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Sammanfattning 
 
Det gamla pensionssystemet (ATP) gjorde det möjligt för individer som 
levde och arbetade i Sverige mellan 1920 och 1960 kunde få en hygglig 
pension, när det pensionerades efter 1960. Av olika anledningar kan man 
numera inte garantera att det gamla systemet kommer att fungera i längden. 
Anledningen till detta beror framför allt på att det gamla systemet är inte 
finansiellt stabilt, inte har någon bra koppling till det samhällsekonomiska 
utvecklingen samt det försäkringsmässiga innehållet är svagt.  
 
Det gamla systemet tar inte häller hänsyn till att livslängden i Sverige har 
ökat och förväntas fortsätta öka. Förutom detta, vid tillväxt i ekominin 
förvandlas det gamla systemet successivt till ett nytt system utan koppling 
till tidigare inkomster. Ovanstående brister i det gamla systemet anses vara 
tillrättade i det nya systemet.  
 
Syftet med uppsatsen är att analysera och kartlägga hur pensionssystemet 
har utvecklats efter 1913 samt en jämförelse mellan det gamla och det nya 
systemet. 
 
Storleken på pensionen bestäms det gamla systemet av inkomsten under de 
femton bästa åren och det krävs 30 år för att få full ATP-pension. I det nya 
systemet är hela livsinkomsten pensionsgrundande. 
 
Medellivslängden har ökat betydligt under de senaste årtionden och 
förväntas öka i framtiden. Detta betyder att pensionerna vid oförändrar 
pensioneringstidpunkt skall betalas ut under längre period med ökade 
kostnader som följd. För att upphäva effekten av detta skulle vi med ATP 
systemet behövt antingen höja avgiften eller successivt höja pensionsåldern 
från nuvarande 65 år.  
 
Vid marginellt tillväxt skulle de blivande pensionerna enligt de gamla 
pensionssystemet bli högre i löntagarnas inkomst, om det gamla systemet 
kunde fortsätta att fungera. Men det är inte fallet eftersom det blir för dyrt. 
Då pensionsrätter och utbetalda pensioner följer prisutvecklingen och inte 
den samhällsekonomiska tillväxten. Det gamla systemet tar med andra ord 
inte hänsyn till om det finns pengar att betala ut eller inte.  
 
Enligt det nya pensionssystemet finns det två huvudprinciper. Den ena är 
avgiftsbaserad, dvs. att pensionen är helt beroende på storleken av 
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inbetalda avgifter under hela livet och medellivslängden vid 
pensioneringen. Den andra huvudprincipen är att pensionerna anpassas till 
tillgångar i ekonomin, vilket sker genom att intjänade pensionsrätter räknas 
om i förhållande till det allmänna inkomstutvecklingen och att utbetalda 
pensioner följer inkomstförändringen för de förvärvsverksamma. 
 
Pensionen i det nya systemet är baserad på en fast avgift, dvs. 18,5 procent 
av den inkomst som ger pensionsrätt. Av avgiften går 16,5 procent till en 
fördelningssystemkonto, 2 procent överförs till en individuellt 
premiereservskonto. Individerna skall själv kunna välja kapitalförvaltare 
för sina pengar i premiereservskontot.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till vårt arbete och den 
problemformulering vi utgått ifrån. Vidare följer en redogörelse av 
uppsatsens syfte, avgränsning och den metod vi använt oss av. Kapitlet 
avslutas med en beskrivning av arbetets uppläggning. 
 

 
1.1 Bakgrund 

 
Pensionssystemet har börjat knaka i fogarna. Sverige är inte ensamt i 
världen om att fundera på hur man på bästa möjliga sätt skall klara att 
försörja dem som inte längre kan arbeta. Världen står inför en hotande 
ålderskris. Antalet gamla ökar i accelererande takt och idag är en halv 
miljard människor i världen över 60 år. Om drygt 30 år beräknas antalet att 
vara nästan tre gånger så stort, dvs 1,4 miljarder människor. Enligt studier 
gjorda av Världsbanken är det nödvändigt att skapa pensionssystem som 
håller långt in i nästa årtusende för att klara försörjningen av de allt fler 
äldre människorna. Nu när medellivslängden har ökat de senaste 
decennierna, se tabellen nedan, betyder det att pensionerna, vid en 
oförändrat pensionsålder, kommer att betalas ut under allt längre tid med 
ökade kostnader som följd.  
 
Tabell 1: Medellivslängd för kvinnor och män. 
   Kvinnors medellivslängd  Mäns medellivslängd 
1960    74,92     71,24 
1970    77,06     72,20 
1980    78,81     72,46 
1990    80,41     74,81 
1994    81,38     76,08 
1997    81,77     76,70 
Källa: SCB 
 
 
Socialförsäkringar är det försäkringsskydd som staten ger genom att 
lagstifta om rätt till förmåner i olika livssituationer och under livets olika 
stadier. 
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 " Man brukar säga att socialförsäkringarna ger oss skydd från vaggan till 
graven" (se Birgit Strand, 1995). Även om staten ombesörjer detta kan 
individerna själva skaffa sig försäkringsskydd genom att teckna privata 
försäkringar som individerna själva betalar premie för. De svenska 
socialförsäkringarna indelas i tre stora områden. Det ena omfattar 
barnfamiljer, det andra sjuka och handikappade, medan det tredje omfattar 
äldre och efterlevande.  
 
I Sverige är vi nu på väg mot ett nytt pensionssystem, se bilaga 1. Vet vi 
vad vi får i pension från det statliga systemet och genom vår anställning? 
Räcker det för att leva det liv vi vill leva som pensionär? Är vi beredda att 
avstå från mer nu för att få det bättre senare? En möjlighet för att kunna 
försäkra sig om framtiden är att teckna en privat pensionsförsäkring, vilket 
inte är någon självklarhet även om försäkringsbolagens reklam ger det 
intrycket. Förra gången vi fick ett nytt pensionssystem var via 
folkomröstning och en politisk strid mellan olika partier och linjer. Det var 
då Sverige fick allmän tilläggspension, ATP, som alla löntagare är 
berättigade till. Tanken var att systemet skulle bli bestående. Vad är 
anledningen till förändringen av ATP-systemet: riksdagen beslöt under 
1994 att införa ett nytt pensionssystem? (se Birgit Strand, 1995)  
 
Den viktigaste anledningen till förändringen är att politiker och många 
ekonomer anser att ATP-systemet är för dyrt och osäkert. Samtidigt befarar 
man att pensionspengarna kommer att ta slut om cirka 30 år. 
Pensionsavgifterna som har betalats in, kommer inte att räcka till utbe-
talning av pension. Under 1993 var kostnaden för de allmänna 
tilläggspensionerna 102,2 miljarder kronor, samtidigt som ATP-avgifterna 
täckte 80,6 miljarder kronor. Resten, dvs 21,6 miljarder kronor, fick tas 
från den allmänna pensionsfondens (AP-fondens) avkastning. Om den 
ekonomiska tillväxten hamnar under 3 procent per år kommer pengarna i 
AP-fonden att ta slut något gång mellan 2010 och 2015, men om ekonomin 
växer med 3 procent per år kommer pengarna att räcka till och med 2021.  
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Tabell 2: Real lönetillväxt. 
År   Tillväxt 
  0% 1% 2% 3% 
1995  20 20 20 20 
2005  23 21 19 17 
2015  31 26 22 18 
2025  36 27 21 16 
2035  38 27 20 14 
Källa: Egen bearbetning. 
 
Som det framgår av ovanstående tabell är den finansiella balansen i ATP-
systemet mycket tillväxtkänslig. Vid en tillväxt i samhällsekonomin på 1% 
bör avgiften på långsikt höjas från 20% till 27%. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att analysera och kartlägga hur 
pensionssystemet har utvecklats efter 1913 samt en jämförelse mellan det 
gamla och det nya pensionssystemet.  
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Vi kommer att utgå från ålderspension och inte gå djupare in på 
förtidspension eller efterlevandepension. Det är inte heller meningen att vi 
skall jämföra de olika pensionssparandeformer som finns ute på 
marknaden, som t ex traditionellt sparande och Unit Link. 
 
 

1.4 Metod och uppläggning 
 
Vi kommer att i denna uppsats använda oss av sekundärdata. Metoden som 
används är både analytisk och deskriptiv. Den är deskriptiv eftersom vi 
utgår ifrån vald litteratur som ger en beskrivande bakgrund för förståelse 
av pensionssystemet, vilket sker i kapitel 2 - 4, samt analytisk eftersom vi 
analyserar det svenska pensionssystemet, i kapitel 5. I kapitel 6 kommer vi 
att framföra slutsatserna av analysen kompletterad med våra egna 
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synpunkter. I slutet av uppsatsen finns en ordlista på de väsentligaste orden 
för pensionssystemet. 
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2. Fakta om pensionssystemet 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera det gamla pensionssystemets 
uppkomst och de olika tilläggspensionsformer som finns för att kunna 
jämföra det nya och gamla systemet i ett senare skede. 
 
 

2.1 Pensionssystemets uppkomst 
 
Den allmänna pensionen i Sverige, dvs folkpensionen, tillkom vid beslut i 
riksdagen den 21 maj 1913, efter många diskussioner och utredningar: det 
tog hela 30 år innan frågan hade mognat så pass mycket att politikerna var 
beredda att fatta beslut.  
 
Redan under 1669 föreskrevs skråmedlemmarna skyldighet att hjälpa 
varandra. I Sverige, liksom i andra delar av Europa, lades grunden för 
socialförsäkringarna under slutet av 1800-talet. Det fanns dock, från 1700-
talets mitt och i början av 1800-talet, i vissa yrkesgrupper begränsade 
pensionssystem, "kassor", som bildades av arbetarna genom att de betalade 
avgifter dit. När Adolf Hedin vid 1884 års riksdag motionerade om en 
olycks- och ålderdomsförsäkring för arbetare, var merparten av svenska 
folket utan ålderdomsförsörjning (se Ann-Charlotte Stålberg, 1995).  
 
Det kungliga majestätet tillsatte 1907 en pensionskommitté för att kunna 
utreda en invaliditets- och åldersförsäkring. Detta ledde till att riksdagen 
1913 kunde besluta om vår första ålderspension. Avgiften för 
folkpensionen berodde på inkomsten och var mellan 3 och 13 kronor samt 
betalades av de anställda själva. Pensionsåldern bestämdes till 67 år, vilket 
var medellivslängden. En man fick cirka 150 kronor per år och en kvinna 
cirka 125 kronor per år (se Vårt försäkringsskydd igår och idag, PTK 
1996). Under 1930 var folkpensionen ungefär 9 procent av den 
genomsnittliga arbetarlönen efter skatt, 20 år senare var den 21 procent av 
industriarbetarlönen (se Ann-Charlotte Stålberg, 1995).  
 
Före industrialiseringen låg den mesta tillverkningen av varor hos bruken. 
Tillverkningen skedde med hjälp av manskraft och, för det mesta, energi 
från en fors. Ett bruk var som en liten värld för sig och bruket ägde 
arbetarnas bostäder och handelsbod. Där bestämde brukspatronen det mesta 
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i sina anställdas liv; till och med familjefrågor drogs inför brukspatronen. 
Under denna period var arbetet och förhållandena mycket hårda, även om 
det fanns en viss social omsorg. Vid sjukdom och arbetsskada betalade 
arbetsgivaren ut lön. Den som inte var kapabel att jobba längre kunde få bo 
kvar i bostaden och även få ersättning, dvs. pension i naturaförmåner och 
pengar, som tack för trogen och lång tjänst. Detta ledde till att 
arbetskraftens rörlighet var låg bland tjänstemän.  
 
 

2.2 Allmän folkpension 
 
Pensionssystemet som det beslutades om 1913 kom att bestå ända fram till 
1936. Det gjordes dock vissa ändringar under dessa år. 1915 infördes även 
invaliditetsförebyggande sjukvård och yrkesutbildning i pensionsstyrelsens 
regi. Den viktigaste ändringen kom 1921 och var att alla pensionärer fick 
ett helt pensionstillägg.  
 
Folkpensionslagen antogs den 28 juni 1935 och trädde i kraft i början av 
1937. Vid sidan av denna lag infördes också lagar om dyrtidstillägg och 
provisorisk förstärkning av pensionsbeloppen. Det premiereservsystem 
som hade varat fram till 1935 ersattes med ett fördelningssystem. 
Premiereservsystemet innebar att den betalda premien för en viss person 
alltid gällde hennes egen pension. Mer om premiereservsystemet kan läsas 
i kapitel 3 (se Elmér, 1960). Folkpensionen utreddes på nytt 1940 och en 
ny lag antogs 1946 samt trädde i kraft 1948. Denna lag innebar att 
pensionsnivån höjdes kraftigt och inte längre var beroende av de avgifter 
som hade betalats in. Man betraktade numera folkpensionen som en 
rättighet oberoende av pensionärernas ekonomiska situation. (se PTK, 
1996). ATP och folkpension är obligatoriska, så är fallet också för 
avtalsförsäkringar, medan privata individuella pensionsförsäkringar är helt 
frivilliga.  
 
Alla som är bosatta i Sverige är berättigade till folkpension. Tidigare gällde 
bara medborgarskap, men detta ändrades under 1993. Pensionsbeloppen 
från folkpensionen är inflationsskyddade, vilket sker med hjälp av 
basbeloppet, dvs pensionerna är uttryckta i basbelopp. Basbeloppet är ett 
konstruerat belopp som nästan följer konsumentprisindex, vilket beräknas 
på en korg av varor och tjänster. När basbeloppet stiger höjs alltså 
pensionerna.  
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Finansieringen av folkpensionen sker i huvudsak med arbetsgivaravgifter. 
Under 1992 var folkpensionsavgiften 7,45 procent, men detta sänktes till 
5,50 procent under 1993. Folkpensionsutgifterna har under senare år  
finansierats till 70 - 80 procent av arbetsgivaravgifter, men 
folkpensionsavgifterna under 1993 täckte bara 43 procent av kostnaderna. 
Resterande belopp blev nödvändigt att finansiera med andra skattemedel 
(se Ann-Charlotte Stålberg, 1995). 
 
Under 1995 fördelade sig pensionsavgifterna enligt följande: 
Folkpensionsavgiften var 5,86 procent, ATP-avgiften var 13 procent och 
delpensionsavgiften var 0,20 procent av lönesumman, dvs. totalt 19,06 
procent (se Birgit Strand, 1995).  
 
Det framgår av nedanstående figur att folkpensionen innehåller flera olika 
förmånsslag. Först är det folkpension sedan tillkommer pensionstillskott 
och kommunalt bostadstillägg. Dessa utgör de tre stora delarna i 
folkpensionssystemet. Utöver dessa finns särskilda förmåner som betalas 
till vissa individer såsom hustrutillägg, särskilt kommunalt bostadstillägg, 
handikappersättning och särskilt pensionstillägg.  
 
För ensamstående pensionärer är folkpensionen 96 procent av det justerade 
basbeloppet per år. För gifta pensionärer är folkpensionen 78,5 procent (se 
Ann-Charlotte Stålberg, 1995).  
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Figur 1: Ålderspension. 

Ålderspension

ATP AvtalspensionFolkpension

Folkpension
Pensions- 
tillskott

Kommunalt 
bostadstillägg 
 

    Hustrutillägg

 Särskilt 
 kommunalt 
 bostadstillägg 
Handikappsersättning
Särskilt pensionstillägg  

 
Källa:Våra pensionssystem, SNS Förlag, 1995, s. 23. 
 
 

2.3 Tjänstepension 
 
Med tjänstepension menas att det utgår pension enligt avtal mellan parterna 
på arbetsmarknaden, vilket utgör komplettering till det allmänna 
pensionssystemet. De flesta arbetstagarna omfattas av någon av följande 
pensionsplaner:  
 
*pension för statsanställda  
*pension för kommunalanställda  
*industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän och arbetsledare 
(ITP) 
*särskild tilläggspension för privatanställda arbetare (STP) 
*avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 
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2.3.1 Pension för statsanställda 
 
I det allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän finns 
det bestämmelser om de statsanställdas pensioner. De statsanställda har 
vissa förmåner, enligt pensionsavtalet, som utgörs av egenpension, 
egenlivränta, familjepension och familjelivränta. Egenpension innehåller 
ålderspension, sjukpension och förtidspension medan egenlivränta 
innehåller ålderslivränta och förtidslivränta. Statsanställdas pensionsstorlek 
bestäms av två huvudfaktorer; den ena är antalet tjänsteår och den andra är 
pensionsunderlaget, dvs. pensionslönen. För att få hel pension krävs 
normalt 30 tjänsteår, men för förordnandetjänster krävs i regel bara 12-15 
tjänsteår. Det finns tre pensionsperioder i det statliga pensionsavtalet: 60-
63 år, 63-65 år och 65-66 år. Pensionsrätt kan tjänas in från och med 28 års 
ålder. När man beräknar statlig tjänstepensionsrätt får man tillgodoräkna 
tjänstepensionsrätt som intjänats vid anställning hos t ex landsting och 
kommuner eller vid anställning som omfattas av ITP-planen (Industrins 
och handels tilläggspension för tjänstemän och arbetsledare) eller STP-
området (Särskild tilläggspension för privatanställda arbetare). De statliga 
pensionerna, tilläggen och livräntorna som betalas ut är värdesäkrade 
genom anslutning till basbeloppet. En del av bruttopensionsnivån är alltid 
garanterad genom att de statliga pensionerna är samordnade med 
pensionsförmåner från den allmänna försäkringen (se SOU 1990:77).  
 
 

2.3.2 Pension för kommunalanställda 
 
Det finns stora likheter mellan tjänstepension för kommunalanställda och 
pensionssystemet för statsanställda, men genom 1984 års kollektivavtal 
förändrades det i vissa avseenden. Jämfört med tidigare var den viktigaste 
förändringen att bruttopensionssystemet kompletterades med nettopension, 
som normalt alltid betalats utöver folkpension och ATP. 
Pensionsförmånerna består av ålderspension, sjukpension, garantipension, 
visstidspension, efterlevandepension, kompletterande delpension samt 
livränta. Pensionens storlek bestäms utifrån antalet tjänsteår och 
pensionsgrundande lön. Pensionsrätt kan tjänas in från och med 28 års 
ålder. För att få hel pension krävs en pensionsgrundande anställningstid på 
30 år. Pensioner som betalas av kommunerna finansieras av varje 
kommun/landstig genom självriskåtagande och administreras av 
Kommunernas pensionsanstalt (KPA), som även betalar ut folk- och 
tilläggspensioner.(se SOU 1990:77). 
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2.3.3 Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän och 
arbetsledare (ITP) 

 
Tjänstepensionen för tjänstemän inom den privata sektorn fick i huvudsak 
sin nuvarande form när den allmänna tilläggspensionen trädde i kraft. 1960 
utformades en ny enhetlig pensionsplan (ITP). Under september 1966 
träffades ett nytt avtal, beträffande ITP-planen, mellan Svenska 
arbetsgivarföreningen (SAF) och Privata (PTK). ITP består av 
ålderspension, kompletterande ålderspension (ITP-K), delpension, 
sjukpension och familjepension. En särskild garantitilläggspension till 
ålderspensionen (ITP-G) kan i vissa fall komplettera ålderspensionen. Vid 
beräkning av pensionsförmånerna ligger pensionsmedförandelönen, dvs 
den aktuella fasta årslönen jämte naturaförmåner i form av kost eller 
bostad, till grund. Vid 65 års ålder går man i pension. För att få full ITP-
pension måste man ha en tjänstetid om 30 år mellan 28 och 65 års ålder. 
ITP-pensioner som betalas ut uppräknas inte med anknytning till 
basbeloppet. Istället har man som kompensation för 
levnadskostnadsökningen hittills regelmässigt lämnat tillägg till de 
pensioner som betalats ut, utifrån utvecklingen av konsumentprisindex. ITP 
grundar sig på principen om nettosamordning, dvs att pensionen som regel 
inte påverkas av samtidigt utgående folkpension eller ATP. Finansieringen 
sker genom arbetsgivaravgifter enligt ett premiereservsystem. Det finns två 
sätt att säkra ålderspensionerna: det ena är genom försäkring i 
Försäkringsbolaget SPP och det andra är genom avsättning av tillräckliga 
pensionsmedel i bokslut enligt det så kallade FPG/PRI-systemet, där FPG 
betyder Försäkringsbolaget Pensionsgaranti och PRI betyder 
Pensionsregistreringsinstitutet. (Se SOU 1990:77.) Till skillnad från ATP 
och STP ger ITP kompensationer vid inkomster som är större än 7,5 
basbelopp. Gränsen för ITP är dock 30 basbelopp (se Ann-Charlotte 
Stålberg, 1995).  
 
 

2.3.4 Särskild tilläggspension (STP) för privatanställda arbetare 
 
STP, den särskilda tilläggspensionen för arbetare, uppstod genom 
överenskommelser under 1971 och 1972 mellan SAF och 
Landsorganisationen i Sverige (LO). De som omfattas av STP är i 
huvudsak arbetstagare som arbetar inom de sakliga tillämpningsområdena 
för kollektivavtalen inom SAF/LO-området. Det har slutits kollektivavtal 
om skyldighet för arbetsgivare att teckna försäkring för STP utanför detta 
område. Försäkringsgivare är Arbetsmarknadsförsäkringar och 
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pensionsförsäkringsaktiebolaget (AMF-pensionsförsäkringar). STP 
finansieras med arbetsgivaravgifter enligt en kapitaltäckningsmetod, som 
betyder krav på fondering av medel motsvarande kapitalvärdet av 
pensioner som kommer betalas ut. STP innehåller inte familjepension. STP 
kompletterar ålderspensionen från folk- och tilläggspensionerna; storleken 
är oberoende av folkpensionen eller ATP och är därför  nettosamordnad 
med de allmänna pensionerna (se SOU 1990:77).  
 
 

2.3.5 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 
 
Genom överenskommelser mellan SAF och LO under 1971 och 1972 
tillkom avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) samtidigt med STP. Den är 
avsedd att vara ett komplement till sjukpenning och förtidspension 
(sjukbidrag) från den allmänna försäkringen. Enligt garanti i 
kollektivavtalet gäller AGS arbetare inom den privata sektorn. Det finns en 
motsvarande försäkring för anställda hos kommuner och landsting, kallad 
AGS-KL. Dessa försäkringar tecknas av arbetsgivaren i ett särskild bolag - 
Arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsaktiebolag (AMF-
sjukförsäkringar). För anställd som är sjukpenningförsäkrad enligt AFL 
(Lagen om allmän försäkring) och som inte har fyllt 65 år gäller AGS. Den 
anställde skall även ha arbetat minst 180 dagar och då ha omfattas av 
försäkringen (se SOU 1990:77).  
 
 

2.4 Allmän tilläggspension, ATP 
 
Den allmänna tilläggspensionen byggdes utifrån de krav som ställdes under 
1930- och 1940-talet. Dessa krav ledde till att en utredning tillsattes på 
slutet av 1940-talet, men utredningen gav inte något resultat. En ny 
utredning tillsattes 1955 och skulle omfatta ålders-, invalid- och 
familjepension, där kvinnorna skulle pensioneras vid 63 år och männen vid 
67 år. Ytterligare en utredning tillsattes 1956, som gav ett förslag 1957 där 
folkpensionen skulle höjas kraftigt, inkomstprövningen för invalid- och 
familjepension skulle tas bort och familjepensionen skulle utbyggas. I 
förslaget fanns tre alternativ till utbyggnad av folkpensionen med 
tilläggspension. Det första alternativet innebar: 
 

"Löntagarna får lagstadgad rätt till tilläggspensioner, som avpassas 
efter tidigare lön och behåller sitt värde. Andra förvärvsarbetande - 
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företagare m fl får möjlighet att till begränsat belopp frivilligt 
försäkra sig för tilläggspensioner som med garanti av staten 
behåller sitt värde". 
 

Det andra alternativet innebar:  
 

"Löntagare, företagare och andra får möjlighet att till begränsat 
belopp frivilligt försäkra sig för tilläggspensioner, som med garanti 
av staten behåller sitt värde". 

 
Det tredje alternativet innebar:  

 
"Löntagare, företagare och andra får frivilligt försäkra sig för 
tilläggspensioner och i gällande lagstiftning genomförs ändringar 
som underlättar att tilläggspensionerna utan garanti av staten 
behåller sitt värde. Anslutningen till tilläggspensioneringen kan ske 
genom kollektivavtal eller genom andra överenskommelser, enskilt 
eller gruppvis." (se Birgit Strand, 1995, Sigvard Classon, 1986) 
 

 
Under 1957 hölls en rådgivande folkomröstning där alternativet om 
obligatorisk tilläggspension fick flest röster. Den socialdemokratiska 
regeringen lade fram ett förslag om försäkring för allmän tilläggspension, 
där pensionerna skulle vara värdeständiga, men förslaget ledde inte 
någonstans. År 1959 lade regeringen fram ett nytt förslag om obligatorisk 
tilläggspension, som i stort sett var detsamma som tidigare. Detta förslag 
beslutades med en rösts majoritet, tack vare att en folkpartist lade ner sin 
röst. Socialdemokraternas förslag segrade med 115 röster mot 114 (se 
Birgit Strand, 1995, Sigvard Classon, 1986). 
 
ATP-systemet fick sitt genombrott 1960 och har i stort gällt fram till nu. 
Syftet med ATP var som nämnts tidigare att försäkringen skulle 
komplettera folkpensionen och därför kallas tilläggspension. ATP finns 
inom ålderspension, förtidspension/sjukbidrag och efterlevandepension. 
Den försäkrades rätt till ATP är relaterad till de arbetsinkomster som denne 
har haft under sin aktiva tid, dvs från 16 år till och med 64 år. Med 
pensionsgrundande inkomst för ATP menar man det belopp som den 
taxerade inkomsten överstiger det årets basbelopp, där minimigränsen är ett 
basbelopp + 200 kr och maximigränsen är 7,5 basbelopp. (Se Claes G 
Lindgren, 1990.) Tilläggspensionen var inflationsskyddad och storleken 
var beroende av den tidigare inkomsten. För att få full pension från ATP 
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måste man ha haft 30 år med pensionspoäng. För de som var relativt gamla 
när ATP reformen infördes fanns övergångsbestämmelser. Dessa 
bestämmelser gjordes mera generösa under en övergång. Detta innebar att 
helpension från ATP kunde bara de som var födda 1914 och senare få. De 
som var födda före 1914 fick reducerad ATP och de som var födda före 
1896 fick inte någon ATP alls (se Ann-Charlotte Stålberg, 1995).  
 
Nedan framgår hur man räknar fram pensionspoäng:  
 
Lägsta ATP-grundande inkomst är alltså 1 basbelopp (2000: 36 600 kr) + 
200 kr, dvs det justerade basbeloppet och högsta ATP-grundande inkomst 
är  7,5 basbelopp, dvs 274 500 kr 2000. Varje år med pensionspoäng kan 
tillgodoräknas den försäkrade. Pensionspoängen innebär den 
pensionsgrundande inkomsten delat med basbeloppet som gällde vid början 
av året. Poängen skall räknas med två decimaler och högsta möjliga poäng 
på ett år är 6,50. Nedan följer ett exempel på beräkning av pensionspoäng 
för 2000: 
 
Basbeloppet = 36 600 kr. 
Taxerad inkomst = 185 000 kr. 
Pensionsgrundande inkomst = 185 000 kr - 36 600 kr = 148 400 kr. 
Pensionspoäng (ATP-poäng) = 148 400 ÷ 36 600 kr = 4,05pp. 
 
En taxerad inkomst på 185 000 kr 2000 ger med andra ord 4,05 
pensionspoäng för ATP. Vid följande taxerade inkomster blir 
pensionspoängen för 2000: 
 
Tabell 3: Pensionspoäng för år 2000. 
100 000 kr 1,73 pp   180 000 kr 3,92 pp 
120 000 kr  2,28 pp   200 000 kr  4,46 pp 
140 000 kr 2,83 pp   220 000 kr 5,01 pp 
160 000 kr 3,37 pp   274 500 kr  6,50 pp 
Källa: Egen bearbetning.  
 
Antalet poängår och medelpoäng fastställer den slutliga pensionsnivån. 
Den maximala pensionen fås efter 30 poängår med 6,50 pp, men vid färre 
pensionsberättigande år minskas pensionen med 1/30 för varje år som 
fattas. Även medeltalet av de insamlade pensionspoängen bestämmer 
pensionsnivån, men om antalet poängår är över 15 år beräknas medeltalet 
från de 15 bästa poängåren.. Den fjärde fondstyrelsen tillkom 1974 och den 
femte 1989 och är liksom löntagarfonderna organisatoriskt fristående. 
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Enligt en reglementsändring har fjärde och femte fondstyrelser tillstånd att 
placera i riskkapitalinstrument och korta placeringar i långfristiga 
instrument, till exempel obligationer. Den fjärde och femte AP-fonden 
skall överföra en avkastning på cirka 3 procent på nuvärdet av rekvirerade 
medel till 1-3 fonderna (se Claes G Lindgren, 1990).  
 
 

2.5 AP-fonden 
 

Införandet av ATP-systemet medförde att AP-fonder under 1960- och 
1970-talet byggdes upp väldigt snabbt. Den allmänna pensionsfonden blev 
en självständig administration, oberoende av statsförvaltningen. Fonden 
skulle förvaltas av de tre fondstyrelserna, d v s den första, den andra och 
den tredje fondstyrelsen. Den första fondstyrelsen skulle sköta 
arbetsgivaravgifter från stat, kommuner och övriga arbetsgivare med 
anknytning till statlig verksamhet. Den andra fondstyrelsen skulle sköta 
arbetsgivaravgifter som kom in från enskilda stora och medelstora företag 
med över 20 heltidsanställda. Den tredje fondstyrelsen skulle sköta dels 
arbetsgivaravgifter från enskilda företag som har mindre än 20 
heltidsanställda och dels de avgifter som egenföretagare erlägger för sin 
egen pension. (se Sigvard Classon, 1986).  
 
Ett syfte med AP-fonder var att de skulle vara s k reservkassa eller buffert 
för tillfälliga omständigheter, t ex när avgifterna inte räckte till för att 
betala årets pensioner. Ett annat syfte var att de skulle vara ett 
ersättningssparande som skulle säkra kapital till landets investeringsbehov 
och tillväxtförväntningarna vid införandet av ATP-systemet skulle medföra 
att det frivilliga sparandet skulle minska eller upphöra. Detta betraktades 
som ett hot mot landets framtida ekonomi, därför tog man ut högre avgifter 
än det som var berättigat av ett renodlat fördelningssystem. Överskottet av 
detta användes för att konstruera AP-fonder. (ibid).  
 
Det framgår av nedanstående figur hur AP-fonderna har utvecklats från 
1960 fram till 1997. Avgiftsinkomsterna från ATP-systemet översteg 
utbetalda pensioner fram till 1982, därefter har ATP-systemet haft ett 
löpande avgiftsunderskott. Underskottet har täckts med fondens 
direktavkastning i form av aktieutdelningar och räntor. Fonden har haft ett 
positivt finansiellt sparande och den totala fondbehållning har vuxit 
eftersom den direkta avkastningen har överstigit avgiftsunderskottet (se 
SfU 13, 1997/98). 
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Tabell 4: AP-fondens utveckling. 
 
År  Avgiftsinkomster Utgifter Fondbehållning  
 
1960  2,9   0,2  0,5 
1970  6,1   1,2  35,9 
1980  22,2   19,3  146,7 
1990  78,9   78,0  407,6 
1994  82,7   109,0  562,4 
1995  80,7   113,9  618,5 
1996  84,9   117,9  686,4 
1997  88,1   121,6  715,0 
 
Källa: Riksförsäkringsverket och Finansdepartementet. 
 
Eftersom AP-fonderna byggdes upp mycket snabbt nådde fondstyrkan, 
som kan mäta AP-fondernas betalningsberedskap, mycket höga tal. 
Faktiskt räknat, dvs deflaterat med index för basbeloppet, avstannade 
fonderna under 1980-talet. Därför har fondernas betydelse minskat, både 
när det gäller att fungera som buffert för att utjämna förändringar i 
inkomster och utgifter samt beträffande att generera ett positivt sparande 
(se Bo Södersten, m fl, 1992). 
 
Tabell 5: Faktisk och stimulerad sparkvot 1950-2025. 
 
  Stimulerad sparkvot  Faktiskt sparkvot 
1950-54  15,54     14,0 
1955-59  14,96     14,0 
1960-64  14,31     17,6 
1965-69  13,28     16,4 
1970-74  11,68     15,4 
1975-79  10,02     10,1 
1980-86   9,06      6,1 
1990 8,51 
1995 9,52 
2000 10,82 
2025    6,04 
Källa: Hushållssparande – Huvudrapport från Spardelegationens 
sparundersökning, s.35. 
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Enligt Spardelegationens sparundersökning, vilket framgår av tabellen, 
från perioden 1950-1986 minskar den simulerade sparkvoten med cirka 6 
procentenheter. Anledningen är att de åldersgrupper som har ett lågt eller 
negativt sparande ökade procentuellt sett. Sparkvoten kommer att minska 
ytterligare framöver och blir troligtvis lägst år 2025. Vidare anser 
Spardelegationen att befolkningsutvecklingen, under oförändrade 
omständigheter, inte kommer att påverka sparandet i samhället något 
nämnvärd framtill slutet av 1900-talet. Men det kommer att vara av 
betydelse under år 2000 (se SOU 1990:78). 
 
 

2.6 Sammanfattning 
 
Tabell 6: Viktiga årtal för pensionerna.                             
1913 Allmän pensionsförsäkring införs 
1921 Pensionstillägg till alla 
1946 Kraftigt höjda pensioner 
1959 ATP beslutas 
1966 Pensionstillskott införs 
1976 Sänkt pensionsålder 
1976 Delpension införs  
1990 Änkepensionen slopas/Nytt efterlevandesystem 
1991 Restriktivare förtidspension 
2001 Nytt pensionssystem 
Källa: Ann-Charlotte Stålberg, 1995. 
 
Det har påpekats i olika debatter att ATP-systemet inte följer den 
samhällsekonomiska utvecklingen. ATP-systemet är en konstruktion där 
pensionsutgifterna har sin grund i priserna och intäkterna är beroende av 
lönerna (se Birgit Strand, 1995).  
 
Utöver lagstadgade och avgiftsbaserade pensionsförsäkringar finns det 
även frivilliga privata pensionförsäkringar. De omfattar dels ett rent 
sparande och dels ett försäkringsskydd. Det finns inte stora skillnader 
mellan vanligt banksparande eller försäkringssparande. Skillnaden är att 
försäkringssparandet har mer förmånliga skatteregler. Det nyaste och 
snabbast växande på försäkringsmarknaden är fondförsäkringar (Unit-
Link). Dessa har funnits i några år och innebär att försäkringstagaren själv 
kan välja hur denne skall placera sina pengar i olika fonder och 
pensionsspara.  
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Figur 2: Struktur av pensionssystemet.  
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Källa: Ann-Charlotte Stålberg, 1995. 

I ovanstående figur framgår strukturen av pensionssystemet idag. Det finns 
tre olika former av skydd i pensionssystemet. Det ena är lagbundet skydd 
dvs allmän folkpension och allmän tilläggspension. Det andra är 
avtalsenligt skydd som finns för privata arbetare och tjänstemän samt för 
statligt och offentligt anställda. Det tredje är privata skydd som var och en 
kan teckna frivilligt.  
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3. Det gamla och det nya 
pensionssystemet 

 
I ATP-systemet förnärvarande är pensionen beroende av vilken inkomst 
man har haft under de 15 bästa åren på arbetsmarknaden. För att få full 
pension måste arbetstagaren ha tjänat ihop ATP-poäng i 30 år, 6,50 pp, 
vilket t ex medför att två personer kan få samma ATP även om den ene har 
haft dubbelt så hög inkomst som den andre under sitt arbetsliv. Politikerna 
i de fem partierna anser att detta inte är rättvist och står därför bakom 
riksdagsbeslutet om ett nytt pensionssystem. 15/30-års-regeln kom till för 
att skydda kvinnor, som har svårt för att arbeta heltid i 47 år och samtidigt 
föda och vårda barn. Denna regel gynnar också de som satsar på lång 
utbildning (se Ewa Stenberg och Lasse Höglund, 1995). 
 
 

3.1 Allmänna överväganden kring ATP 
 
Dagens ATP finansieras med sociala avgifter, dvs ATP-avgift och  
avkastning på medel som finns i Allmänna pensionsfonden, AP-fonden. 
För närvarande innehåller AP-fonden cirka 715 miljarder kronor (1998). 
Den inbetalade ATP-avgiften visade ett underskott på 20 miljarder kronor 
vid utbetalning av 1994 års pensioner. Detta underskott kan på kort sikt 
finansieras via ränteavkastning från AP-fonden. Vid dålig ekonomisk 
tillväxt kommer gapet mellan avgifter och utbetalningar bli större för att till 
exempel antalet pensionärer med ATP ökar, pensionsnivåerna stiger och 
individerna lever längre. På grund av ovanstående tror man att pengarna i 
AP-fonden kommer ta slut i början av 2000-talet. I det nya systemet 
kommer en del av ATP-avgifterna, som förs till Riksgäldskontoret, att 
avsättas till Premiereservsystemet.  
 
Anledningen till beslutet om ett nytt pensionssystem är att ATP är 
beroende av ekonomisk tillväxt. Det nya systemet bygger på att 
pensionsutgifterna baseras på priserna och pensionsintäkterna baseras på 
lönerna. ATP ger rätt till en ersättning på 60 procent av den inkomst som 
individen hade under de 15 bästa inkomståren. Dessa pensioner är alltså 
prisindexerade genom att de är knutna till basbeloppet. Det går tyvärr inte 
att förutse ATP-systemets intäkter, eftersom de är beroende av den 
ekonomiska tillväxten. ATP-avgifter tas ut som en viss procent på 
lönesumman och därför är avgifterna beroende av löneutvecklingen. När 

 23



Det nya pensionssystemet av J.Niemelä och S.Özdemir 

den ekonomiska tillväxten är låg skulle avgifterna behöva höjas markant 
för att kunna motsvara utbetalningen av pensionerna. Antalet 
ålderspensionärer var 1994 cirka 1,5 miljoner. Av dessa hade 79 procent 
ATP medan de övriga endast hade folkpension (se Birgit Strand, 1995). 
 
Nedanstående tabell visar antal ålderspensionärer kontra antalet personen i 
aktiv ålder dvs. den s.k. försörjningskvoten. Under de närmaste 15 till 20 
åren kommer försörjningskvoten att vara relativt gynnsam, men växer 
snabbt längre framöver (se SOU 1990:78). 
 
Tabell 7: Personer i åldern över 64 år per hundra i åldrarna 16-64 år. 
1990  28,4 
1995 27,9 
2000 27,1 
2005 27,0 
2010 29,4 
2015 32,6 
2020 34,0 
2025 34,8 
Källa: Sveriges framtida befolkning. Prognos för åren 1989–2025. 
Demografiska rapporter 1989:1. SCB (s.49). 
 
Vi har tidigare tagit upp att ATP-systemet bygger på att de 
yrkesverksamma betalar pensionerna till pensionärerna. Enligt beräkningar 
fanns det under 1990 cirka 3,3 personer i yrkesaktiv ålder per pensionär, 
medan för 2025 kommer försörjningsbördan för en pensionär bäras av bara 
2,65 personer. Därför måste den ekonomiska tillväxten vara minst 2 
procent om vi skall kunna klara av utbetalningarna enligt det nuvarande 
ATP-systemets regler.  
 
Nedanstående tabell visar kostnaderna för ATP-systemet i framtiden. 
Tabellen visar att ATP-avgiftens nivå är mycket beroende av den 
ekonomiska tillväxten, som vi inte vet så mycket om. De flesta är eniga om 
att svensk ekonomi inte klarar av ATP-avgiften vid 0 procent tillväxt. 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8: Årlig tillväxt 
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 Årlig tillväxt  Behov av ATP-avgift (procent av 
lönesumman) 
 
    1990 1995 2005 2015 2025 
 
 0%   13,0 15,5 21,3 30,7 34,3 
 1%   13,0 14,5 17,9 24,3 24,4 
 2%   13,0 13,7 15,2 18,3 17,6 
 3%   13,0 13,1 13,2 14,4 12,5 
Källa: Birgit Strand, 1995, s 61.  
 
Många menar att om vi får ekonomisk tillväxt så kommer ATP systemet 
fungera. Det finns dock ännu ett problem som hänger ihop med ATP:s brist 
på följsamhet till den samhällsekonomiska utvecklingen, dvs. 
takproblemet. Inkomsten som ligger till grund för pensionen får inte vara 
högre än 7,5 basbelopp, vilket motsvarar en inkomst på 270 000 kronor 
under 1995. Denna inkomst ger maximal pensionspoäng, som är 6,5. År 
2025, om den ekonomiska tillväxten är 2 procent, förväntar man sig att 
hälften av männen och nästan en femtedel av kvinnorna kommer att tjäna 
mer än 7,5 basbelopp. Detta innebär att en god ekonomisk tillväxt kommer 
att urholka ATP-systemet om inte takregeln ändras. Under 2000-talet 
kommer ATP att till slut fungera som en grundpension, lika för alla, som är 
baserad på en inkomst av 7,5 basbelopp.  
 
Frågan är varför gapet mellan genomsnitts lönen och ATP-taket minskar 
vid god ekonomisk tillväxt? Vid ökad inflation höjs basbeloppets värde, 
därför behåller basbeloppet ett fast värde. När lönerna däremot ökar mer än 
inflationen, dvs vid real tillväxt, då ökar individernas löner snabbare än 
basbeloppet. Detta medför att den genomsnittliga inkomsten stiger i 
förhållande till det fasta taket och överskrider sakta men säkert taket mer 
och mer (se Birgit Strand, 1995). 
 
 

3.2 Fördelnings- och premiereservsystem 
 
Vi kommer nedan att helt kortfattat karakterisera vad som menas med ett 
fördelningssystem och ett premiereservsystem. Båda dessa system utgör 
de grundläggande alternativen vid byte av pensionssystem.  
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I ett fördelningssystem finansieras de utbetalda pensionerna år för år med 
avgifter. Dessa avgifter betalas av de yrkesaktiva i befolkningen. Den 
yrkesaktiva generationen betalar enligt fördelningssystemet för de som 
redan är pensionärer. Detta innebär att de yrkesaktiva avstår från en del av 
sina inkomster till de äldres pension. Genom detta betalar de sig själva en 
rätt till motsvarande förmån när de själva uppnår pensionsåldern. Av detta 
framgår att ett fördelningssystem måste utgå från en obligatorisk 
anslutning (se Sigvard Classon, 1986).  
 
Fördelningssystemets förvaltningskostnader täcks via avgifter, belastar AP-
fonden och skall för år 2001 till 60 procent täckas via minskning av 
pensionsbehållningen. Minskningen kommer att ske successivt och fram 
till år 2021 kommer uttag att ske med hela kostnaden. 
Förvaltningskostnaden kommer att tas ut årligen av individer så länge de 
deltar som förvärvsaktiva i systemet. För att kunna täcka 
förvaltningskostnaderna skall en årlig förvaltningskostnadsfaktor ligga till 
grund för den nedjusteringen av pensionsbehållningen. 
Förvaltningskostnadsfaktorn skall årligen bestämmas av regeringen eller av 
den myndighet regeringen utser. (ibid) 
 
Ett premiereservsystem innebär att den premie som betalas av eller för en 
försäkrad gäller personens egen pensionering. Det spelar ingen roll om 
premien betalas som engångspremie eller årlig premie under hela 
försäkringstiden. Det viktigaste för systemet är att de betalda premierna 
reserveras (fonderas) och att tillgångar svarande mot de bildade fonderna 
investeras och förräntas. Fonderade tillgångar som betalats av eller för 
personer som avlidit innan pensionsålder återbetalas inte utan ärvs av de 
övriga försäkrade. Om beräkningarna motsvarar det verkliga förloppet 
angående dödlighet och förräntning kommer den fond som successivt har 
byggts upp att vid den försäkrades inträde i pensionsålders vara stor nog 
för finansiering av den utgående ålderspensionen. Det råder ett bestämt 
samband mellan premiens och pensionens storlek. I ett premiebestämt 
system får den försäkrade ingen garanti för hur stor pensionen kommer att 
bli, utan det är premiernas storlek och kapitalets värdetillväxt som 
bestämmer detta. Samtidigt som detta ger möjlighet till en högre pension 
om avkastningen blir god, så innehåller systemet ett visst risktagande för 
den försäkrade. (ibid.)  
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3.3 Det nya systemet 

  
Pensionerna i Sverige representerar en väsentlig del av den sociala 
tryggheten. Under 1991 steg den obligatoriska pensionsförsäkringen till 
12% av BNP, 26 % av lönesumman och 51% av de offentliga 
inkomstöverföringarna. När prisnivån stiger, antalet pensionstagare växer 
och den ekonomiska tillväxten sker långsamt medför det att ATP-andelen 
ökar. Regeringen och oppositionen har avtalat ett krispaket med förslag till 
reformering av pensions- och socialförsäkringarna (se Ewa Stenberg och 
Lasse Höglund,1995).  
 
Man kan tjäna in pension enligt de nya reglerna från och med 1998. Under 
2001 kommer med största sannolikhet de första pensionerna från det nya 
systemet att betalas ut, även om det gamla pensionssystemet kommer att 
vara igång många år framöver. Efter diskussion om pensionssystemet skall 
man ta ställning till flera frågor; den första är om man skall betala åt sig 
själv eller åt andra. Skall vi ha ett fördelningssystem, vilket ATP i princip 
är, eller ett premiereservsystem eller en kombination.? En ytterligare fråga 
som har uppstått i diskussionen runtomkring det nya pensionssystemet är 
om det skall vara obligatoriskt eller frivilligt. De flesta anser att ett 
obligatorium är att föredra, då det alltid kommer att finnas individer som 
inte sparar under sina verksamma år. Som en följd därav måste staten samt 
dess befolkning ändå betala för försörjning av dessa individer vid 
ålderdom, dvs. det uppstår free-rider-problem.  
 
Det har funnits många förslag till ett nytt pensionssystem; nedan beskrivna 
system var det slutgiltiga förslaget, vilket de stora politiska partierna har 
enats om. Enligt det nya systemet kommer ålderspensionen att bli 
självständig, dvs skild från förtids- och efterlevandepensionen, och 
kommer att vara obligatorisk för alla. Riksförsäkringsverket och 
försäkringskassorna skall sköta pensionssystemet i framtiden med hjälp av 
premiepensionsmyndigheten. Förslaget som gick igenom innebär att 
grunden för den enskildes pensionsskydd skall även i framtiden vara 
obligatorisk. Det nya systemet skall omfatta ett standardskydd enligt 
inkomstbortfallsprincipen, dvs. som ett grundskydd för de som inte har 
haft inkomst eller haft låga inkomster. Standardskyddet skall finansieras 
med allmänna skattemedel medan den inkomstgrundande pensionen skall 
finansieras med avgifter. Huvuddelen av pensionssystemet kommer även i 
fortsättningen att vara uppbyggd som ett fördelningssystem, där en del av 
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det kommer att utformas som ett renodlat premiepensionssystem (se SfU 
13, 1997/98). 
 
Enligt det nya systemet beräknas pensionen på hela förvärvsinkomsten 
under hela livet. Även i fortsättningen kommer en del av 
socialförsäkringsersättningar att vara pensionsgrundande, dvs sjuk-, 
föräldrarpenning och arbetslöshetsersättning. Ett argument för den nya 
inkomstgrundade pensionen är att man vill skapa ett från andra 
socialförsäkringsgrenar avskilt inkomstrelaterat pensionssystem. Det skall 
vara uppbyggt på försäkringsmässiga grunder och förmånerna skall 
motsvara de avgifter som betalas in. Det nya systemet skall finansieras helt 
med avgifter som kommer att tas ut på samtliga inkomster eller 
motsvarande som ger pensionsrätt. Likaledes kommer studiebidraget inom 
studiemedelsystemet och militärutbildning samt civil tjänstepliktig 
grundutbildning att vara pensionsgrundande.  
 
Enligt det nya systemet kan man tillgodoräkna sig pensionsrätt från och 
med det år man fyllt 16 år. Den pensionsrätt som rör den inkomstgrundade 
ålderspensionen för ett visst år och som i först hand baseras på den 
pensionsgrundande inkomsten under samma år tillgodoräknas den enskilde 
individen. Den avgift som tas ut skall överensstämma med värdet av 
pensionsrätten. Beräkningen av den inkomstgrundade ålderspensionen 
skall bygga på den s.k. livsinkomstprincipen, vilket innebär att alla 
pensionsgrundade inkomster har betydelse för pensionsnivån och väger 
lika tungt oavsett när under livet de har tjänats in. Pensionsrätt får man 
tillgodoräkna sig om årsinkomsten är minst 24 procent av basbeloppet, dvs 
8 736 kronor år 1998. När inkomsten är över detta belopp räknas pensions-
rätten på hela inkomsten från första kronan, men precis som vid ATP finns 
det ett tak, dvs. inkomster över 7,5 basbelopp är inte pensionsgrundande. 
Av pensionsrätten kommer 16 procentenheter utgöra pensionsrätt för 
inkomstpension, medan 2,5 procentenheter kommer utgöra pensionsrätt för 
premiepension. Taket kommer att ändras både i det nya systemet och i 
ATP-systemet från år 2001 (se SfU 13, 1997/98). 
 
Pensioner som betalas ut från fördelningssystemet kommer att följa ett 
följsamhetsindex. Detta innebär att inkomstpensionen inte skall räknas om 
med hela förändringen i inkomstindex utan med denna förändring minskat 
med den uppräkning som redan tillgodoräknats i delningstalet. När den 
faktiska realtillväxten avviker från 1,6 procent kommer vid indexeringen 
ett påslag eller ett avdrag, som motsvarar avvikelsen, att göras. Den årliga 
ålderspensionen inom fördelningssystemet kommer beräknas genom att 
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summan av den uppräknade pensionsrätten divideras med ett delningstal, 
som skall bestämmas med hänsyn till den genomsnittliga förväntade 
livslängden, vid tidpunkten för pensionsuttaget, och en tillväxtnorm.  
 
Det är nödvändigt att balansen mellan avgiftsinkomster och 
pensionsutgifter uppnås genom att intjänade pensionsförmåner och 
pensionerna knyts till utvecklingen av ett inkomstindex. Inkomstindexet 
beräknas som förändringen av den genomsnittliga pensionsgrundande 
inkomsten för alla som har haft sådan inkomst. När den finansiella 
stabiliteten i fördelningssystemet hotas skall indexet kunna bromsas. 
Bromsen skall knytas till kvoten mellan systemets implicita pensionsskuld 
och avgiftsunderlaget. Den implicita pensionsskulden består av två delar: 
skulden till dem som ännu är förvärvsaktiva och ifärd med att intjäna 
pensionsrätt och skulden till pensionärer som är igång att använda sin 
pensionsförmögenhet (se SfU 13, 1997/98). 
 
Det inkomstbasbelopp som skall styra intjänande- och avgiftstaket 
omräknas med ett inkomstindex, som aldrig inbromsas eller accelereras. 
Anledningen till detta är att den andel av inkomstsumman som skall 
försäkras i det allmänna ålderspensionssystemet inte skall påverkas av 
finansiell obalans i systemet.  
 
Pensionssystemet kommer att vara avgiftsbestämt. Det innebär att värdet 
av intjänade pensionsrätter i fördelningssystemet kommer att räknas om, så 
att avgiftsnivån i ålderssystemet kan ligga fast utan att det uppkommer 
bestående obalans mellan avgiftsintäkter och pensionsutbetalningar. 
Temporära under- och överskott skall kunna uppkomma och skall regleras 
med en buffertfond. Systemet skall även bygga på livsinkomstprincipen, 
via detta kopplas pensionsförmånsvärde till utvecklingen av de inkomster 
ur vilka de utgående inkomstpensionerna finansieras. Detta innebär att 
intjänad pensionsrätt bibehåller sitt värde relativt den allmänna 
inkomstnivån, vilket sker genom att pensionsbehållningarna räknas om 
med den årliga förändringen av ett index. 
 
Förvaltningskostnader av ålderssystemet fördelningsdel skall täckas av 
avgifterna som finansierar systemet. Dessa förvaltningskostnader belastar 
AP-fonden och skall för 2001 till 60 procent täckas genom minskning av 
pensionsbehållningen. Avgifter skall tas ut årligen av de försäkrade så 
länge de deltar förvärvsaktiva i systemet. Det skall finnas en årlig 
förvaltningskostnadsfaktor som skall fastställas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer (se SfU 13, 1997/98). 
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För att kvinnor inte skall missgynnas av det nya pensionssystemet får man 
tillgodoräkna sig pensionsrätt under tiden man är hemma med barn, dvs 
barnaåren (se SfU 13, 1997/98). Detta gäller under barnets fyra första år, 
vid flera barn räknas pensionsrätten tills yngsta barnet fyller fyra år. Ett 
villkor för att få pensionsrätt för barnaåren är att man före eller efter bar-
naåren haft en pensionsgrundande inkomst under fem år som har uppgått 
till lägst ett basbelopp för varje år eller inkomst under tre år som är lägst 
två basbelopp för varje år. Det finns tre alternativ att välja mellan: (se 
Birgit Strand, 1995).  
 
1. En utfyllnad till 75 procent av den genomsnittliga pensionsgrundade 
inkomsten för alla försäkrade under 65 år för vilka fastställs sådan 
inkomst.  
 
2. Ett för alla försäkrade enhetligt belopp.  
 
3. Staten betalar pensionsavgifter på skillnaden mellan den verkliga 
inkomsten och den föräldern hade året innan barnet föddes.  
Källa: Ewa Stenberg & Lasse Höglund, 1995, s. 26.  
 
 

3.4 Vad kostar det nya pensionssystemet? 
 
Alla individer som jobbar i Sverige har rätt att tjäna in pension i det nya 
pensionssystemet. Det är meningen att 18,5% av den årliga 
arbetsinkomsten och andra pensionsgrundande inkomster under individens 
hela liv skall betalas in till systemet, vilket ger rätt till pension. Det nya 
systemet är ett kombinerad fördelnings- och premiereservsystem, som 
kommer att handhas av en ny inrättad statlig myndighet, 
Premiepensionsmyndigheten (PPM).  
 
Försäkringen för premiepensionen är obligatoriska för de enskilda 
individerna. PPM kommer att finansieras genom avgifter från de 
försäkrade, därför är det viktigt med en kontroll av myndighetens 
kostnader och att effektiva instrument för kontroll av kostnadsutvecklingen 
skapas. Det skall finnas en försäkringsmässig revision, som utförs med 
hänsyn till statens behov av kostnadskontroll samt rapportering för den 
samlade statliga redovisningen. PPM skall bedriva en verksamhet som kan 
jämföras med försäkringsbolag och därför skall vissa delar av 
försäkringsrörelselagen (FRL) göras gällande. PPM:s organisations styrelse 
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skall ha fullt ansvar inför regeringen, men de kan anlita organ utanför 
myndigheten för  att minska de totala kostnaderna. Pensionsspararna skall 
årligen betala in avgifter till PPM, dessa kommer att dras från 
pensionsspararnas premiepensionskonto som har tilldelats till alla över 18 
år. Avgifterna skall tas ut i procent av tillgodohavandet och kommer att 
beräknas på ett visst underlag. 
 
Premiepensionskonto upprättas för varje pensionssparare, det skall visa 
utvecklingen av fordran i premiepensionssystemet och premiepensionen 
skall beräknas utifrån fordran i varje konto. Premiepensionssystemet 
kommer att vara utformat som ett fondförsäkringssystem, där fristående 
fondförvaltare skall ha hand om kapitalförvaltningen, som ska ske i 
värdepappersfonder (Se Bilaga 4). Det är dock de enskilda individerna som 
skall bestämma vilka förvaltare som skall förvalta medlen och vilken nivå 
den finansiella risken skall vara för placeringen. PPM skall se till att enbart 
fondförvaltare med tillstånd skall ha rätt att förvalta medlen samt se till att 
dessa tar ut så låg avgift som möjligt (se Birgit Strand, 1995).  
  
En stor del av den årliga avgiften, dvs 16%, kommer att användas direkt till 
att betala pensionerna till det årets pensionärer. Medan 2,5% av den årliga 
avgiften skall sparas och förräntas på de olika individuella kontona. 
Individerna får själva bestämma hur och av vem deras pensionspengar skall 
förvaltas. Premiepensionsmedlen kommer att kunna placeras i svenska 
värdepappersfonder och utländska fondföretag. När den enskilde individen 
inte gör något aktivt val av förvaltningen kommer medlen att investeras i 
en särskild fond, dvs Premiesparfonden. Denna fond kommer att förvaltas 
av den sjunde fondstyrelse inom AP-fonden. AP-fonden kommer att stå 
under tillsyn av Finansinspektionen, som skall se till att det tillämpas vissa 
regler om värdepappersfonder. Även om individen inte gör ett aktivt val av 
förvaltning skall förvaltningen ha en inriktning på trygghet (se SfU 13, 
1997/98). 
 
Pensionssparare skall välja fond när premiepensionsrätten har fastställts för 
ett visst antal år. Men fondförvaltarna kommer inte veta vilka individers 
sparande som de förvaltar, eftersom PPM kommer att överföra medlen som 
en klumpsumma för de valda fonderna. Individer som pensionssparar får 
när som helst byta fond. Fördelningssystemets förvaltningskostnader täcks 
via avgifter belastar AP-fonden och skall för år 2001 till 60 procent täckas 
via minskning av pensionsbehållningen. Minskningen kommer att ske 
successivt och framtill år 2021 kommer uttag att ske med hela kostnaden. 
Förvaltningskostnaden kommer att tas ut årligen av individer så länge de 
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deltar som förvärvsaktiva i systemet. För att kunna täcka 
förvaltningskostnaderna skall en årlig förvaltningskostnadsfaktor ligga till 
grund för den nedjusteringen av pensionsbehållningen. 
Förvaltningskostnadsfaktor skall årligen bestämmas av regeringen eller av 
den myndighet regeringen utser.  
 
Vid pensionering, tidigast efter 61 år, har individen rätt till det kapital som 
har sparats ihop under åren. Den totala pensionen kommer att bestå av det 
totala kapitalet plus avkastningen. Det kommer att vara möjligt för 
pensionären att ta ut hela det innestående beloppet under fem eller tio år.  
 
 

3.5 Garantipension 
 
Från och med den första januari 2001 kommer folkpensionen och 
pensionstillskottet att ersättas med garantipensionen. Individen kommer att 
ha rätt till garantipension från 65 års åldern.  
 
Garantipensionen kommer att vara skattepliktigt precis som 
arbetsinkomster och inkomstrelaterad ålderspension, det särskilda 
grundavdraget kommer att tas bort. Det är staten som skall stå för 
kostnaderna för garantipensionerna, vilket innebär att garantipensionen 
kommer att finansieras med skattemedel. För gifta pensionärer beräknas 
garantipensionen med utgångspunkt i en basnivå 1,90 gånger 
prisbasbeloppet, medan för ensamstående skall basnivå vara 2,13 gånger 
prisbasbeloppet. Garantipension innebär att man har rätt till utfyllnad om 
individens pension understiger ca 111 800 under 1998 års basbelopp. 
 
Garantipensionen är för alla som har bott i Sverige över 40 år. För de flesta 
pensionärerna kommer garantipensionen att innebära en förbättring av 
standarden. Garantipensionen skall höja i takt med prisökningarna och inte 
i takt med löneökningarna. Värdet kommer därför att vara mindre i 
förhållande till det inkomstberoende pensionen, när löntagarnas reallöner 
ökar. Detta innebär att de som har rätt till garantipension får en allt sämre 
standard i förhållande till löntagare och pensionärer med inkomstrelaterad 
pension. Enligt det nya garantipensionssystemet kommer individer födda 
1938 eller senare att omfattas (se SfU 13, 1997/98). 
 
Individerna kan enligt det nya pensionssystemet själva avgöra när de skall 
gå i pension. Men de kan ta ut pension tidigast från 61 års åldern, någon 
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övre gräns finns dock inte. Detta innebär att man kan arbeta hur länge man 
själv vill och tjäna in pension. Om man föredrar att gå i pension vid tidigt 
åldern kommer man ha lägre pension framöver. För att kunna komma till 
dagens pensionsnivå (ATP) behöver man 40 år med intjänad pensionsrätt. 
Pensionen beror på den förväntade livslängden, eftersom den årliga 
pensionen räknas fram genom att pensionsbehållningen divideras med ett 
delningstal som grundar sig först och främst på den förväntade 
medellivslängden vid pensionstillfället. När individen tar ut pension 
betyder det inte att man måste sluta arbeta, utan precis som idag kan man 
fortsätta att arbeta och få ut pension samtidigt (se Ewa Stenberg,1995). 
 
Figur 3: Pensionsstorlekens utveckling vid olika pensionsåldrar. 
Pensionsålder  Pension     Pension av slutlön 
                                                                                                                                
 

61    99 000kr 44 %

                                                                                            47 %
                              

62    108 000kr

 63    117 300kr 50 %

 
 

64    128 400kr 54 %

 
 

65    140 800kr 59 %

64 % 66    154 800kr

69 % 
 

67    170  600kr

 
 

68    187 000kr 75 %

 69    207 400kr 82 %

89 % 
 

70   228 700kr

Källa: Egen bearbetning, 1998. 
 
Ovanstående figur visar hur hög pension individen får vid olika 
pensionsålder enligt det nya pensionssystemet. I detta exempel börjar 
individen arbeta vid 24 års ålder med en lön 132 000kr om året och det 
antas att reallönen ökar med 1,5 procent per år.  
 
Individer som inte orkar arbeta längre än till 62 års ålder kommer att vara 
tvungna att leva på en mycket låg pension. Detta gäller många individer, i 
allmänhet lågutbildade och låginkomsttagare. I Sverige var den 

 33



Det nya pensionssystemet av J.Niemelä och S.Özdemir 

genomsnittliga pensionsåldern 1994 58,5 år och mer än hälften av alla 
arbetare lämnade arbetsmarkanden innan de hade fyllt 65 år.  
 
 

3.6 Mellangenerationen 
 
Ålderspensionsreformen innebär en stor förändring av 
ålderspensionssystemet och ställer även stora krav på hur utformningen av 
övergångsreglerna bör vara. Enligt riktlinjer är mellangenerationen av 
årsklasserna 1935 t o m 1953, dessa åldersklasser kommer att beröras av 
båda systemen 
 
Det nya pensionssystemet genomförs stegvis. ATP-systemet kommer att 
gälla många år framöver. De som är födda före 1935 berörs inte av det nya 
pensionssystemet, eftersom de går i pension före år 2001. Deras 
pensionsnivå kommer att räknas enligt det gamla ATP-systemet. Från och 
med år 2001 kommer folkpensionen att ersättas med den nya 
garantipensionen, vilket innebär att de särskilda skattereglerna för 
pensionärerna kommer att tas bort. För de som är födda mellan 1935 och 
1953 kommer pensionen att beräknas utifrån både efter de nuvarande 
reglerna och efter det nya pensionssystemets regler. Ju yngre individen är 
desto större andel av pensionen skall beräknas efter de nya reglerna De 
som är födda 1935 får 95% av sin pension beräknad utifrån ATP och 
folkpensionens regler. Den som är född 1953 får endast 5% av pension 
beräknad utifrån reglerna för ATP och 95% enligt det nya systemets regler.  
Individer som är födda efter 1954 kan glömma ATP, eftersom deras 
pension beräknas helt utifrån det nya pensionssystemet (se Ewa Stenberg & 
Lasse Höglund, 1995). 
 
Makar som är födda efter 1954 får dela pensionsrätt om båda begär det. En 
förutsättning för detta är dock att man måste vara gift och inte bara sambo. 
Kvinnan får 80 % av mannens pension när hon övertar hans pensionsrätt, 
eftersom kvinnor har längre livslängd än mannen och pensionen måste 
betalas under längre tid. Medan mannen får 120 % av kvinnans 
pensionsrätt, eftersom de har kortare livslängd och pensionen behöver 
betalar under kortare tid. Det skall finnas ett skydd under tiden före 
pensioneringen för att skydda efterlevanden, vilket kallas 
efterlevandeskydd och omfattar barn under 20 år och maka/make samt 
registrerad partner. Om inget efterlevandeskydd tecknas kommer 
tillgodohavanden i premiepensionskonton att tillfalla AP-fonden. 
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Efterlevandeskydd är frivilligt, varför individen kommer att stå för 
kostnaden för skyddet själv (se Ewa Stenberg & Lasse Höglund, 1995). 
 
Enligt det nya pensionssystemet kommer de tidigare pensionsgrundande 
inkomsterna att tas fram genom att ATP-poängen räknas om till den 
pensionsgrundande inkomsten som det motsvarar. Där efter beräknas 
pensionskapitalet fram och där varje års pensionsrätt skall uppgraderas 
med löneutvecklingen. Pensionsavgifter som betalas framöver kommer i 
samband med taxeringen att bokföras på det individuella pensionskontot. 
De avgifter som sparas i premiereservsystemet går till en fond och växer 
med fondens avkastning, medan de andra avgifterna som går till 
fördelningskontot uppgraderas i takt med löneökningen. Den pension som 
individen tar ut är alltså summan av de inbetalade pensionsavgifterna och 
vid vilket åldern individen vill börja ta ut sin pension.  
 
Av nedanstående figur framgår det hur den nya ålderspensionen är 
uppdelad. Ålderspensionen består av garantipension, premiereservpension 
och avtalspension. Garantipensionen är 1,90 * basbeloppet för gifta och 
2,13 * basbeloppet för ensamstående (dvs 6461 kr/mån enligt basbeloppet 
1998). Premiereservpensionen som är 2,5 procent av arbetsinkomsten skall 
investeras utifrån individens önskemål i olika fonder. Avtalspensionen är 
16 procent av den årliga arbetsinkomsten (se Ewa Stenberg & Lasse 
Höglund, 1995). 
 
Figur 4: Ålderspension. 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                     
 
 
      
 
 
 

Garantipension Premiereserv Avtalspension 

Ålderspension 

Handikappsersättnin

Hustrutillägg 

Bostadstillägg 

Källa: Egen bearbetning, 1998.  
 

3.7 Sammanfattning 
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I det här kapitlet har vi tagit upp några av anledningarna till varför ATP-
systemet bör överges och reglerna kring det. Brister som finns i ATP-
systemet skall enligt det nya systemet elimineras. Det nya systemet har 
flera mekanismer som skall se till att förebygga de brister som uppstår. Vi 
har tagit upp fördelningssystem, premiereservsystem, delningstal, bromsen 
och mm. För– och nackdelar om det nya systemet går att läsa i analysdelen 
i uppsatsen.   
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4.Ekonomisk teori 
 
I detta kapitel kommer vi att ta upp olika ekonomiska teorier och varför det 
finns försäkringar. Detta för att kunna belysa problemet kring varför vi inte 
kan ha ett helt privatiserad pensionssystem.  
 
Den nya institutionella ekonomin behandlar teorin om statens och 
institutionernas betydelse för ekonomisk utveckling i historien. Tonvikten i 
denna inriktning ligger på förekomsten av transaktionskostnader i de 
ekonomiska bytesrelationerna. Transaktionskostnaderna leder till behov av 
ekonomiska institutioner, för att skapa samt vidmaktbehålla effektiva 
institutioner behövs staten (se Bo Södersten, m fl. 1992).  
 
Ekonomiska institutioner betyder i det här fallet de regler, normer och 
vanor, samt de sanktionsmedel med vilka de upprätthålls, vilka anger 
rättigheter och skyldigheter i de ekonomiska transaktionerna. Transaktioner 
uppstår som kostnad i bytesrelationer, dels i form av informationskostnad, 
dels som kostnad för att genomföra bytesaffärer. Transaktionskostnaderna 
består av kostnader för att skapa kontakt mellan ekonomiska aktörer, 
upprätta kontrakt och kontroll av att de ingångna avtalen fullföljs. Staten 
kan agera på två sätt antingen som övervakare av regler och normer i 
samhället eller som ett uttryck för frivilligt ingångna överenskommelser. 
En marknadsekonomi med hög konfliktnivå och höga 
transaktionskostnader kan inte fungera effektivt utan statlig inblandning (se 
Bo Södersten, m fl. 1992). 
 
Enligt teorier inom den nya politiska ekonomin anses staten vara 
hämmande för ekonomins utveckling, eftersom individer, grupper och 
organisationer kan påverka staten i egen intresse på ett sådant sätt att 
samhällsekonomin kan skadas. När alla individer handlar i eget intresse 
innebär detta ett räntesökande beteende. Ett räntesökande beteende innebär 
resurslöseri i samhällsekonomin, eftersom individen kan genom att påverka 
staten direkt öka sin del av den ekonomiska avkastningen. Detta beteende 
leder till individuell nyttomaximering som genererar samhälleligt slöseri. 
Nyttan i samhället ökar inte av att några ökar sin individuella nytta, 
eftersom det sker endast en omfördelning (se Bo Södersten, m fl. 1992). 
 
När resurser används för att åstadkomma omfördelning istället för att skapa 
en ny produktion, uppstår en samhällsekonomisk extra kostnad. 
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Anledningen till detta är att försöken att påverka staten upptar resurserna, 
som annars skulle ha används till ny produktion och som i sin tur skulle 
öka den samhälleliga nyttan. (Ibid) 
 
Public Choice är en benämning på den ekonomiska teorin för politisk 
beslutsfattande, vilket syftar till att klargöra inte bara de ekonomiska 
konsekvenserna av politiska beslut utan också vad som bestämmer dessa 
beslut. Normalt förutsätts att väljare, politiker och byråkrater i sitt 
beslutsfattande eftersträvar att främja sina egna intressen. I ett demokratiskt 
politiskt system används majoritetsprincipen vid röstning. Via 
majoritetsprincip uppkommer ett jämvikt som är Pareto-optimal. Till 
problemen inom Public Choice hör bl.a. att analysera de 
välfärdsekonomiska konsekvenserna av besluten.  
 
Figur: 5. Politikens ekonomi. 
 
                                       Väljare/Konsumenter             
                                                    val                              marknad    
                                                     intresseorg. 
                skatter                    Politiker   Producenter 
                spendering                               reglering 
                                                            lobbying                     
                                         Byråkrater                           regleringar 
                                         
Källa: Egen bearbetning, 1998. 
 
Att uppnå ett beslut som tillfredställer alla är nästan omöjligt, eftersom 
varje individ agerar utifrån sina egna intressen, gäller även beslutsfattande 
organ. Aktörerna i Public Choice är konsumenter, producenter, byråkrater 
och politiker. Konsumenterna eftersträvar att uppnå maximal nytta och 
konsumtion. Producenter däremot eftersträvar att uppnå maximal vinst och 
stabilitet med lugn tillvaro. Byråkrater vill uppnå makt, prestige, maximal 
produktion, stabilitet inom samhället. Politiker eftersträvar makt, prestige, 
konsumtion och återval för att kunna tjäna allmänheten. 
 
Väljare/Konsumenter innebär att konsumentens preferenser kommer att 
vara avgörande, vilket innebär att samhället genomför de åtgärder som 
förespråkas av medianväljaren. Det finns preferenser som är "single-
peaked" och "multipeaked". Med "single-peaked" menas en individens 
maximala nytta uppnås vid den högsta punkten och alla andra punkter 
minskar individens nytta. Med "multipeaked" menas att individen ändrar 
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sin högsta punkt från den ena till den andra, när nyttan för individen går 
ner uppnår individen den högsta punkten igen genom att förända sina 
preferenser (se Public Finance, 1995).  
 
När alla väljare har "single-peaked" preferenser kommer detta att leda till 
bara en avgörande slutsats. Medan vid "multipeaked" preferenser 
uppkommer situationer som leder till att avgörande beslut inte kan tas, dvs. 
voting paradox, som framgår av nedanstående exempel. 
 
Anta att man har tre alternativ (A, B, och C).Om valet är mellan A och B 
kommer A att vinna. Om C utmanar A kommer C att vinna och om B 
utmanar C kommer B att vinna (A>B, C>A, B>C). Detta kan pågå hur 
länge som helst och kallas för cirkulationsfenomenet. Detta problem 
uppstår p g a att väljarna inte är "single-peaked", utan "multipeaked". 
Slutsatsen av ovanstående innebär att individer inte kommer till en 
definitiv slutsats utan de kan manipulera med rösterna och då till sin egen 
fördel.  
 
Byråkratimodellen innebär att byråkraterna maximerar sin totala budget i 
deras byrå, där villkoren för efterfrågan och utbudet är givna. Vid 
utbudsjämvikt måste budgeten vara lika med eller större än den minimala 
totala kostnaden. Det skall finnas specifikt budget för specifik produktion.  
 
 

4.1 Ekonomisk tillväxt 
 
Enligt Professor emer. Ragnar Bentzel har tillväxten i den svenska 
ekonomin under perioden 1870 framtill 1970 varit nästan kontinuerligt 
jämn. Den genomsnittliga tillväxt takten uppgick till cirka 3 procent per år, 
men sjönk under mitten av 1970.  
 
Under 1960-talet var tillväxt takten i särställning och nationalprodukten 
ökade med 4,5 procent per år. Ökningen var stor både industrin och den 
offentliga sektorn. En av anledningarna var att den teknoligiska fram 
marsch, sänkning av oljepriserna dels en betydande produktivitets 
främjande och omallokering av arbetskraft från jordbruk till 
statsnäringarna. 
 
Under mitten av 1970-talet sjönk produktionstillväxten. Detta ledde till en 
väsentlig tillväxttakt för hela ekonomin som för näringslivet och industrin. 
Under slutet av 1970-talet var industri tillväxten till och med negativ. 
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Anledningar till detta kan påpekas vara ökade energipriser, ökad 
hänsynstagande till miljön och ökade satsningar på miljöbevarande 
åtgärder, minskad flexibilitet på grund av förändringar i social 
lagstiftningen, en omallokering av arbetskraft från varuproducerande till 
tjänsteproducerande sektor.  
 
Bentzel anser att det inte finns några tendenser som visar att 
utvecklingsmönstret inom en överskådlig framtid kommer att förändras 
helt, dvs. att den svenska ekonomin skulle komma in i en period av 
permanent stagnation eller tillbakagång. Även om vi har anledningen att 
vänta oss en fortsatt ekonomisk tillväxt, kan vi inte säga hur hög 
tillväxttakten blir utom att den blir större än noll (se SOU 1990:76)  
 
 

4.2 Sparande 
 
Vetenskapen om den allmänna jämvikten är den mest fundamentala 
tankegången i ekonomin. Det finns två aspekter i denna tankegång: den ena 
är att ekonomiskt system är förutbestämd och den andra är att allt i 
ekonomin sammanhänger. Beträffande pensionssystemet är den andra 
aspekten väsentligt, eftersom pensionssystemets konstruktion påverkar 
investeringar och tillväxt. 
 
Den ekonomiska politikens mål är fullsysselsättning, ekonomisk tillväxt, 
stabil prisnivå och balans i handelns gentemot omvärlden. En förutsättning 
för ekonomisk tillväxt investeringar i real kapital, vilka måste finansieras 
antingen med ett tillräckligt stort inhemskt sparande eller med sparande 
från om världen. Om investeringar finansieras med sparande från 
omvärlden kommer det att uppstå ett underskott i bytesbalansen. 
Bytesbalansen har sedan 1986 försämrad sig successivt (se SOU 1990:78). 
 
Enligt spardelegationens undersökning under 1990 var en viktig 
förklaringsfaktor till utvecklingen i hushållens sparande den reala 
inkomstutvecklingen. Hur den långsiktiga utvecklingen av sparkvoten 
kommer att vara är beroende av befolkningsutvecklingen och hur 
pensionssystemet är uppbyggd. I det gamla pensionssystemet gjordes ett 
stort överuttag av avgifter till ATP-systemet, vilket medför att ett stort 
sparande har skett genom AP-fonder. 
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Den totala förmögenhetstillväxten bestäms på lång sikt av sparkvoten i 
ekonomin. Ju större förmögenhet desto större tenderar realkapitalet att 
vara, som i sin tur bestämmer inkomsttillväxten. 
 
Det nya pensionssystemet bygger på att man under sin aktiva tid avsätter 
en del av sin lön för att under sin passiva tid få pension. Detta innebär att 
pensionen blir uppskjuten lön, som i form av sparande transfereras till 
pensionen. Hur stor den framtida pensionen kommer att bli är beroende av 
två faktorer, dels hur stora löneavsättningarna är och dels hur bra de avsatta 
medlen förvaltas.  
 
När det nya pensionssystemet införs ges det tillfälle att öka sparandet och 
kapitalackumulation, vilket beror på att när ett pensionssystemet byggs upp 
är det inte många som har kvalificerad sig för att få pension, utan de är med 
och betalar avgifter. Eftersom det är ett obligatoriskt system har det 
positiva effekter på sparande, men det finns alltid människor som är 
tanklösa och inte bryr sig om att själva spara för sin ålderdom. Det rör sig 
om individer, (free-riders) som räknar med att någon alltid skall dra 
försorg för de på äldre dagar, fast de själva inte bidrar med något eget 
sparande under sin aktiva tid.  
 
Anledningen till varför sparandet kommer att öka när det nya 
pensionssystemet införs är att det sparande, som den enskilde individen 
åstadkommit, är själva fundamentet för de framtida pensionerna. Eftersom 
det nya systemet är utformat som ett obligatorium och kommer att omfatta 
alla arbetsinkomster och har ett aktuariellt inslag, dvs. att det tar hänsyn till 
den förväntade livslängden, kommer sparmomentet i systemet att stärkas.  
 
 

4.3 Familjen 
 
Det finns alltid risker med att individer kan råka ut för olika svårigheter, så 
som sjukdom eller arbetslöshet, som leder till att denne inte kan försörja 
sig. Vi vet inte vad som kommer att hända oss i framtiden och därför har de 
flesta individerna intresse av något trygghetssystem, som kan utjämna den 
ekonomiska obalansen. Utjämningen mellan de bästa och de sämsta åren 
kan ske genom att man sparar på egen hand och på detta sätt skaffar sig en 
buffert mot inkomstförlusterna under de dåliga åren. Varje individ kan nöja 
sig med ett mindre buffert, eftersom det inte är givet att alla lever precis 
lika länge eller drabbas av samma sjukdom eller arbetslöshet.  
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När alla delar på risken blir konsumtionsmöjligheterna och även välfärden 
större för alla. En form för delat risktagande är familjen, speciellt i 
samhällen där flera generationer lever tillsammans spelar familjen en 
väsentligt roll för individernas trygghet, t ex hjälper varandra vid sjukdom 
och ålderdom. Men om familjerna är små finns inte denna möjlighet, att 
dela på riskerna. Därför är det bättre om flera individer kan komma överens 
om att trygga försörjningen för de individer som drabbas. Idag ombesörja 
detta av staten via socialförsäkringar (se Stålberg, 1995). 
 
Detta kan genomföras genom att bilda pooler som möjliggör att flera 
personer tar del av avkastningen av det arbete som genomförs. Detta 
händer genom transfereringar. Det finns flera varianter för hur 
transfereringar skall utformas. Alla inkomster läggs i en enda pool och 
fördelas efter behov som är en extrem variant av den socialistiska modellen 
(fördelningssystemet). Den andra extrema varianten är den renodlade 
marknadsmodellen. Via banker och försäkringsbolag samlas resurserna i 
den omfattning som varje individ själv bestämmer 
(premiereservsystemet). Mellan dessa två varianter finns den viktigaste 
samfundet som är familjen.  
 
Syftet med transfereringar är både långsiktig och kortsiktig. Med 
kortsiktiga menas att transfereringar används som instrument för att ändra 
inkomstfördelningen i samhället. Medan med långsiktiga transfereringar 
innebär att målet är inte i första hand att omfördela inkomster utan att 
effektivisera inkomstanvändningen i samhället. Det finns två aspekter som 
är intressanta, den ena är att utjämna konsumtionsmöjligheterna över 
livscykel, medan den andra är att möta inkomst bortfall och 
undantagsmässiga utgifter som uppstår vid sjukdom och arbetslöshet etc. 
Detta motiveras av att utjämningen över livscykel sker genom resurs-
pooling mellan generationer, och gardering mot riskerna för sjukdom och 
arbetslöshet. Det sker även resurs-pooling inom respektive generation. 
Denna uppdelning är inte strikt, eftersom vissa risker är åldersrelaterade 
och det finns transfereringar som fungerar över och inom 
generationsgränserna, ett exempel på detta är sjukvård (se Bo Södersten, 
1992). 
 
Livscykelsteorin, enligt bland annat Franco Modigliani, är en teori som 
visar hur sparandet och konsumtion bestäms. Nedanstående ekvation visar 
konsumtionen ( C ) är beroende av livslängden (NL), lön per år (YL), antal 
arbetsår  (WL). och förmögenhet (WR).  
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C * NL = YL* WL 

 
Sparandet är en funktion av YL och den del av livstiden som inte ägnas åt 
arbete. Under den tid som individen arbetar åstadkoms ett positivt 
sparande, vilket är den löpande inkomsten som överstiger konsumtionen. 
Under pensionsåldern får det tidigare ackumulerade sparande finansiera 
individens konsumtion. Förmögenheten maximeras när individen går i 
pension. 
 
Figur :6 Sparandet utveckling enligt livscykelsmodellen. 
 
 
WR/YL 
 
    WR max 
 
 
 
 
YL 
C 
 
 

t(=tiden) 
WL         NL  

Nega 
tivt S 
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Källa: Macro Economics, Dornbusch, Fischer,1994, s. 300. 
 
 
En livscykelmodell är ett sätt att klargöra transfereringarna mellan 
generationer. Vi gör följande antaganden för att göra det enklare att 
analysera modellen: 
 
a) Det finns fyra olika lika långa faser inom livscykeln, dvs. barndom, 

yngre medelålder, övre medelålder och ålderdom. 
b) Befolkningen ökar exponentiellt dvs. varje generation är (1+q) gånger 
större än den föregående. 
c) Under medelåldersperioden uppstår förvärvsinkomster. 
 
Antagligen vill individerna konsumera oavbrutet i samma mängd över 
livslängden.  
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Nedan kommer vi att belysa familjen, marknaden och staten som 
institutioner beträffande genomförande av transfereringar. 
Transfereringsbehovet kan tillgodoses genom att individer i flera 
generationer lever i gemensamt hushåll. Med detta menas inte den 
traditionella familjen, dvs. individerna behöver inte vara släkt med 
varandra. I denna modell sker transfereringar i form av gåvor. En 
förutsättning för att detta skall kunna ske är att familjens konsumtion inte 
får överstiga familjens totala inkomst på långsikt. Det väsentligaste är hur 
en familj beter sig för att få så stort utbyte så möjligt av tillfällena att 
konsumera.  
 
Ett sätt att överlåta transfereringar är att man ger dem in natura, dvs. barns 
och gamlas basbehov tillfredsställs t ex genom att ge dem bostad, mat, 
kläder och andra behov i den utsträckning som anses lämpligt. Alternativet 
är att man även ger transfereringar i form av kontanter, de två 
transfereringstyper kan även blandas. Hur man fördelar transfereringar 
beslutas av familjens medelålders medlemmar, eftersom de har resurserna 
och kan bestämma över fördelningen. Anledningen till att medelålders 
medlemmar gör detta är att deras alternativ är sämre, enligt ekonomerna, 
och när det dyker upp ett bättre alternativ går de över till detta på sikt (se 
Bo Södersten, 1992). 
 
Alternativet för de familjebaserade transfereringar är att marknaden låter 
ett system av lån över generationsgränserna. En möjlighet är att 
transfereringarna utformas som direktlån mellan enskilda individer m a o 
som bilaterala lån. Utgångspunkten för detta är att man lånar under 
barndomen, amorterar och lånar ut under medelåldern och sedan får lånet 
återbetalt under ålderdomen. Dessa återbetalningar kan ses som långivarens 
"pension", vilket äger rum när låntagaren är i yngre medelåldern.  
 
Nedan stående figur visar transfereringar inom familjen; där C = 
konsumtion, W = lön och T = totala transfereringar. Under barndomen har 
barn inte någon inkomst, men önskar att konsumera C*, därför behöver 
barnet totalt C* men kan inte ge någonting. Under den yngre medelåldern 
har individen lön W2 och önskar att konsumera C2 och kan ge T2 = W2 – 
C*2. Under övre medelåldern har individen arbetslön W3 och önskar 
konsumera C*3 samt kan ge T3 = W3 – C*3. Detta innebär att barnen och 
äldre ”lånar” av de yrkesverksamma i samhället för att kunna konsumera. 
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Figur 7 :Transfereringar inom familjen. 
   Barndom Yngre  Övre  Ålderdom 
     medelålder medelålder 
 
Arbetsinkomst      -    W2    W3      - 
   
Önskad konsument.   C*1    C*2    C*3   C*4 
 
Behöver   T1 =  C*1     T4 =  C*4 
 
Kan ge            T2 = W2-C*2    T3 = W3-C*3 
Källa: Den offentliga sektorn. 1992. s.301.  
 
Kostnaden som uppstår vid sambandet av lånet är beroende av ränteläget 
på kreditmarknaden. Anta att r är den relevanta räntesatsen, kan man för en 
enhet konsumtion som barn få (1+r) enheter som yngre medelålders, (1+r)2 
enheter som övre medelålders och (1+r)3 enheter som gamling. Utifrån 
ovanstående kan man skriva optimumvillkoret i lånemodellen.  
 
 MUt+i / MUt = (1+p)i/(1+r)i   
 
i = 1,2,3  
p = den subjektiva diskonteringsräntan 
MU= marginalnyttan över livscykeln 
r = den relevanta räntesatsen  
t = perioder (barn, medelålders, gamling) 
 
När p > r, innebär detta att konsumtion för marginalnyttan kommer att öka 
i efterhand som individen åldras, vilket sker genom att konsumtionen 
successivt minskar. När den relevanta räntesatsen är relativt stor gäller 
motsatsen, vilket innebär att man skall undvika lån och låta konsumtionen 
växa över livscykeln, beroende på hur ränteutvecklingen är. För att uppnå 
jämvikt i lånemarknaden räcker det med att den totala efterfrågan och den 
totala utbudet är i balans. Hur utfallet kommer att bli är beroende av 
individernas tidspreferenser, åldersstrukturen samt produktivitetstillväxten, 
dessa är faktorer som reglerar marknaden totala efterfråga och utbud (se Bo 
Södersten med m f l, 1992). 
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I ovanstående har vi antagit att utlåning är individernas enda sparform, men 
om det finns någon annan sparform blir omständigheterna för personerna i 
övre medelålder kanske mindre osäker. Några exempel av detta är att köpa 
fastigheter, guld, aktier eller investera med hjälp av banker.  
 
Anta att en individ överger familjen för marknaden. Så som tidigare 
påpekats skulle individen konsumera C*3 och spara T3 = W3 - C*3 
mellanskillnaden mellan T3 och C*3 läggas i familjepoolen samt användas 
för till exempel försörja de äldre. Men en person kan placera pengarna i 
bank och där avkastningen kommer att vara lika med låneräntan. När 
individen sedan går i pension kan denne disponera (1+r)T3. Om individen i 
stället blir kvar i familjen kommer hans pension att vara T4 = C*4. Frågan 
är vilken av de ger störst utdelning, detta är beroende av sparandets 
långsiktiga avkastning i respektive fall. För att familjen skall vara bättre än 
marknaden måste nedanstående villkor gälla:  
 
 (1+q)(1+z) > (1+r) 
 
 
q = summan av tillväxten i befolkningen 
z = produktiviteten  
r = marknadsräntan  
 
Individen som lever barnrik och tillväxtinriktad miljö har stort utbyte av 
familjen och de omvända gäller vid barnfattig och mera 
bekvämlighetsinriktad miljö. Detta kan leda till att den senare kategorin 
kan föredra marknaden framför familjen. Summan av ovanstående är att 
individerna i övre medelåldern ensamma får dra försorg om åldringarna, 
när de föredrar marknaden framför familjen. När inkomstfördelningen är så 
ojämn att yngre medelålders högst tjänar lika mycket som de själva 
konsumerar kommer ett avhopp av yngre medelålders inte inverka något 
nämnvärd på de kvarvarande familjemedlemmarnas levnadsstandard, dvs. 
då T2 ≤ 0.  När marknadslönerna är olika kan de individer som föredrar 
marknaden framför familjen betala någon form av skadestånd för att få 
jämvikt där T2 ≤ 0. Fast man kan undra varför man skulle vilja betala 
skadestånd, för de som föredrar familjen kan inte tvinga de som föredrar 
marknaden att betala skadestånd.  
 
Det är inte säkert att sparandet är större i marknadsmodellen även om det 
kan ge intryck för att vara det. När markandsmodellen visar ett stort 
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bruttosparande är det ingen garanti för att det är en förmögenhetsökning i 
denna modell, dvs. nettosparande. Om allt sparande har formen av 
konsumtionslån blir det nationella nettosparandet noll. För att det verkligen 
skall ske en förmögenhetsökning för hela befolkningen måste sparandet ha 
formen av investeringar i reala tillgångar, lån till utlandet eller köp av 
utländsk egendom 
 
Det finns även osäkerhet om livslängden i familjemodellen. Ett problem 
är att individer, som bidrar till familjernas försörjning kanske dör i förtid, 
om detta skulle inträffa skulle det leda till ekonomisk obalans inom 
familjen. Ett annat problem som finns är att familjens åldriga individer 
lever längre än vanligt. Även om detta inte medför inkomstbortfall leder 
det till ökade utgifter som kan vara lika besvärande. Detta var en av 
anledningarna till att det nya systemet infördes (se Bo Södersten med m f l, 
1992). 
 
 

4.4 Staten 
 
Staten kan påverkar transfereringar både direkt och indirekt. Med direkta 
transfereringar menas att staten själv administrerar bidrag och lån mm och 
med indirekt menas att man genom direkta transfereringar underlättar för 
familjerna att genomföra transfereringar. Staten använder sig av 
beskattningsmakten och andra befogenheter som familjerna, företag eller 
andra institutioner kan utnyttja.  
 
Statens väsentligaste uppgifter i det sociala trygghetssystemet är att 
stabilisera, subventionera, reglera och administrera. Staten har som 
uppgift att allmänt skapa stabila förhållanden, vilket innebär skydd mot 
utomstående aggression, upprätthållande av lag och ordning samt olika 
åtgärder i stabiliseringspolitiken för att uppnå ett stabilt penningvärde. En 
annan väsentlig uppgift är att genom regleringar stärka privata 
komponenter för transfereringar. Ett exempel är att stärka familjen genom 
äktenskapslagstiftning. Ett annat är genom att föreskriva regler för 
bankverksamhet för att undgå risken vid konkurs. Genom subventionering 
kan staten ge stöd till företag, familjer och institutioner. 
 
I familjemodellen finns det inga lån, men man skulle kunna tänka sig att 
föräldrarna är skyldiga att försörja barnen och använder lån till detta, vilket 
kan sedan betalas tillbaka av barnen när föräldrarna går i pension. För 
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administration inrättar staten speciella organ för att fördela bl.a. studie- och 
bostadslån, mm. Staten kan även ta över familjens roll i 
transfereringssystemet, detta kan staten genomföra m h a barnomsorg, 
pensioner, åldersdomshem osv. Statens involvering i 
transfereringssystemet varierar mycket från land till land. Sverige 
definieras som en av de välfärdsstater, där tryggheten för individen och 
primärt statlig engagemang är understryket och där familjens och andra 
privata institutionernas roll är nedtonad. Folkhemmet är en avancerad 
välfärdsstat, där förmånerna blir kostsamma (se Bo Södersten med m f l, 
1992). 
 
 

4.5 Försäkringar 
 
För att undgå ovanstående kan individer genom en åldersförsäkring täcka 
mer kostnaderna som uppstår för individer som blir långlivade. Det som är 
utmärkande för dessa försäkringar är att de är villkorliga dvs. att man 
betalar in en premie eller avgift och får rätten att erhålla viss ersättning om 
ett eller annat förhållande inträffar. Det framgår nedan en mer preciserad 
beskrivning av försäkringar. 
 
Anledningen till att det finns försäkringar är att, det enligt vissa kriterier 
ersätter förluster hos de drabbade individerna, dvs. förluster delas och 
osäkerhet reduceras. De som försäkrar sig betalar mot att de får ersättning 
vid sjukdom, arbetslöshet eller pension. Vid en privat försäkring betalar 
försäkringstagaren in premier till en gemensam fond som de sedan får 
ersättning ifrån. Vid offentlig försäkring finns det andra sätt, som att ordna 
försäkringen genom skattefinansiering utan fonder. Frivilliga försäkringar 
är inte tillräckliga p.g.a. effektivitets skäl och fördelningspolitiska skäl.  
 
I dagens samhälle kan försäkringsmarknaden erbjuda skydd bara mot 
individuella risker och den fungerar inte i de fall när många individer 
drabbas samtidigt, t ex vid epidemier och naturkatastrofer, eftersom de 
inbetalda premierna räcker inte till att ersätta förluster. Om 
försäkringsbolagen har beräknat sina premier utifrån medellivslängden kan 
t ex upptäckten av ett läkemedel mot hjärtinfarkt leda till att premierna inte 
kommer räcka till att betala pensionerna på grund av en höjning av 
medellivslängden. Försäkringspremierna måste höjas för att de privata 
försäkringsbolagen skall finnas kvar, men det finns ett problem då detta 
kan ske bara för nya försäkringstagare. Befintliga försäkringar kan inte 
sägas upp eller ändras, vilket kan ses som ett stort osäkerhets faktor för 
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privata pensionsförsäkringar, eftersom dessa kan vara tvungna att gå i 
konkurs medan staten kan alltid driva in ytterligare pensionsutgifter.  
 
Ett annat problem med frivilliga försäkringar är moral hazard. När 
individen försäkrar sig mot risk ändrar individen sitt beteende, eftersom 
denne vet att försäkringsbolagen kommer att ersätta honom vid t ex skada. 
Förändringarna i beteendet medför ökade krav och utbetalningar för 
försäkringsbolagen. Detta leder till att bolagets vinst minskar och det blir 
inte lika lönsamt att försäkra individer (se Schotter, 1993).  
 
Ett tredje problem med frivilliga försäkringar är free-riders. Detta innebär 
att individer medvetet inte bryr sig om att försäkra sig utan förlitar sig på 
att samhället i alla fall måste ta hand om dem. Den bästa lösningen för free-
riders problemet är att göra försäkringen obligatorisk. Ett krav kan t ex 
vara att alla skall ha ett visst minsta skydd mot riskerna. Ett obligatoriskt 
försäkring täcker även in de personer som på grund av okunnighet hamnar 
utanför försäkringen (se Stålberg, 1995). 
 
Ett fjärde problem med försäkringar är människors närsynthet eller 
myopia. Individer är närsynta dessa har en tendens att handla kort siktigt 
och inte i tid inser hur de skall försörja sig vid pensionering. Individerna 
lägger stor vikt vid den nuvarande konsumtionen istället för den framtida 
konsumtionen. Om individerna har fritt val kommer de att försäkra sig på 
en allt för låg pensionsnivå dvs. underförsäkra sig, vilket kan undvikas med 
en obligatorisk försäkring.  
 
Ett femte problem med frivilliga försäkringar är adverse selection. Detta 
innebär att vissa personer ställs utanför, eftersom de möjliga 
försäkringstagare skiljer sig kraftigt beträffande risken för sjukdom och 
arbetsskada eller dödsfall. Premien bestäms utifrån den genomsnittliga 
risken, vilket medför att individer med hög risk får svårt att skaffa sig 
frivilliga försäkringar om deras risk är känd av försäkringsbolagen. Om 
försäkringsbolagen tar ut höga premier kommer individer med låg risk att 
låta bli att försäkra sig. Pensionsförsäkringen för dem hög förväntad 
livslängd blir mycket förmånligt medan det blir oförmånligt för dem med 
låg förväntad livslängd. De med låg överlevnads sannolikhet anser då att 
premien är för högt och väljer att inte köpa pensionsförsäkringen. Detta 
medför att den genomsnittliga livslängden bland de kvarvarande för-
säkringstagarna stiger, premien blir högre och ännu flera väljer att stå 
utanför. Detta leder i sin tur till att möjligheten att försäkra sig för individer 
med kort livslängd att tas bort eller minskas. Om försäkringen är 
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obligatorisk behöver man inte ha kravet att var och en skall stå för sina 
egna försäkringskostnader (se Schotter, 1993). 
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5. Privata pensionsförsäkringar 
 

"Den dag du blir pensionär, kommer folkpension, ATP och en eventuell 
avtalspension i allmänhet bara att ge dig cirka 60% av de inkomster du 

hade när du arbetade. Pensionerar du dig före 65? Har du inte arbetat i 40 
år vid pensionen? Då blir det tyvärr ännu mindre pensionspengar." (se 

Folksams broschyr för pensionssparande, 1996) 
 
Allmänheten känner till mer om det privata pensionssparandet än de 
vanliga avtalspensionerna, eftersom vi möter reklam för detta varje dag i 
dags- och veckotidningar, på posten och banken samt i TV:s 
reklamkanaler. Under en lång tid har privata pensionssparandet varit 
identiskt med pensionsförsäkringar, men det var inget för vanliga 
människor utan mer för människor med skatteargument. Dessa 
höginkomsttagare främst män tecknade försäkringar, eftersom kostnaden 
för försäkringspremien kunde kvittas mot skatten, upp till 30 procent.  
 
Vid början 1990-talet var det stora fluktuationer i det ekonomiska läget i 
Sverige. I takt med detta blev allmänheten mer krismedveten och allt fler 
individer började ta större personligt ansvar för sin ekonomiska trygghet. 
Genom detta ändrades synen på pensionsförsäkringar och sedan början av 
1990-talet har marknaden för pensionssparandet utökats. Den vanligaste 
pensionsförsäkringen är den traditionella. Det är numera även tillåtet att 
pensionsspara i "livförsäkringar med aktiefondsanknytning", dvs. Unit 
Link. Från och med 1994 utökades marknaden ytterligare då IPS (det 
individuella pensionssparandet) infördes, som är enbart sparform utan 
inslag av försäkring.  
 
Pensionsförsäkringar handlar som alla andra försäkringar om 
riskspridning över tiden. När pensionsförsäkringar tecknas handlar det 
normalt om längre avtalstider och att alla avtal ska behandlas lika över 
tiden. De flesta försäkringsbolag tillämpar därför särskilda regler för att 
uppnå förutsättningar, dvs. att behandla varje kund lika. De flesta svenska 
livbolagen har sedan 1964 tillämpat gemensamma grunder för sin 
verksamhet, även om alla inte följer grunderna är de enligt lag skyldiga att 
tillämpa av försäkringsinspektionen  godkända grunder för sin verksamhet. 
Grunderna kan ses som ett komplement till bolagsordningen. Det framgår 
av nedan vad grunderna skall innehålla för regler.  
 
- beräkning av försäkringspremier 
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- beräkning av premiereserv 
- återbäring till försäkringstagarna 
 
Dessa grunder finns för att trygga bolagets förmåga att fullfölja sina 
åtaganden enligt ingångna försäkringsavtal, enligt den s k 
soliditetsprincipen att förmedla försäkringar till en kostnad som är relevant 
med hänsyn till försäkringens typ, s k skälighetsprincipen. Dessa principer 
dvs. soliditet och skälighet kompletterar varandra. Soliditetskravet leder till 
att bolaget tar ut tillräckligt höga premier för att kunna fullfölja sina 
åtaganden. Medan skälighetskravet leder till att premierna begränsas till en 
rimlig nivå (se Claes G Lindgren, 1990). 
 
Försäkringstagare som vill gardera sig mot ekonomisk förlust och kan 
träffa avtal med ett försäkringsbolag, dvs. ett försäkringsavtal. I detta avtal 
förbinder sig försäkringsbolagen att betala ersättning för den ekonomiska 
förlusten. Premien, dvs. kostnaden utgår ifrån den riskuppskattning som är 
baserad på statistiska beräkningar och som görs av aktuarier inom 
försäkringsbolagen. Dessa antaganden baserar på historiska erfarenheter, 
eftersom det är inte säkert att tidigare resultat upprepas i framtiden, därför 
tillägger försäkringsbolagen ett säkerhetstillägg för att vara garderad mot 
de oförutsedda händelserna. Det ingår också omkostnader för försäkringen.  
 
En försäkringspremie består av följande delar: 
* risk + säkerhetstillägg 
* omkostnader 
 
Det ingår också en spardel då det handlar om pensioner, dvs. sparandet . 
 
Det som tidigare har påpekats bygger livförsäkringar på statistiska 
beräkningar och framför allt dödlighetsstatistiken inom 
pensionsförsäkringar är intressant. Beräkningen av riskkostnaden är därför 
beroende av sannolikheten för dödsfall, och detta sannolikhet kan man 
översätta till ett pris, dvs. en riskkostnad. 
 
Pensionsbeloppet vid ålderspension kan om utbetalningstiden är känd exakt 
fastställas utifrån en given premie. Dör försäkringstagaren före 
pensionsåldern tillfaller allt sparat till bolaget. Bolaget tar därför inte betald 
för någon risk, men hur lång tid en försäkringstagare lever vet man aldrig i 
förväg, därför gör försäkringsbolagen vissa antaganden om återstående 
livslängd utifrån statistiska beräkningar. Av bilaga 2 framgår livslängds 
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tabellen för män, att återstående livslängd för t ex en man som är 30 år är 
44 år, dvs. han blir 74 år gammal.  
 
Det finns flera sätt att finansiera pensioner på. De vanligaste sätten för 
finansiering är: 
 
* premiereservsystem 
* kapitaltäckningssystem 
* fördelningssystem 
 
Premiereservsystemet betyder att kapital hela tiden utökas  för att finnas 
till vid pensioneringen. Pensions kapitalet sparas ihop under de aktiva åren 
och storleken av detta är helt avgörande pensionernas nivå. 
 
Kapitaltäckningssystemet betyder att samma beräkningssystem som i 
premiereservsystemet används, vid beräkning av denna aktuella 
pensionsskulden, men det sparas inget för framtida pensioner. När man 
kommer fram till pensionsåldern görs i stället engångsavsättning som 
motsvarar den aktuella pensionsskulden. Via detta säkerställs de framtida 
pensionsutbetalningar. 
 
Fördelningssystemet betyder att pension under ett antal år 
avgiftsfinansieras samma år som den betalas ut. Storleken på premien 
under ett antal år är jämförbar de under åren utbetalda pensionerna. Detta 
system bygger alltså på att pensionskostnader skötes på framtiden så som 
ATP-systemet (se Claes G Lindgren, 1990). 
 
Oavsett vilket system man väljer måste man ha kännedom om spartid, 
pensionstid och ränta. Under spartiden skall ett pensionskapital byggas ut 
som sedan skall användas för pensioner som betalas ut. Pensionens storlek 
bortsett från kostnadsaspekter är en funktion av pensionskapitalet, räntan, 
pensionstidens längd och fördelningsmetoden (se Claes G Lindgren, 1990). 
Pensionsplaneringen går ut på att analysera och prioritera. Vid 
analyseringen identifieras behoven och vid prioriteringen försöker man 
rangordna angelägenhetsordningen. Vid analys och värdering av det egna 
pensionsbehovet används den normativa metoden och värdemetoden. 
Den normativa metoden baserar på att ett visst pensionsbehov kan 
bestämmas utifrån objektiva kriterier. Den allmänna försäkringen och 
tjänstepensionen används som riktpunkt till det normativa 
pensionssystemet. Utifrån detta system bestäms eventuella brister i det 
egna pensionsskyddet och resurserna används för att täcka dessa brister. 
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Medan värdemetoden baserar på att ge konkurrerande pensionsbehov 
värden, så att pensionerna kan bli jämförbara. Försäkringsbolagen utgår i 
från statistiska metoder vid beräkning av sina kalkyler, därför kan var och 
en göra sannolikhetskalkyler inför valet av ett pensionsform (bilaga 3; 
normativa och värde metod) (se Claes G Lindgren, 1990). 
 
Vilket bolag skall väljas vid pensionssparande? Det vanligaste svaret är att 
det spelar inte så stor roll vilket bolag som väljs. Ränteskillnader är små 
och det är först lång tid efter sparandet som man vet om man har gjord ett 
bra val eller inte. Även om ränteskillnader under några år inte är så stora 
kan långsiktigheten i sparandet medför att små ränteskillnader får mycket 
stor effekt på pensionerna. På grund av ovanstående och då det inte går att 
flytta pensionskapitalet från ett bolag till ett annat är det mer väsentligt att 
från början välja rätt bolag. (ibid.)  
 
 

5.1 Sammanfattning 
 
Det uppstår frågeställningar, när försäkringsbolagen gör sina beräkningar 
om pensionernas storlek. En av frågorna är, hur skall pensionskapitalet 
fördelas över tiden? Då de inte känner till pensionstidens längd tillämpas 
skärskilda prognosgrunder. Prognosgrunderna bygger på räntan, 
dödligheten och omkostnader. Individernas ökade livslängd medför 
svårigheter för försäkringsbolagen att inflationssäkra de livsvariga även om 
ränteläget är högt.  
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6. Analys 
 
”De stora förlorarna är de som arbetar 20 till 40 år före sin pensionering. 

De största vinnarna är de som arbetar mindre än 10 år och som får den 
nya garantipensionen samt de som arbetar över 45 år .” 

(se Ewa Stenberg och Lasse Höglund, 1995). 
 
Det är komplicerat att reformera pensionssystemet i ett land, eftersom det 
rör sig om långsiktighet och om kopplingen till samhällsekonomin. Det 
finns svårigheter som är förknippad med att ersätta ett redan befintligt 
system. Oavsett hur det nya systemet är beträffande den finansiella 
stabiliteten är det beroende av en väldigt stabil politisk bas och ekonomiska 
institutioner. Det nya systemet måste givetvis byggas utifrån nutiden och 
framtiden som man kan överblicka, vilket var fallet med ATP och vilket 
bör vara vid det nya systemet. Vid fallet med ATP-systemet hade man inte 
tagit hänsyn alla mekanismer för att kunna hantera det oförutsedda som vi 
står inför. I det nya systemet har mekanismer byggts in som är möjliga att 
hantera i framtiden. Det nya pensionssystemet skall fungera som ett 
kontrakt mellan generationer, där försök att nå en balans mellan vad det 
yrkesaktiva är beredda att avstå till dagens pensionärer, samt vad de 
yrkesaktiva själva vill ha när de går i pension. Detta är fallet i 
livscykelmodellen, som är ett sätt att klargöra transfereringar mellan 
generationer (se kapitel 4.3 Familjen).  
 
För att individer skall kunna lita på det nya systemet och våga planera sin 
ekonomi under övertygelse att ålderspensionssystemets regler kommer att 
hålla sig över en långtid, är det viktigt att det nya systemet utöver att det 
vilar på en bred politisk grund, enligt teorier inom den nya politiska 
ekonomin, även följer samhällsekonomin och den demografiska 
utvecklingen. 
 
Ett av syftena med det nya pensionssystemet är att försöka skapa en god 
trygghet för pensionärerna. För att få uppfattning om detta måste man 
jämföra det gamla med det nya systemet. Vid jämförelse mellan de uppstår 
det flera svårigheter. En av svårigheterna som är förknippad med detta är 
att det inte går att jämföra ett förmånsbaserat system med ett som bygger 
på avgifter. Ett förmånsbaserad system ger löfte om en viss pensionsnivå 
medan vid avgiftssystem är pensionsnivån beroende av de inbetalade 
avgifterna. En annan svårighet är att det inte går att jämföra det nya 
systemet som bedöms vara finansiellt stabilt med ett ATP-system, som inte 
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är finansiellt stabilt. Med finansiellt stabilt system menas att systemets 
avgifter och utgifter balanseras över tiden. För att uppnå detta måste 
pensionsutgifternas andel av lönesumman vara stabil över tiden. Detta kan 
uppnås bäst genom indexering med summaindex (ett mått det 
förvärvsarbetanden inkomstsumma). Om summaindex under en längre 
period ökar långsammare än genomsnittsindex (om utvandringen ökar eller 
nativiteten sjunker) samt om det sker vissa förändringar i förvärvsmönster 
leder detta till finansiellt ostabilitet. När genomsnittsindex används riskerar 
både pensioner och intjänade pensionsrätter att växa snabbare än 
avgiftsunderlaget. Detta leder till att den buffertfond som finns i systemet 
kommer att tömmas, på långsikt blir de intjänade pensionsrätterna 
förhållandevis stora och på kortsikt kommer de utbetalda pensionerna att 
bli stora i förhållande till avgiftsinkomsterna. Ytterligare en svårighet är att 
det inte går att jämföra ATP som är förmånsbaserad med det nya 
avgiftsbaserat, eftersom det handlar om 4,5 miljoner individexempel som 
skall jämföras. 
 
Varför ATP-systemet anses vara svagt är att sparandet inte är direkt 
kopplat till individen, som kan ses som ett grundläggande svaghet inom 
fördelningssystemet av denna typ. Enligt  spardelegationens analys 1990 är 
hushållens sparande beroende av den reala inkomstutvecklingen, 
befolkningsutvecklingen och pensionssystemets uppbyggnad. 
Inkomsttillväxten bestäms av individens förmögenheten och det reala 
kapitalet, ju större förmögenhet desto större inkomsttillväxt.  
 
Orsaken till att ATP-systemet är instabilt är att basbeloppet följer 
inflationen. Som det framgår av tabell 8 sidan 21 i arbetet, när den reala 
tillväxten är 2 procent är ATP-systemet stabilt, men vid förändring i 
tillväxttakten blir det instabilt, eftersom utgifterna kommer att överstiga 
den ram som avgiftssatsen ligger igenom. Därför anses det nya 
pensionssystemet vara bättre eftersom det används realinkomstindex för att 
skriva upp pensionsräntorna samt för att följsamhetsindexera de utgående 
pensionerna. Enligt uppgift utgår beräkningarna utifrån ett antagande om 
en årlig tillväxt på 2 procent.  
 
Enligt kritiker fungerar stabiliteten inte på individplanet och att pensionärer 
som grupp kommer att reglera den svenska ekonomin (Se kapitel 4, s.32). 
Den stabiliteten som förespråkas i ovan, innebär inte att pensionärerna är 
positivt, eftersom de kan inte beräkna hur mycket de faktiskt får i pension. 
Vidare anser de att systemet bygger på prognoser som är för optimistiska, 
till exempel en 2 procentig årlig tillväxt, vilket inte har varit fallet under de 
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senaste 20 åren. En annan sak som tas upp är att ATP-systemet skulle bli 
för dyrt vid låg ekonomisk tillväxt, men hur dyrt kommer det nya systemet 
att bli. Enligt kritiker kommer statskassan att gå back med 76 miljarder 
med det nya pensionssystemet. Frågan är vem som skall betala detta, vilket 
måste betalas på något sätt, det troligaste är att det kommer att ske med 
avgifter eller skatter när AP-fonden är uttömd (se SOU 1997/98:13). 
 
Men om vi tillbakablickar kan vi se att tillväxttakten under de senaste åren 
legat under 0,5 procent. Om tillväxten följer utvecklingen som tidigare, 
kommer en allt större andel av personer att behöva systemets grundskydd, 
därför att det finns en risk att utgifterna har varit underskattade.  
 
När man väljer att indexera realinkomster per individ och inte 
realinkomstsumman kvarstår en viss instabilitet som hänger samman med 
det faktiska valet av index. Det är även fallet när antalet förvärvsarbetande 
individer ändras. Det skulle vara bättre utifrån stabilitets synpunkt att 
använda inkomstsumman som index. Genomsnittsinkomsten som index har 
valts, som huvudlösning för att pensionerna skall stå i en rimlig proportion 
till genomsnittsinkomsten i samhället.  
 
När den utgående pensionen knyts direkt till förändringen i inkomstindex 
kommer pensionärernas standardnivå på sikt att stiga och bli högre ju äldre 
de blir. Detta under förutsättning att den reala inkomsttillväxten i samhället 
är positivt. Den totala livspensionen kommer samtidigt att bero på 
individens pensionsbehållning och antal förväntade år som pensionär.  
 
Det finns flera anledningen till varför det reformerade pensionssystemet är 
bättre än det gamla pensionssystemet (ATP).T ex följsamhetsindexering, 
delningstal samt den s.k. bromsen.  
 
Följsamhetsindexering, som innebär att pensionerna inte följer priserna, 
utan att ta hänsyn till tillväxten i samhället, utan följer löneutvecklingen i 
samhället. Om tillväxten är god i höjs pensionerna mer än priserna, men 
när tillväxten är dålig i gäller det omvända. Detta p g a att pensionerna 
anpassas till lönerna och pensionsavgifterna, som i sin tur är beroende av 
lönerna, vilka finansieras av de löpande utgående pensionerna.  
 
Det nya pensionssystemet blir mer stabilt genom det s.k. delningstalet. Det 
innebär att pensionsbehållningen vid pensionstillfället delas med ett tal 
som är beräknat utifrån årkullens förväntade återstående medellivslängd. 
När medellivslängden ökar tar individen ut sin ökade medellivslängd som 
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pensionär, eftersom delningstalet blir högre måste pensionen räcka under 
längre period. I delningstalet bör beräkningar om återstående 
medellivslängd vid pensionstillfälle tas med samt den tillväxtnorm som 
bestämmer utgångspunkten för följsamhetsindexering av utgående 
pensionsbelopp, dvs. normen 1,6. När delningstalet tar hänsyn till normen 
leder det till en högre begynnelsepension än om pensionen successivt 
omräknas med real tillväxt år för år. Om individen går i pension före 65 års 
åldern skall ett preliminärt delningstal fastställas, vilket baseras på 
livslängdsstatistik för den femårs period under vars den sista pensionerade 
individen fyllde 59 år. 
 
Den s.k. bromsen skall fungera som ett yttre skydd, dvs. när 
avgiftsunderlaget inte blir tillräckligt stort skall den s.k. bromsen slå till. 
Då pensionerna skall följa lönerna är pensionsutvecklingen beroende av 
löneutvecklingen. När den totala lönesumman sjunker, sjunker även 
avgiftsunderlaget, under sådana omständigheter skall buffertfonden klara 
av detta. Men vid upprepning kommer buffertfonden inte kunna täcka 
pensionsutgifterna. Det är då den s.k. bromsen ska slå till och minska 
indexeringen, samtidigt som när avgiftsunderlaget ökar skall den se till att 
accelerera indexeringen. När den finansiella stabiliteten hotas ska bromsen 
även då automatiskt slå till som en yttre skyddsåtgärd.  
 
Om bromsen knytts till buffertfondens storlek i förhållande till de årliga 
pensionsutbetalningarna kommer bromsen att utlösas för sent, därför bör 
den knytas till kvoten mellan systemets implicita pensionsskuld och 
avgiftsunderlag. Den implicita pensionsskulden består av två delar: skulden 
till individer som är ännu förvärvsaktiva och kommer att intjäna 
pensionsrätt samt skulden till pensionärerna som förbrukar sin 
pensionsförmögenhet (se figur 6 transfereringar inom familjen). När 
pensionssystemet är i full funktion kommer pensionsskulden att bestå till 
cirka två tredje delar av skuld till förvärvsaktiva och en tredje del till 
pensionärerna. Om den implicita pensionsskulden minskar med 
behållningen i buffertfonden kommer fördelningssystemet 
nettopensionsskuld att erhållas. Nettoskuldkvoten innebär kvoten mellan 
nettopension skulden och avgiftsunderlaget. Detta kvot är i ett jämviktsläge 
vid perfekt finansiell stabilitet (se SfU 1997/98). 
 
En instabilitet som finns beträffande det nya pensionssystemet är 
medellivslängden. När medellivslängden ökar följer visserligen 
delningstalet med, men när pensionerna betalas ut ändras delningstalet inte, 
p g a detta sker en betydande eftersläppning. Ovanstående instabilitet kan 
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elimineras genom den s k bromsen. Den skall utlösas när det nya systemets 
samlade pensionsskuld blir för stort i förhållande till inkomstsumman i 
samhället. Det finns två skäl till instabiliteten: minskningen av 
befolkningen i förvärvsaktiv ålder och medellivslängden för de redan 
pensionerade ökar snabbare än det delningstal som har tagits fram. För att 
öka stabiliteten i systemet bör delningstalet förändras efter 65 års åldern 
när medellivslängden förändras. Fram till idag har medellivslängden 
successivt ökad och vi tror att det kommer att öka även i framtiden, vilket 
innebär att pensionerna blir höga och att det blir flera år som pensioner 
utgår. Det är år som inte har räknats med när pensionerna beräknades.  
 
Tabell 9: Den faktiska och förväntade återstående medellivsländen 
från 65 år. 
År  Män  Kvinnor 
1960  13,9  15,0 
1995  15,9  19,7 
2015  17,3  20,3 
Källa: Egen bearbetning.  
 
Under 2000 kommer vi för första gången själva bestämma hur vi skall 
placera våra pensionspengar. Det handlar om de 2,5 procent av lönen 
upptill inkomsttaket som utgörs av premiepensionen. Det framgår av 
nedanstående figur hur stor del av lönen går till pensionsavgifterna och hur 
mycket eget sparande som behövs i det nya och gamla systemet, för att 
uppnå samma nivå som lönen. 
 
Figur 8: Pensionsavgiftsandelen av lönen. 
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Från 1995 framtill 1997 har försäkringskassorna fastställt individuella 
konton för pensionssparare, detta anger hur mycket pengar varje individ får 
placera. Under 2000 skickas dessa pengar till Riksgäldskontoret som skall 
placeras ungefär 34 miljarder kronor på individuella konton utifrån varje 
individs önskemål. Individerna skall välja fondförvaltare och vilken typ av 
fond de vill spara i. Individerna har möjlighet att byta fond och fonder när 
de vill och obegränsad antal gånger, under förutsättning att meddelandet 
lämnas till premiepensionsmyndigheten (PPM). PPM har fått kritik för sitt 
handlande vid beslut om vilka fondförvaltare skall vara deras 
kapitalförvaltare. De har tagit hänsyn till avgiften och inte till avkastningen 
som borde vara det väsentligaste för att kapitalet skall generera maximalt 
fram till pension. 
 
Tabell 10: Avkastning på aktier och obligationer över olika 
tidperioder. 
          1 år   5 år     10 år      20 år 
Avkastning Aktier  Oblig.  Aktier Oblig.  Aktier Oblig  Aktier Oblig 
Nominell                                                                                        
Högsta          69,38  29,62  41,87  18,16  33,93  15,08  20,77  12,38   
Genomsnitt   12,44    6,53  11,11   5,95   11,31   5,50   11,07   5,03   
Lägsta         -34,50 –32,47 –13,28 –4,75 –1,94  -0,27   0,67    0,07 
 
Real 
 
Högsta         55,14  38,25   30,27  16,40  24,28  11,02  13,20   9,58   
Genomsnitt    8,59   3,12     6,82   2,02    6,69   1,40     6,12    0,40 
Lägsta         -36,31  -37,00–11,79 -12,28 –3,03  -2,27    0,91  -4,39 
 
Källa: SOU 1997:131. 
 
Ovanstående tabell visar en jämförelse mellan avkastningen på aktier och 
obligationer över olika tidshorisonter. Tabellen visar att aktier inte bara ger 
högst avkastning både nominellt och reellt utan också att aktiers värde 
fluktuerar mer både uppåt och neråt än vad obligationer gör.  
 
Pga. volatiliteten i aktiers värde kan det vara klokt att placera 
premiepensionen i en fond med mer andel av aktier i början av yrkeslivet 
och flytta om pensionskapitalet till mera stabila räntepapper när 
pensionering närmar sig. Ett annat sätt är att individen genom 
diversifiering delar upp sin premiepension mellan olika förvaltare och 
fonder (se Johansson, 1998). 
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Risknivån på placeringshorisonten och aktier är riskfyllda placeringar på 
kortsikt. Medan på långsikt ger både obligationer och aktier positiv 
nominell avkastning. Aktier ger dock mer real avkastning. Avkastningen i 
aktier och obligationer har ökat ostabilt de senaste decennierna. Genom att 
placera hos svenska och utländska fondförvaltare kan individen själv sprida 
ut risken.  
 
Genom premiereservsystemet kan man bestämma sparandet utifrån en 
given pension eller bestämma en pension utifrån ett givet sparande. Oavsett 
vilket man väljer bör man känna till om spartid, pensionstid och ränta. Så 
som påpekats tidigare är framtida räntan oförutsebar, men genom att 
investera mer i aktier i början av sitt yrkesverksamma liv och investera 
säkert kort tid innan pensioneringen för att få en relativt bra ränta.  
 
Kritik som har riktats mot PPM:s verksamhet är dess höga konstadsnivån 
för verksamheten.. I och med premiepensionen är lag reglerad och 
försäkringen är därmed obligatoriskt är det viktigt att garantera individerna 
en effektiv kostnadskontroll. Så som tidigare har påpekats så är en av de 
anledningarna till varför vi har statens inblandning i systemet är pga. de 
höga transaktionskostnaderna. Med dessa höga kostnader och en stor 
administration kan byråkraterna öka transaktionskostnader för sin egen 
vinning enligt byråkratmodellen, vilket inte bör vara fallet. 
 
Trots att premiepensionen är lagreglerad och försäkringen är obligatorisk 
kan free-riders problematiken uppstå. Detta p g a att individen medvetet 
bryr sig om att investera sin premiepension på ett förnuftigt sätt utan 
förlitar sig att staten kommer alla fall att ta hand om det.  
 
Det nya pensionssystemet som är helt fonderad, vilket är 
premiereservsystemet och bygger på legalitetens princip. Den pension 
som individerna får bestäms dels utifrån hur mycket de har betalat in till 
den fond som de hade bestämd under sina aktiva år och dels hur mycket 
fonden har gett i avkastning under årens lopp. De pengar som individen har 
sparat ihop med avkastningen under sina aktiva år skall förbrukas under sin 
tid som pensionär, enligt livscykelsmodellen  
 
Det nya systemet eftersträvar även robusthetens princip, vilket innebär att 
systemet bör vara oberoende av politiska beslut. Det nya systemet är 
individ baserad och därmed bör inte vara känsligt för demografiska 
förändringar eller för tillfälliga konjunkturavmattningar. Men då 
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pensionsförsäkringar är reglerade genom lagar och förordningar som 
beslutas genom politiska beslut kan det vara svårt att uppnå robusthetens 
principen (se Bo Södersten, m fl. 1992).  
 
Förlorarna i det nya pensionssystemet är akademiker som kliver rakt in i 
karriären och kvinnor som arbetar deltid med ett eller inget barn. Det nya 
pensionssystemet grundar sig på livsinkomstprincipen, som innebär att ju 
kortare tid individer arbetar desto mer förlorar individerna. En individ som 
arbetar halvtid får hälften av pensionsrätten, som en individ som arbetar 
heltid.  
 
När vi tittar lite närmare på vilka grupper som förlorar mest på det nya 
systemet framgår det tydligt att det är de högutbildade kvinnorna. Dessa 
utbildar sig under en lång period och arbetar ofta deltid en del av sitt liv. 
(Se Ewa Stenberg och Lasse Höglund, 1995.) Kritikerna anser att 
livsinkomstprincipen inte tar något hänsyn till vad som är karriär. Enligt 
det gamla systemet var karriär att gå från deltid till heltid eller att 
individen, till exempel utbildar sig från tandsköterska till tandläkare. Nu 
när pensionen baseras på livsinkomsten gynnas manlig förvärvsmönster 
framför ett kvinnligt. Även om kvinnor inte får det ekonomiskt sämre 
enligt det nya pensionssystemet måste de förvärvsarbeta minst 40 år istället 
för 30 år, för att inte få det ekonomiskt sämre (se SfU 13, 1997/98). 
 
I det gamla pensionssystemet ingår ett fördelningsmässig inslag i form av 
folkpension och pensionstillskott för individer med låg ATP. Eftersom 
folkpensionen finansieras genom skatter som är progressiva, samtidigt som 
folkpensionen är lika stor för män och kvinnor, leder detta till att individer 
som har höga inkomster får betala mer än individer med låga inkomster. 
Kvinnorna gynnas mer av detta än männen, även kvinnor som grupp 
gynnas av den totala effekten av ATP och folkpension. En annan grupp 
som tillhör förlorarna är invandrare då de inte har hunnit arbeta 40 år i 
Sverige, vilket krävs för att få full garantipension.  
 
Det finns en möjlighet för förlorarna att teckna en pensionsförsäkring för 
att sprida risken över tiden. Då det uppstår en ekonomisk förlust för 
förlorarna kan de genom avtal med försäkringsbolag gardera sig mot den 
ekonomiska förlusten. Men det finns problem som är förknippade med 
pensionsförsäkringar, om försäkringsbolagen har räknat sina premier 
utifrån medellivslängdens kan en höjning av medellivsländgen leda till att 
de inbetalade premierna inte kommer att räcka till den önskade pensionen. 
Ett annat problem är att individer som tecknar pensionsförsäkring har 
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möjlighet att förändra sitt beteende eftersom dessa vet att de kan gå tidigare 
pension,  
s k moral hazard.   
  
Vinnarna i det nya pensionssystemet är de som arbetar under mycket kort 
tid men hög lön och har rätt till garantipension, samt individer som arbetar 
under en lång period med jämn löneutveckling. För att tillhöra vinnarna 
måste man arbeta över 40 år, men det råder delade meningar beträffande de 
40 åren eftersom detta är beroende av ekonomisk tillväxt på minst 2 
procent per år (se Ewa Stenberg och Lasse Höglund, 1995). 
 
Enligt Riksförsäkringsverkets beräkningar beträffande det nya 
pensionssystemets effekter antar man en ekonomisk tillväxt på 1,5 procent 
per år. Detta leder till att framtidens pensionärer får nästan 10 procent 
sämre pension vid 65 års åldern jämfört med vad de skulle få enligt det 
gamla systemet (ATP) (se Ewa Stenberg och Lasse Höglund, 1995). 
 
Här nedan kommer vi att ge konkreta fall hur olika parametrar påverkar 
pensionen dels i det nya systemet och dels i det gamla systemet dvs. ATP. 
Vid jämförelse de två systemen är det viktigt att komma ihåg att det krävs 
väsentliga avgiftshöjningar om tillväxten understiger 2 procent enheter.  
 
Fall 1 : 
Hur mycket betyder tillväxten? 
 
En jämförelse mellan det gamla och nya systemet vid olika tillväxt takter. 
Johanna går i pension vid 65 års ålder.  
 
   Det nya systemet   ATP-systemet 
  
Tillväxt  kr/månad % av slutlön  kr/månad % av slutlön 
0,5   9365  54   10679  62 
1,5   14264  55   14687  56 
2,5   21638  55   20333  52 
Källa: Nytt pensionssystem av FK. 
 
Det framgår tydligt av ovanstående figur en viktig egenskap i det nya 
pensionssystemet, kompensationsgraden som andel av slutlönen är mer 
stabilt i det nya systemet än i det gamla oberoende av tillväxten. Vid en 
tillväxtnorm på 1,6 procent, vilket var förslaget i Riksdagens beslut, är 
båda systemen likvärdiga. Men när tillväxten ökar sjunker 
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kompensationsgraden i det gamla systemet. Om tillväxten är låg blir 
avgiftsbehovet för att finansiera det gamla systemet orimligt stor. Det blir 
dyrt för samhället. 
 
 
Fall 2: 
Johanna får två barn 2005 och 2007. 
 
Hon får föräldrapenning under åren 2005-2007, sedan är hon hemma på 
heltid framtill 2011 då yngsta barnet fyller 4 år.   
 
   Det nya systemet   ATP-systemet 
  
Tillväxt  kr/månad % av slutlön  kr/månad % av slutlön 
0,5   9243  54   10679  62 
1,5   14012  54   14687  56 
2,5   21196  54   20333  52 
Källa:  
 
Av ovanstående tabell framgår det att det nya systemets barnaårsreglerna 
medför förlust att vara hemma med barnen under de år Johanna får 
pensionsrätt för barnaår är mycket rätt. Enligt det gamla systemet påverkas 
pensionen inte alls av att Johanna är hemma med barnen. Det gamla 
systemets regler om det 15 bästa åren medför här att tiden med barnen 
påverkar pensionen. 
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7. Slutsatser och kommentarer 
 
Det nya pensionssystemet måste präglas av stabilitet och långsiktighet. 
Utformningen är viktigt för individens beslut om arbete, sparande och 
annat under förvärvslivet. Individen måste ha perspektiv över och kunna 
lita på de villkor som gäller även om det är lång tid kvar till 
pensioneringen. Det nya pensionssystemet skall ge en god ekonomisk 
trygghet under pensionstiden och det är viktigt att det är finansiellt stabilt. 
 
Trots att pensionssystemet skulle ha varit igång 1998 har fram tills 2000-
03-05 inte kommit full i gång. Premiepensionskapitalet är fortfarande ej 
investerade, vilket har ledd till en osäkerhet bland alla inblandade 
individer. Vi hoppas att det i framtiden skall vara ett finansiellt stabilt och 
tar hänsyn till medellivslängden och sist men inte minst att alla individer är 
aktiva i sitt kapitalförvaltning i premiesystemet så att de får största möjliga 
avkastning på sitt kapital framtill pension.  
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Figur. 9. Pensionsbehållningen 
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Ordlista 
 
ALLMÄN ÅLDERSPENSION. Inkomstgrundad ålderspension och 
garantipension. Inkluderar tilläggspension (tidigare tilläggspension i form 
av ålderspension) och övergångsvis garantipension till personer födda 1937 
eller tidigare. 
 
AP-FOND, SJUNDE FONDSTYRELSEN. Här placeras den intjänade 
premiepensionsrätten för dem som låter bli att välja fondförvaltare. 
Placeringen i sjunde AP-fonden blir försiktigare än i övriga fondbolag och 
avkastningen troligen lägre. 
 
ARVSVINSTER. Det intjänade pensionsrätten för försäkrade som avlider 
tillfaller pensionssystemet. I fördelningssystemet går det till dem i samma 
årskull som den avlidne. I premiereserven slås arvsvinsten ut över samtliga 
årskullar. 
 
AVTALSPENSION. Obligatorisk kollektivavtalspension (kallas även 
tjänstepension). Påverkar inte möjligheten att få garantipension. Någon 
avräkning för privat pensionsförsäkring görs inte heller gentemot 
garantipension. 
 
BAKOMLIGGANDE INKOMSTER. Pensionsrätten på ersättningar från 
socialförsäkringssystemen baseras bara på utbetalat belopp, inte den 
bakomliggande inkomsten. Undantag: förtidspension som baseras på en 
fiktiv inkomst. 
 
BARNÅR. Pensionsrätt ges till föräldrar med småbarn fram till dess att 
yngsta barnet är tre eller fyra år, beroende på när på året barnet fötts. 
Pensionsrätten beräknas enligt en av tre modeller. 
 
BASBELOPP/MINSKAD BASBELOPP/FÖRHÖJT BASBELOPP. 
Basbeloppet är 36 400 kronor 1998. Räknas upp med prisutvecklingen 
varje år. Undantag har gjorts under de senare åren, motiverat med de stora 
budgetunderskotten. Minskad basbelopp uppgår till 35 672 kronor 1998 ( 
två procentenheter lägre än basbeloppet). Infördes 1993 för uppräkning av 
ATP och folkpension, slopas troligen 1999. Förhöjt basbelopp uppgår till 
37 200 kronor 1999. Det ursprungliga basbeloppet som används vid 
beräkning av ATP-poäng. 
 
BODELNING. Privat pensionsförsäkring och privat pensionsparande tas 
från och med första januari 1999 upp i bouppteckning, som huvudregel. 
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BOSTADSBIDRAG. Reglerna för bostadsbidrag till pensionärer utreds 
för att anpassa dem till det nya pensionssystemet. 
 
BROMS. Intjänade pensionsrätter räknas upp med ett inkomstindex, 
baserat på den genomsnittliga reala löneökningen. För att förhindra att 
uppräkningen blir större än vad systemet tål ekonomiskt, så har en broms 
byggds in. Den exakta utformningen av bromsen är inte klar men troligen 
slår den till när pensionsskulden i förhållande till avgiftsunderlaget 
överskrider en vill kvotandel. Då minskar uppräkningen av såväl intjänad 
pensionsrätt som utgående pensioner. Bromsen släpps när balansen 
återställts. Blir det bättre än väntat utlöses gasen. 
 
DELAD PENSIONSRÄTT MELLAN MAKAR. Någon möjlighet att 
dela intjänad pension mellan makar finns inte. Däremot kan de föra över 
premiepension mellan sig. Överföringen görs årsvis och hela 
premiepensionen måste överföras, inte delar. 
 
DELNINGSTAL. I samband med pensioneringen beräknas pensionens 
storlek utifrån förväntad medellivslängd för den årskull som den blivande 
pensionären tillhör. Fortsätter medellivslängden att stiga kommer alltså den 
månatliga pensionen att bli lägre. 
 
DELPENSION. Efter år 2000 beviljas inga nya delpensioner. Det innebär 
att 2004 blir det sista år som delpensionen utbetalas. Inkomstpension och 
premiepension kan istället tas ut som en fjärdedels, halv, trefjärdedels eller 
helpension från 61 år. Det minskar pensionen permanent, även efter 65 år.  
 
EFTERLEVANDESKYDD. Ett frivilligt efterlevandeskydd kan tecknas 
inom premiereservsystemet. Det tecknas för fem år och på ett eller två 
inkomstbasbelopp.  
 
EGENAVGIFT. Pensionsavgiften uppgår till 18,5 procent av 
pensionsgrundande inkomst upptill förmånstaket. Hälften är egenavgifter, 
hälften arbetsgivaravgifter.  
 
ERSÄTTNING FRÅN SOCIALA TRYGGHETSSYSTEM. Sådan 
ersättning är pensionsgrundande.  
 
FINANSIELL INFASNING. Det uttryck som används för överföring av 
pengar ur AP-fonderna till statsbudgeten, som kompensation för att 
statskassan tar över en del utgifter från AP-fonderna.  
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FINANSINSPEKTIONEN. Tillsynsmyndighet över 
premiepensionsmyndigheten. Ger tillstånd för svenska fondbolag att 
bedriva verksamhet.  
 
FOLKPENSION. Försvinner och ersätts med övergångsvis garantipension 
2001.  
 
FONDFÖRVALTARE. En mängd olika fondförvaltare kommer att 
förvalta pengarna i premiereserven – både svenska och utländska.  
  
FÖLJSAMHETSINDEXERING. Den årliga omräkning som skall ske av 
inkomstgrundad ålderspension från fördelningssystemet med hänsyn tagen 
till förändring i inkomstindex och till den s.k. normen. 
 
FÖRDELNINGSSYSTEM. Ett pensionssystem där ett års 
pensionsutbetalningar täcks av samma års pensionsavgifter. Motsatsen är 
ett fonderat system. 
 
FÖRMÅNSTAK. Endast inkomster under förmånstaket är 
pensionsgrundande. I ATP ligger taket fast på 7,5 förhöjda 
basbelopp(278250 kronor1998.) I det nya pensionssystemet höjs taket i 
takt med reallöneutvecklingen. 
 
FÖRVALTNINGSKOSTNADSFAKTOR. Faktor för beräkning av det 
belopp till vilket individens pensionsbehållning skall minskas med hänsyn 
till fördelningssystemets förvaltningskostnad. 
 
FÖRVÄRVSVILLKORET. För att pensionsrätten för barnår och 
plikttjänstgöring skall förverkligas krävs anknytning till arbetsmarknaden. 
Förvärvsvillkoret innebär krav på minst fem år med inkomster på minst två 
inkomst basbelopp(74 200 kronor1998). 
 
GARANTIPENSION. Ersätter folkpension, pensionstillskott och det 
särskilda grundavdraget för pensionärer. Uppgår till 2,13 prisbasbelopp (77 
5000kronor) för ogift pensionär och 1,9 prisbasbelopp (69 200 kronor 
1998) för gift – före skatt. 
 
GARANTIREGELN. Regel som innebär att den inkomstgrundade 
ålderspensionen för personer i mellangenerationen minst skall motsvara 
den ålderspension från ATP-systemet, inklusive viss kompensation för 
folkpensionen, som tjänats in före år 1995. 
 
GRUNDAVDRAG. Slopas när garantipensionen införs 2001. 
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INKOMSTBASBELOPP. Införs 2001 och motsvarar då det nuvarande 
förhöjda basbeloppet. Det regleras sedan med hjälp av ett inkomstindex. 
Inkomstbasbeloppet reglerar bland annat förmånstaket i det nya 
pensionssystemet.  
 
INKOMSTINDEX. Mäter den allmänna inkomstutvecklingen per individ.  
 
INKOMSTPENSION. Ålderspension från fördelningssystemet i det nya 
pensionssystemet.  
 
KARENSTID.(EFTERLEVANDESKYDD). För den som är över 50 år 
när efterlevandeskydd i premiereservsystemet tecknas första gången gäller 
karenstid på ett år.  
 
KONSUMENTPRISINDEX. I ATP värdesäkras pensionerna genom att 
kopplas till prisutvecklingen, KPI. Garantipensionen kommer också att 
räknas upp med KPI. Inkomstpensionen däremot kopplas till ett 
inkomstindex.  
 
KORKEN. Ett av tre beräkningsmodeller för barnårsrätt. Ger pensionsrätt 
utöver inkomsten med ett inkomstbasbelopp(37 100 kronor 1998). 
 
LIVRÄNTEFÖRSÄKRING. Premiepensionen kan, i samband med 
pensioneringen, tas ut i form av livränteförsäkring. Det ger ett fast 
pensionsbelopp i månaden, resten av livet.  
 
LEGALITETENS PRINCIP. Det innebär att den pension som en person 
får helt bestäms dels av hur mycket han har betalat in till en fond under 
sina aktiva år, dels hur fonden har förvaltats.  
 
LIVSINKOMSTPRINCIPEN. Alla inkomster är pensionsgrundande i det 
nya pensionssystemet. Även det som intjänas efter pensioneringen. 
 
MEDELLIVSLÄNGD. Påverkar pensionen storlek eftersom intjänad 
pensionsrätt divideras med ett delningstal, inför pensioneringen. 
Delningstalet utgår från förväntad livslängd för varje årskull. 
 
MELLANGENERATIONEN. Födda 1938-1953 tillhör mellan 
generationen som får pension från både ATP och det nya systemet. Det 
utgörs genom 20-dels infasning där man får fler 20-delar ur det nya 
systemet ju yngre man är.  
 
NORMEN. Vid beräkning av pensionens storlek, vid pensionering, görs 
ett antagande en årlig real tillväxt på 1,6 procent om året framöver. 
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Pensionen beräknas utifrån detta, vilket gör den något högre, realt sett, i 
början av pensionstiden.  
 
PENSIONSBEHÅLLNING.: Summan av årligen fastställda 
pensionsrätter som successivt om räknats med hänsyn till inkomstindex, 
arvsvinster och förvaltningskostnader. 
 
PENSIONSGRUNDANDE INKOMST. Bruttoinkomst minus 
egenavgifter. 
 
PENSIONSRÄTT FÖR FÖRFLUTEN TID. Pensionsrätt för barnår 
sträcker sig tillbaka 1960, för plikttjänstgöring och studier till 1995. 
 
PENSIONSTILLSKOTT. Ingår i grundskyddet i det nuvarande 
pensionssystemet. Slopas när garantipension och övergångsvis 
garantipension införs 2001. 
 
PENSIONSÅLDER. 65 år. Garantipension kan lyftas från och med denna 
ålder. 
 
PLACERINGSHORISONT. Vid placering av intjänad pensionsrätt i 
premiereserven gäller det att väga risk mot avkastning. Då spelar även 
placeringshorisonten in – vid placeringar under lägre tid är exempelvis 
aktier mindre riskabelt än under korta perioder. 
 
PLIKTTJÄNSTGÖRING.  Pensionsrätt utgår för plikttjänstgöring, 
exempelvis värplikt eller vapenfri tjänst. Det pensionsgrundande beloppet 
är 50 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten det året. 
 
PREMIEPENSION. Ålderspension från premiereservssystemet. 
 
PREMIEPENSIONSMYNDIGHETEN. Upprättar avtal med fondbolag 
som vill delta i premiepensionssystemet. Registrerar intjänad pensionsrätt 
och avkastning från fondbolagen på individuella pensionskonton. Överför 
pensionsrätt från Riksgäldskontoret till fondbolag på försäkringstagarens 
uppdrag. 
 
PREMIERESERV. 2,5 procentenheter av de 18,5 procenten i 
pensionsavgift går till premiereserven. På individuella pensionskonton hos 
Premiepensionsmyndigheten registreras behållning och värdetillväxt i den 
fond (eller de fonder)som försäkringstagaren placerat sin premiereserv. 
 
PRISBASBELOPP / FÖRHÖJT PRISBASBELOPP. Nya namn på 
basbelopp respektive förhöjt basbelopp från och med 1 januari 1999. 
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REALAVKASTNING. Avkastning (ränta) efter det att inflation räknats 
bort. 
 
ROBUSTHETENS PRINCIP. Det innebär att systemet är oberoende av 
politiska beslut. 
 
STATLIGT FONDBOLAG. Ett statligt fondbolag inrättas för placering 
av premiereserv, på samma villkor som hos privata fondbolag. 
 
STUDIER. Studier ger pensionsrätt från och med 1995. Troligen enbart 
för studiebidragsdelen. Frågan utreds fortfarande och förslag kommer 
tidigast år 2000. 
 
TILLFÄLLIG FÖRVALTNING. Inbetald premiepensionsavgift 
förvaltas hos Riksgäldskontoret, på räntebärande konto, fram tills 
taxeringen är fastställd (cirka 18 månader). 
 
TILLÄGGSPENSION. Tilläggspension (tidigare tilläggspension i form 
av ålderspension) som utges till personer födda år 1937 eller tidigare samt 
den ATP-baserade delen av den kvotdelsberäknade inkomstgrundade 
ålderspension som utges till personer i mellangeneration. 
 
TJUGONDELSINFASNING. Metod för övergångsreglering avseende 
personer i mellangenerationen. Innebär att inkomstgrundad ålderspension 
skall beräknas på grundval dels pensionsrätt tillgodoräknad enligt 
reformerade regler, dels pensionspoäng efter en glidande skala beroende på 
individens ålder. Personer födda 1938-1953 får pension ur både det gamla 
och det nya systemet enligt tjugondelsinfasning – ju äldre desto fler 
tjugondelar ur ATP. 
 
TJÄNSTEPENSION. Ålderspension från obligatorisk avtalsförsäkring, 
exempelvis STP.  
 
UTTAGSAVGIFT. Företagen får inte ta ut uttagsavgift för uttag av 
premiepension. 
 
VOLATILITET. Rörligheten, uppåt och nedåt, i exempelvis aktiers eller 
valutors värde. 
 
VÄRDESÄKRING. Pensionerna är värdesäkrade genom koppling till 
olika index – ATP till KPI och det nya fördelningssystemet till ett 
inkomstindex. 
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ÅLDERSPENSIONSAVGIFT. Tilläggspensionsavgift enligt lagen om 
socialavgifter benämns fr.o.m. år 1999 åldersavgift. Ålderspensionsavgift 
och allmän pensionsavgift skall tillsammans motsvara 18,5% av 
pensionunderlaget 
 
ÖVERFÖRING AV PREMIEPENSION. Makar kan överföra 
premiepension till varandra – årsvis och då med hela beloppet. 
 
ÖVERGÅNGSVIS GARANTIPENSION. Folkpension och 
pensionstillskott ersätts med övergångsvis garantipension år 2001. 
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Vägen till det nya systemet 
 

OKTOBER 1984: Regeringen ger chefen för Socialdepartementet i 
uppdrag att tillsätta en kommitté – Pensionsberedningen-  
 
1990: Slutbetänkande SOU 1990:76. Pensionsberedningen redovisar ett 
omfattande bakgrundsmaterial och resultat av en genomgång av de 
problem som det allmänna pensionssystemet står inför. Alternativa 
lösningar för att trygga pensionen föreslås. 
 
November 1991: Statsrådet Bo Könberg får i uppdrag att tillsätta 
Pensionsarbetsgruppen med representanter för samtliga riksdagspartier. 
Uppdraget gäller att utarbeta förslag till ett nytt system för den allmänna 
pensioneringen. 
 
Augusti 1992: Pensionsarbetsgruppen presenterar promemorian ”Ett 
reformerat pensionssystem – bakgrund, principer, skiss” (Ds 1992:89). 
 
Februari 1994: Pensionsarbetsgruppen lämnar sitt betänkande: 
”Reformerat pensionssystem” (SOU 1994:20). Bilagor: ”Kostnader och 
individ effekter” (SOU 1994:21) och Kvinnors ATP och avtalspension” 
(SOU 1994:22) 
 
Våren 1994: Remissbehandling av förslaget. 
 
28 april 1994: Regeringen överlämnar proposition 1993/97:250 
”Reformering av det allmänna pensionssystemet” till riksdagen. 
 
23 juni 1994: Regeringen beslutar tillsätta en Genomförandegrupp med 
företrädare för de partier som ställt sig bakom de antagna riktlinjerna. 
Gruppens uppdrag är att ta fram förslag till lagstiftning om intjänande och 
beräkning av den inkomstgrundade ålderspensionen. 
 
1 januari 1995: Egenavgift på 1 procent till ålderspensionssystemet införs. 
Avgiftsmedel börjar avsättas till premiereservsystemet. 
 
28 juni 1995: departementspromemoria ”Reformerat pensionssystem – lag 
om inkomstgrundad pension mm.” 
 
1995 års budgetprop.: Ikraftträdandet flyttas fram den 1 januari 1997. 
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1997 års budgetprop.: Regeringen föreslår att reglerna flyttas fram till 
den 1 januari 1999. 
 
Juni 1996: Utredning: färsalg till ett nytt system för ekonomisk ersättning 
vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Utredning: översyn av system för 
efterlevandepension – ny konstruktion som harmonierar med reglerna för 
det reformerade pensionssystemet. 
 
1998 års budgetprop.: Åldersgränsen för framtida pensionsuttag höjs från 
60 till 61 år. 
 
16 oktober 1997: Premiereservutredningens betänkande presenteras (SOU 
1997:31). 
 
November 1997: Departementspromemoriorna Ds 1997:66 
”Garantipension och samordningsfrågor mm.” samt Ds 1997: 
”Inkomstgrundad ålderspension – finansiella frågor mm.” presenteras. 
 
November – december 1997: Remisstid för departementspromemoriorna. 
 
December 1997: Utredning: Utformning av garantipension för 
ålderspensionärer födda 1937 eller tidigare. Utredning: Översyn av 
systemet för inkomstprövning av bostadstillägg till pensionärer mm. 
 
Januari – mars 1998: fyra lagrådsremisser om det reformerade 
ålderspensionssystemet. 
 
14 april 1998: Socialförsäkringsminister Maj Inger Klingvall överlämnar 
regeringens propositioner 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, 
mm. och 1997/98:152 Garantipension, mm. till riksdagen. 
 
8 juni 1998: Ett nytt reformerat pensionssystem beslutas av riksdagen. 
 
06 januari 2000: Premiepensionsbehållningen är inte investerade. 
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