653 5466030 2191635 10140318
2027 2493048 5479568 2213344 10185960
2028 2501294 5489205 2238835 10229334
2029 2507741 5491385 2271305 10270431
2030 2511227 5495714 2302531 10309472
2031 2514310 5500351 2331921 10346582
2032 2517187 5506400 2358584 10382171
2033 2519950 5519294 2377410 10416654
2034 2522709 5537820 2389962 10450491
2035 2525566 5555878 2402679 10484123
2036 2528635 5571234 2418110 10517979
2037 2532041 5587822 2432384 10552247
2038 2535889 5606941 2444409 10587239
2039 2540276 5625960 2456858 10623094
2040 2545415 5650370 2464252 10660037
2041 2551392 5679531 2467112 10698035
2042 2558433 5710796 2467898 10737127
2043 2566729 5743727 2466837 10777293
2044 2576470 5773438 2468489 10818397
2045 2587773 5800885 2471642 10860300
2046 2600695 5829578 2472608 10902881
2047 2615173 5857864 2472911 10945948
2048 2631092 5886014 2472272 10989378
2049 2648221 5911738 2473023 11032982
2050 2666284 5932921 2477406 11076611

TABELL 17. HÖG FRUKTSAMHET. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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Låg mortalitet (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2164038 5355631 1579617 9099286
2007 2163301 5370180 1605996 9139477
2008 2155813 5382817 1642196 9180826
2009 2144893 5389979 1686284 9221156
2010 2127324 5402868 1732417 9262609
2011 2110836 5414221 1779547 9304604
2012 2097058 5425391 1824926 9347375
2013 2089296 5432890 1868930 9391116
2014 2086913 5440243 1908754 9435910
2015 2093791 5443994 1944203 9481988
2016 2108929 5445032 1974988 9528949
2017 2129086 5441204 2006469 9576759
2018 2150718 5436141 2038504 9625363
2019 2173670 5433372 2067561 9674603
2020 2194881 5430872 2098411 9724164
2021 2215507 5427920 2130314 9773741
2022 2231802 5429846 2161268 9822916
2023 2244729 5436308 2190239 9871276
2024 2255398 5444567 2218719 9918684
2025 2265170 5454223 2245382 9964775
2026 2272409 5464130 2272744 10009283
2027 2278387 5471123 2302508 10052018
2028 2282983 5473476 2336585 10093044
2029 2286362 5467759 2378200 10132321
2030 2288591 5462356 2419081 10170028
2031 2290243 5457325 2458613 10206181
2032 2291432 5453813 2495851 10241096
2033 2292162 5457277 2525542 10274981
2034 2292475 5466475 2549101 10308051
2035 2292386 5475230 2572848 10340464
2036 2291974 5481282 2599252 10372508
2037 2291329 5488544 2624307 10404180
2038 2290516 5498306 2646840 10435662
2039 2289674 5507901 2669535 10467110
2040 2289013 5522870 2686833 10498716
2041 2288661 5542552 2699291 10530504
2042 2288894 5564310 2709460 10562664
2043 2289944 5587709 2717709 10595362
2044 2292040 5607865 2728771 10628676
2045 2295360 5625732 2741544 10662636
2046 2299985 5644898 2752366 10697249
2047 2305934 5663680 2762865 10732479
2048 2313116 5682358 2772733 10768207
2049 2321373 5698589 2784372 10804334
2050 2330477 5710207 2800052 10840736

TABELL 18. LÅG MORTALITET. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.



78

Hög mortalitet (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2164038 5355631 1579617 9099286
2007 2163287 5369908 1604430 9137625
2008 2155774 5382038 1637634 9175446
2009 2144815 5388493 1677388 9210696
2010 2127200 5400524 1717946 9245670
2011 2110655 5410856 1758389 9279900
2012 2096810 5420888 1796049 9313747
2013 2088965 5427144 1831386 9347495
2014 2086493 5433153 1861656 9381302
2015 2093262 5435458 1886748 9415468
2016 2108282 5434941 1906424 9449647
2017 2128309 5429497 1926050 9483856
2018 2149797 5422760 1945453 9518010
2019 2172598 5418227 1961183 9552008
2020 2193634 5413945 1977928 9585507
2021 2214080 5409173 1994931 9618184
2022 2230184 5409231 2010249 9649664
2023 2242909 5413764 2022846 9679519
2024 2253365 5420047 2034189 9707601
2025 2262917 5427661 2043009 9733587
2026 2269924 5435510 2051790 9757224
2027 2275674 5440495 2062233 9778402
2028 2280036 5440946 2076218 9797200
2029 2283182 5433559 2096956 9813697
2030 2285171 5426536 2116423 9828130
2031 2286588 5419961 2134148 9840697
2032 2287546 5414922 2149301 9851769
2033 2288037 5416711 2157018 9861766
2034 2288101 5424073 2158830 9871004
2035 2287776 5431058 2161041 9879875
2036 2287116 5435477 2166154 9888747
2037 2286227 5441137 2170405 9897769
2038 2285164 5449253 2172754 9907171
2039 2284074 5457278 2175787 9917139
2040 2283170 5470505 2174147 9927822
2041 2282551 5488260 2168277 9939088
2042 2282527 5507986 2160553 9951066
2043 2283314 5529233 2151139 9963686
2044 2285136 5547304 2144448 9976888
2045 2288168 5563144 2139258 9990570
2046 2292506 5580128 2132045 10004679
2047 2298157 5596663 2124304 10019124
2048 2305029 5613006 2115773 10033808
2049 2312970 5626932 2108775 10048677
2050 2321753 5636391 2105494 10063638

TABELL 19. HÖG MORTALITET. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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Låg migration (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2162845 5352710 1579524 9095079
2007 2160642 5363725 1605172 9129539
2008 2151268 5371777 1640015 9163060
2009 2137993 5373260 1682194 9193447
2010 2117667 5379583 1725932 9223182
2011 2097999 5383499 1770247 9251745
2012 2080649 5386498 1812450 9279597
2013 2068953 5385189 1852965 9307107
2014 2062303 5383176 1889011 9334490
2015 2064566 5376952 1920461 9361979
2016 2074992 5368025 1946985 9390002
2017 2090371 5354279 1973902 9418552
2018 2107148 5339314 2001003 9447465
2019 2125175 5326604 2024706 9476485
2020 2141393 5314170 2049785 9505348
2021 2156987 5301268 2075487 9533742
2022 2168198 5293245 2099793 9561236
2023 2176020 5289748 2121664 9587432
2024 2181571 5288026 2142557 9612154
2025 2186230 5287694 2161111 9635035
2026 2188403 5287596 2179796 9655795
2027 2189387 5284560 2200291 9674238
2028 2189053 5276765 2224475 9690293
2029 2187610 5260869 2255527 9704006
2030 2185122 5245185 2285225 9715532
2031 2182213 5229863 2312983 9725059
2032 2178990 5216011 2337900 9732901
2033 2175456 5209034 2354890 9739380
2034 2171639 5207685 2365478 9744802
2035 2167571 5205865 2376130 9749566
2036 2163277 5201265 2389350 9753892
2037 2158864 5197916 2401237 9758017
2038 2154378 5197051 2410739 9762168
2039 2149915 5196056 2420485 9766456
2040 2145664 5200382 2424996 9771042
2041 2141746 5209455 2424824 9776025
2042 2138404 5220628 2422399 9781431
2043 2135859 5233494 2417924 9787277
2044 2134312 5243218 2416003 9793533
2045 2133926 5250834 2415366 9800126
2046 2134777 5259849 2412320 9806946
2047 2136866 5268609 2408449 9813924
2048 2140116 5277374 2403463 9820953
2049 2144356 5283832 2399713 9827901
2050 2149376 5285841 2399464 9834681

TABELL 20. LÅG MIGRATION. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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Hög migration (antal)
0-19 20-64 65+ Totalt

2006 2164570 5356917 1579653 9101140
2007 2164964 5374222 1605486 9144672
2008 2158596 5389472 1640573 9188641
2009 2149311 5400400 1683104 9232815
2010 2133639 5417535 1727266 9278440
2011 2119280 5433562 1772080 9324922
2012 2107887 5449853 1814861 9372601
2013 2102822 5463056 1856048 9421926
2014 2103488 5476737 1892851 9473076
2015 2113758 5487446 1925148 9526352
2016 2132658 5496051 1952594 9581303
2017 2156961 5500456 1980546 9637963
2018 2183139 5504294 2008765 9696198
2019 2211017 5511046 2033694 9755757
2020 2237472 5518532 2060109 9816113
2021 2263544 5525734 2087235 9876513
2022 2285469 5537994 2113090 9936553
2023 2304226 5554990 2136626 9995842
2024 2320879 5573923 2159292 10054094
2025 2336771 5594414 2179756 10110941
2026 2350243 5615328 2200499 10166070
2027 2362566 5633594 2223214 10219374
2028 2373551 5647445 2249784 10270780
2029 2383388 5653527 2283415 10320330
2030 2392091 5660174 2315879 10368144
2031 2400162 5667256 2346600 10414018
2032 2407677 5675858 2374669 10458204
2033 2414626 5691432 2394990 10501048
2034 2421044 5712726 2409124 10542894
2035 2426950 5733640 2423538 10584128
2036 2432387 5751827 2440807 10625021
2037 2437471 5771314 2457027 10665812
2038 2442258 5793307 2471120 10706685
2039 2446883 5815133 2485787 10747803
2040 2451557 5842281 2495511 10789349
2041 2456443 5874121 2500861 10831425
2042 2461815 5907982 2504315 10874112
2043 2467939 5943408 2506076 10917423
2044 2475051 5975514 2510772 10961337
2045 2483352 6005270 2517151 11005773
2046 2492939 6036190 2521525 11050654
2047 2503837 6066597 2525444 11095878
2048 2515969 6096766 2528618 11141353
2049 2529188 6124343 2533405 11186936
2050 2543265 6147192 2542040 11232497

TABELL 21. HÖG MIGRATION. KÄLLA: H. LUNDSTRÖM, SCB.
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