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förord

Det här är en rapport om ökande livslängder och vikten av att så 
bra och rättvist som möjligt beräkna den förväntade återstående 
livslängden när en årskohort går i pension. Författare är Edward 
Palmer, professor emeritus i nationalekonomi, Uppsala universitet, 
och Yuwei Zhao de Gosson de Varennes, fil.dr i nationalekonomi, 
Uppsala universitet, numera analytiker på Skatteverket. 

Livslängderna har ökat kraftigt under de senaste decennierna. 
Den förväntade återstående livslängden vid 65 års ålder för svenska 
män och kvinnor var 15,3 respektive 19,0 år 1990. Närmare trettio år 
senare, 2017, hade den ökat till 19,1 år för män och 21,4 år för kvinnor.
Författarna observerar att livslängden inte endast ökar utan att den 
gör det i en accelererande takt. De metoder som man i dag använder 
för att beräkna den förväntade livslängden tar dock inte hänsyn till 
detta, utan kommer enligt författarna att leda till ackumulerande 
underskott i pensionssystemen. De pekar också på att livslängder 
varierar beroende på socioekonomiska faktorer, och diskuterar 
forskningen om detta. Företeelsen är inte ny, men den senaste 
forskningen har ägnat stor uppmärksamhet åt de bakomliggande 
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orsakerna. Författarna resonerar därför om ytterligare frågor som 
kan ställas i detta sammanhang och om möjliga lösningar som kan 
motverka de omfördelningar som sker.

Rapporten utgör en del av SNS forskningsprojekt Nya utma-
ningar för pensionssystemet. Projektet syftar till att ta ett helhets-
grepp på pensionssystemet och ta upp frågor som berör både den 
allmänna pensionen och tjänstepensionen.

Det är SNS förhoppning att rapporten ska ge fördjupad kunskap 
och stimulera till diskussion om hur det svenska allmänna pensions-
systemet ska utformas framöver. För analys, slutsatser och förslag 
svarar helt och hållet författarna. SNS som organisation tar inte 
ställning till dessa. SNS har som uppdrag att initiera och presentera 
forskningsbaserade analyser av viktiga samhällsfrågor.

Projektet har kunnat genomföras tack vare bidrag från Alecta, 
AMF, Folksam, Försäkringskassan, Handelsbanken Liv, Nordea Liv 
& Pension, Pensionsmyndigheten, SEB, Sjunde AP-fonden, SPP, 
Statens tjänstepensionsverk, Svensk Försäkring samt Sveriges Kom-
muner och Landsting.

Finansiärerna har även varit representerade i en referensgrupp 
till projektet. Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är SNS vetenskapliga 
råds representant i referensgruppen och Sonja Daltung, generaldi-
rektör för Tillväxtanalys, är dess ordförande. Författarna har fått 
värdefulla synpunkter på utkast till rapporten.

Tommy Bengtsson, professor i ekonomisk historia vid Lunds 
universitet, har vid ett akademiskt seminarium lämnat konstruktiva 
synpunkter på manus. 

Stockholm i maj 2018
Stefan Sandström
forskningsledare, SNS
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sammanfattning 

Sveriges nya pensionssystem skapades i slutet av 1990-talet mot 
bakgrund av en ekonomisk och demografisk verklighet som av-
slöjade allvarliga designfel i det dåvarande ATP-systemet och mot-
svarande allmänna pensionssystem i andra länder. Den svenska 
inkomstpensionen, liksom premiepensionen, fungerar som ett 
livscykelsparkonto som tillsammans med ett så kallat delningstal 
baserat på individens födelsekohorts livslängd avgör individens 
årliga pensionsutbetalningar. På så sätt har förutsättningar skapats 
för att kunna ha en konstant avgift över generationer, förstärka in-
citament för arbete samt bibehålla finansiell hållbarhet.

Hur väl våra inkomstpensionssystem klarar av att fullt ut uppnå 
intergenerationell rättvisa och långsiktig finansiell hållbarhet hänger 
intimt samman med prognoser av återstående livslängd vid pen-
sionering. Prognosproceduren måste på ett tillförlitligt sätt varken 
systematiskt under- eller överskatta livslängdsutfallet – och således 
det finansiella utfallet – för successiva födelsekohorter sett över 
en längre tidsperiod. Enbart när detta villkor uppfylls har också 
grundförutsättningarna för att uppnå intergenerationell rättvisa 
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och finansiell hållbarhet uppfyllts. I denna rapport visar vi med 
empirisk evidens att detta krav ännu inte uppfylls av något land vi 
har undersökt, inklusive Sverige. Vi visar att det finns ett inbyggt 
tekniskt fel i hur förväntad livslängd uppskattas, hur felet kan åt-
gärdas och därmed hur man med större säkerhet kan uppnå målet 
om intergenerationell rättvisa.

Återstående livslängd vid pensionering

Utgångspunkten för våra studier var att det trädde fram en tydlig 
bild av att mortalitet (återstående livslängder) vid 65-årsåldern och 
därutöver minskar (ökar) i en stigande takt från 1950-talet. Trots 
det mönstret fanns länge en utbredd uppfattning bland experter att 
utvecklingen ”snart” skulle uppnå ett tak. Det var först 2002 som 
en banbrytande studie av Jim Oeppen och James Vaupel visade att 
det, sett över en period av 150 år, inte fanns statistiskt belägg för 
den uppfattningen.

I denna rapport visar vi att de prognosmodeller som ofta an-
vänds i samband med kalkyler av nationella pensionssystem sys-
tematiskt underskattar livslängder, eftersom de inte tar hänsyn till 
den accelererande takten i minskningen i mortalitet. Vi visar med 
data från sex europeiska länder, däribland Sverige, att både den 
mest populära Lee-Carter-modellen och den metod som används 
i det svenska inkomstpensionssystemet lider av detta problem. För 
Sveriges inkomst- och premiepension – där målet är att bibehålla 
en oförändrad avgift över tid – är konsekvensen av systematiska 
underskattningar att underskott uppstår och att dessa ackumule-
ras över tid. Detta medför att det behövs ett finansiellt tillskott av 
externa medel. I det svenska allmänna pensionssystemet kommer 
detta tillskott i första hand från AP-fonderna. Men det kan också 
behövas så kallad balansering – inom ramen för inkomstpensionen 
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  sammanfattning 

– för att återställa systemets pensionsskuld när denna överstiger till-
gångarna. Följden av balanseringen är således att framtida kohorter 
får betala för de systematiska underskott som uppstår till följd av 
att de nuvarande kohorternas livslängd underskattas.

Vidare pekar vi på två potentiella lösningar för att komma till 
rätta med den systematiska underskattningen. För det första pre-
senterar vi en ny sorts prognosmodell, som vi kallar PAD-modellen. 
Med experiment på 2 600 födelsekohorter från åtta länder visar vi 
att vår modell inte ger upphov till systematiska underskattningar 
och att den dessutom förbättrar träffsäkerheten. I experimentet 
jämförs PAD-modellen med den metod som används för det svens-
ka pensionssystemet samt med Lee-Carter-modellen. Vi visar att 
PAD-modellen är minst lika bra som – och för det mesta bättre 
än – Lee-Carter-modellen för träffsäkerheten samt att både PAD 
och Lee-Carter är bättre än den svenska modellen. För det andra 
redovisar vi resultat om hur ett förfarande där livslängdskalkyler 
görs om vart femte år upp till 85 års ålder med PAD-modellen som 
underliggande prognosmetod påverkar utfallet. Studien visar att 
prognosträffsäkerheten förbättras ännu mer, och att underskottet 
och risken för en omfördelning mellan kohorter minskas ytterligare. 
I stället sker omfördelningen i betydligt större utsträckning inom 
en och samma kohort till fördel för de som har kortare liv. 

Heterogenitet i mortalitet inom en kohort

Heterogenitet i mortalitet inom en kohort är ett globalt fenomen. En 
mängd studier visar att de som har kortare livslängd också har lägre 
inkomst, lägre utbildning och i större utsträckning fysiska yrken. 
Fenomenet har fördelningskonsekvenser inom kohorten i pensions-
system där pension beräknas med en gemensam livslängdsfaktor, 
vilket till exempel görs i det svenska inkomstpensionssystemet. 
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Detta innebär en explicit inkomstomfördelning från grupper med 
lägre medellivslängd till grupper med högre medellivslängd, med 
andra ord är det en överföring från lägre till högre inkomstgrupper. 
Bilden kompliceras ytterligare av att kvinnor i allmänhet lever längre 
än män, vilket medför en explicit inkomstomfördelning från män 
till kvinnor när en könsneutral livslängdsfaktor används. Många 
anser dock att denna omfördelning är acceptabel eftersom kvinnor 
tillbringar mindre tid på den formella arbetsmarknaden, bland an-
nat på grund av omvårdnad av barn i yngre åldrar. 

Enligt en studie som har genomförts av Pensionsmyndigheten 
finns inte någon tydlig inkomstomfördelning mellan hög- och låg-
inkomsttagare i det svenska inkomstpensionssystemet. Detta beror 
på att 80 procent av populationen i de låga inkomstgrupperna är 
kvinnor som har en lägre mortalitet än den som används när man 
beräknar den gemensamma livslängdsfaktorn. Detta motverkar i 
sin tur omfördelningen från dem med låga inkomster till dem med 
höga inkomster. En annan studie undersöker omfördelningen mel-
lan tjänstemän (som utgör gruppen med en högre medelinkomst) 
och arbetare i inkomstpensionssystemet och finner att cirka 5 pro-
cent av arbetares totala pensionsbehållning kommer att överföras 
till tjänstemän.

En lösning som diskuteras i den internationella litteraturen är att 
dela in blivande pensionärer i grupper där man tar hänsyn till exem-
pelvis livsinkomst (pensionsbehållning vid pensionering), yrke eller 
utbildning och att man beräknar pensionen utifrån grupptillhörig-
het. En omedelbar invändning är att inkomsten också påverkas av 
medvetna individuella beslut om utbildning, yrke och av hur man 
väljer att disponera sin tid mellan arbete och fritid. Det är också 
oklart om uppdelningen av populationen ska göras vid pensione-
ring med tanke på att skillnaderna i mortalitet uppstår redan vid 
40-årsåldern eller till och med ännu tidigare. 
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  sammanfattning 

Detta är en pågående diskussion och mer forskning krävs för att 
man ska kunna dra några säkra slutsatser. Vi behöver en djupare 
förståelse av orsakerna bakom de socioekonomiska skillnaderna i 
livslängd för att kunna veta var samhället ska sätta in resurser för att 
motverka systematiska skillnader. Stanfordforskaren Raj Chetty har 
med kollegor genomfört sådana studier. De visar till exempel att den 
viktigaste förklaringen till skillnader i livslängd är livsstilsfaktorer. 
Därefter kommer geografi, vilket avser nivån på offentliga utgifter 
och tjänster kopplade till var man bor.

Våra slutsatser och rekommendationer

Våra tre viktigaste slutsatser och rekommendationer är: 

1. De nuvarande prognosmodellerna som man använder vid be-
räkningen av nybeviljade pensioner underskattar systematiskt 
livslängden. De bör ersättas med en modell utan systematisk 
avvikelse av det slag som utvärderats i den forskning som den 
här rapporten bygger på, det vill säga PAD-modellen.

2. En högre ålder än den nuvarande (65 år) för att fastställa den 
slutgiltiga livslängdsfaktorn i beräkningen av livräntan bör över-
vägas, det vill säga livräntan revideras regelbundet med nya livs-
längdsprognoser fram till denna ålder.

3. Sverige bör utföra en studie, i likhet med Raj Chettys, för att lära 
sig mer om orsaken bakom de ökade socioekonomiska gapen 
i livslängder. Dess betydelse för transfereringar bör utvärderas 
utifrån ett livscykelperspektiv som tar hänsyn till den övergri-
pande fördelnings- och socialpolitiken.
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1.  inledning

Fallande födelsetal, för tidigt utträde ur arbetskraften och ökande 
livslängder har utmanat världens pensionssystem sedan början av 
1980-talet. Dessa tre krafter har tillsammans bidragit till ett ökande 
antal ålderspensionärer i förhållande till antalet personer i arbete. 
Så var också utsikterna för Sveriges pensionssystem när man bör-
jade utreda ATP-systemets finansiella framtid i slutet av 1980-talet. 
De brister som fanns i dåtidens pensionssystem lade grunden till 
tankarna bakom den svenska pensionsreformen som lanserades 
i början på 1990-talet. Resultatet blev ett avgiftsbestämt allmänt 
pensionssystem som är fristående från statsbudgeten. 

I det nya svenska pensionssystemets utformning finns en in-
byggd finansiell stabilitet, som har sin grund i att kontovärden och 
pensioner indexeras med hänsyn till förändringar i underliggande 
realekonomisk och demografisk utveckling. Det är indexeringen 
och användningen av återstående livslängd i beräkningen av pen-
sionen som håller systemet i grundbalans. Därutöver beräknas vid 
årets utgång ett solvenstal – kvoten mellan systemets uppskattade 
tillgångar och skulder (så kallat balanstal). Vid värden under ett 
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kopplas en balanseringsmekanism in för att ytterligare indexera 
kontovärden och pensioner tills balanstalet återigen uppnått ett 
värde av ett. Balansering är numera ett signum för det svenska sy-
stemet. I själva verket är det enbart ett fåtal länder i världen som 
har skapat ett allmänt pensionssystem med inbyggd finansiell sta-
bilitet. Systemet är på det sättet fristående från statsbudgeten. Vad 
som i stället kännetecknar allmänna pensionssystem i övriga länder 
är så kallade förmånsbestämda system där pensionsutbetalningar 
konkurrerar med alla andra utgiftsposter i statens budget. Sveriges 
gamla ATP-system är ett exempel på ett sådant system.

För att undvika påfrestningar på statsbudgetar är politiker i dessa 
länder tvungna att frekvent ändra pensionsvillkoren, såsom antalet 
intjänade år och summan av inbetalda avgifter som krävs för att få 
en viss pension vid en viss ålder. Oförmågan att ta sådana – ofta 
impopulära – beslut har i många fall på senare tid lett till katastrofala 
skuldkriser med omfattande återverkningar på ländernas ekono-
mier över lång tid. Det mest flagranta exemplet under de senaste 
åren har varit Greklands strukturella skuldkris.

Det nya svenska allmänna pensionssystemet har också en in-
byggd rättvisa inom och mellan generationer. Det kommer av att 
individens pension enbart beräknas utifrån individens inbetalade 
avgifter och att avgiften är densamma i proportion till arbetsin-
komsten upp till ett tak som gäller för alla. Systemet fungerar som 
ett sparkonto. Individen betalar kontinuerligt avgifter till sitt pen-
sionskonto under hela sitt arbetsliv. Vid utträdet från arbetslivet 
beräknas pensionen på det slutliga kontovärdet tillsammans med 
den uppskattade livslängden för individens kohort. 

Den uppskattade livslängden spelar en viktig roll för av-
giftsbestämda pensionssystem i både mikro- och makro perspektiv. 
För det första påverkar den såväl storleken på indi videns pension 
som omfördelningen inom systemet. Om livslängden underskattas 
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Tidiga utträden ur arbetslivet – ekonomiska drivkrafter

ges pensionärskollektivet mer pension än vad kontobehållningen 
kan finansiera, vilket alltså gynnar de nuvarande pensionärerna. 
Om underskattning av livslängd sker systematiskt ackumuleras ett 
underskott över tid. Det ökar risken för att balanseringsmekanismen 
så småningom triggas igång, vilket innebär att det sker en omför-
delning mellan generationerna. För det andra har den uppskattade 
livslängden också betydelse för systemets betalningsförmåga. Även 
kalkylen för inkomstpensionssystemets balanseringsmekanism be-
ror på den förväntade livslängden vid ett givet beräkningstillfälle. 
Pensionärskollektivets sammanvägda återstående livslängd påver-
kar därmed den tid som en inbetald krona stannar kvar i pensions-
systemet och således också systemets beräknade tillgångar. 

Socioekonomisk heterogenitet i livslängder är en annan ut-
maning för en rättvis omfördelning inom pensionssystemet. I ett 
system där pensionen beräknas med den uppskattade kohortens 
medellivslängd blir de omfördelningar som sker inom pensionärs-
kollektivet transparenta. Principen är att alla i kohorten har samma 
slumpmässiga sannolikhet att leva ett kortare eller längre liv än hela 
kohortens förväntade medellivslängd. Det gynnar de grupper som 
har längre livslängd än kohortens genomsnitt. Till exempel lever 
kvinnor nästan fyra år längre än män, vilket innebär att det sker en 
systematisk omfördelning av inkomster inom pensionskohorten 
från män till kvinnor. Å andra sidan är det för närvarande så att 
personer med bättre socioekonomiska förutsättningar när det gäller 
utbildning, inkomst och yrke lever längre. I själva verket innebär 
detta en regressiv omfördelning inom generationerna. 

Vi inleder denna rapport med att sätta in Sverige i ett europe-
iskt demografiskt perspektiv. Vi ger en överblick över de demogra-
fiska utmaningar som Europas pensionssystem står inför under 
det innevarande seklet. Därefter redogör vi för vår forskning som 
visar hur de nuvarande sätten att uppskatta återstående livslängd 
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  1. inledning

vid pensionering underskattar det faktiska utfallet i ett stort urval 
av länder. Resultaten visar att detta sker till följd av en pågående 
acceleration i nedgången av mortalitet i samtliga studerade länder 
(i Europa, Japan och USA). 

Vi visar också att den metod som Pensionsmyndigheten an-
vänder systematiskt underskattar livslängder. Särskilt lyfter vi fram 
konsekvenserna av systematiska underskattningar av livslängd och 
vilka implikationerna är för hållbarhet och rättvisa mellan genera-
tioner i ett avgiftsbestämt system. Sedan redovisar vi vår forskning 
om prognosmetoden och konstruktionen av livränta. Vi diskuterar 
vad resultaten från denna forskning innebär för såväl vårt urval 
av länder som de framtida svenska pensionerna samt vad det kan 
innebära för det svenska pensionssystemets hållbarhet. Vi avslutar 
rapporten med en översiktlig genomgång av tidigare forskning om 
socioekonomiska skillnader i livslängd och en diskussion om even-
tuella implikationer av detta i ett fördelningspolitiskt perspektiv. 
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2. de demografiska 
utmaningarna för 
pensionssystemen 

Pensionsutbetalningar är normalt den största utgiftsposten i ett 
lands statsbudget. Följaktligen innebär en kronisk försämring i 
ett lands försörjningskvot – det vill säga förhållandet mellan den 
pensionerade delen av befolkningen och de som arbetar och be-
talar avgifter till pensionssystemet – ett ökat tryck på budgetens 
finansiering och eventuellt på statsskulden, i och med att utgifterna 
ökar i snabbare takt än skatteunderlaget. På senare tid har Grekland 
hamnat i denna situation, med finanskris och smärtsamma ad hoc-
nedjusteringar i pensioner. Sverige har inte utsatts för detta budget-
tryck eftersom pensionssystemet är fristående från statsbudgeten. 
Systemet är dessutom kopplat till en stor reservfond och innehåller 
en balanseringsmekanism. 

I detta kapitel ger vi en översikt över framtidens demografiska 
utmaningar, med exempel från Sverige och omvärlden.
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  2. de demografiska utmaningarna för pensionssystemen 

2.1 Livslängden ökar i en accelererande takt
Den mest dramatiska förändringen i människors livslängd härstam-
mar från 1900-talets första decennier då man började förstå vikten 
av vardaglig hygien för hälsa, inte minst barnens hälsa, vilket bland 
annat ökade chansen att klara de första levnadsåren. 

Fram till början av 2000-talet trodde framstående demografer 
att människors åldrande skulle avstanna i en nära framtid och att 
fortsatta förbättringar i överlevande i högre åldrar också skulle plana 
ut. Oeppen och Vaupel (2002) ifrågasatte denna uppfattning i sin 
banbrytande artikel ”Broken limits to life expectancy” i tidskriften 
Science. De presenterade där en bild av hur livslängden utvecklats 
under cirka 150 år. Den visade sig följa en oavbruten linjär ökning 
utan någon som helst antydan om att kulmen har nåtts. 

Senare forskning av Rau m.fl. (2006), Alho, Bravo och Palmer 
(2013), Alho, Palmer och Zhao de Gosson de Varennes (2016) har vi-
sat att ökningen av livslängden dessutom sker i en accelererande takt 
i de länder där människor redan lever längst, bland dessa Sverige. 

I Japan har accelerationen minskat i åldersgruppen 65‒74, men 
har i stället fortsatt upp i åldersgrupperna 75‒84 och 85‒99. I Sverige 
och andra europeiska länder är accelerationstakten för närvarande 
högst inom åldersgrupperna 65‒74 och 75‒84. Japans erfarenhet 
tyder sålunda på att utvecklingen sannolikt kommer att fortsätta 
uppåt i åldrarna 85‒99 även i andra länder. 

Figur 1 illustrerar den faktiska utvecklingen av återstående livs-
längd vid 65 års ålder i sex europeiska länder. Norge var länge leda-
ren, följd av Sverige. Vad som är mest intressant är att ökningen av 
livslängder har blivit snabbare i alla länder sedan 1920-talet och att 
länderna närmat sig varandra i slutet av perioden – och att Frankrike 
till slut nått högst, tack vare att landet har högst accelerationstakt. 
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2.2 Låga födelsetal leder  
till minskande arbetskraft 

Ett lands födelsetal ger en ram för framtidens utbud av inhemsk 
arbetskraft. Födelsetalen i den industriella världen började falla så 
sent som på 1960-talet. Fram till ungefär mitten av 1970-talet var 
genomsnittet av födelsetalen i de länder som blev dagens EU fortfa-
rande klart över 2,1 barn per kvinna; det födelsetal som behövs för 
att reproducera den arbetsföra befolkningen. Under 25-årsperio-
den 1990–2015 har EU:s genomsnittliga födelsetal fallit till omkring 
1,5–1,6. De låga födelsetalen under perioden innebär således att 
tillskottet av 20-åringar till arbetskraften är, och fortsättningsvis 
kommer att vara, mycket lägre än vad som behövs för att reprodu-
cera antalet personer i arbetskraften – det vill säga befolkningen 
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Figur 1. Faktisk återstående livslängd vid 65 år i ett urval av europe-
iska länder. 

Not: Beräkningarna är baserade på de som fyllde 65 år senast 1979.

Källa: Human Mortality Database, University of California, Berkeley, och egna beräkningar.

Pensionssystemens demografiska utmaningar INLAGA.indd   20 2018-05-29   07:47:29



21

  2. de demografiska utmaningarna för pensionssystemen 

i åldrarna 20–64, och numera 65 plus. I länder som inte har det 
svenska pensionssystemets design kommer detta i sin tur att behöva 
hanteras med justeringar i pensionsreglerna för att hålla tillbaka en 
ökning i pensionsutgifter i förhållande till deras förmåga att betala 
dessa utan höjda avgifter eller skatter. 

Sveriges födelsetal har fluktuerat relativt kraftigt under perioden 
1960‒2015, men har i genomsnitt hållit sig kring 1,8. Den nuvarande 
nivån är drygt 1,9. Trots att fyrtiotalisterna gick i pension under 
2008‒2014 är deras barn, och numera barnbarn, två stora grup-
per av individer i arbetsför ålder. Samtidigt som mer än hälften 
av fyrtiotalisterna kan förväntas ha lämnat pensionärskollektivet 
under 2030-talet börjar deras barn bli pensionärer. I själva verket 
har denna cykel – med två generationer av fyrtiotalisternas avkom-
lingar samtidigt som den ursprungliga generationen tillhör pensio-
närskollektivet – goda förutsättningar att fortsätta upprepa sig med 
barnbarnens pensionering från strax före 2060-talet och så vidare.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att enbart ett fåtal europe-
iska länder har lyckats upprätthålla en stabil tillväxt i arbetskraften 
med hjälp av höga födelsetal. Andra europeiska länder kan fortfa-
rande förlita sig på att kvinnornas arbetskraftsdeltagande ökar. I 
Sverige har emellertid kvinnornas arbetskraftsdeltagande varit på 
ungefär samma nivå som männens sedan 1990-talet. Samtidigt har 
Sverige haft en relativ fördel av höga födelsetal. Tillsammans med en 
positiv nettoinvandring har antalet personer i arbetsför ålder ökat 
med i genomsnitt cirka en halv procent per år sedan 1960, enligt 
SCB:s demografiska statistik. Kombinationen av högt födelsetal och 
nettoinvandring kommer även framöver att vara en grundbult i det 
svenska pensionssystemets framtida stabila finansiella utveckling. 
Därför är det viktigt att den senaste tidens invandrare integreras 
in i arbetskraften. 
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2.3 Pensionsåldern föll tills nyligen i Europa 
Trots att vi lever allt längre har Europa tills nyligen – kring 2005 
– kännetecknats av betydande sänkningar av de genomsnittliga 
faktiska pensionsåldrarna för båda könen från och med 1970-talet 
(figur 2). De länder som har klarat sig bäst i sammanhanget är Norge 
och Sverige. 

Nedgången i de faktiska pensionsåldrarna under de sista tre 
decennierna av 1900-talet har sitt ursprung i ut formningen av de 
europeiska ländernas regler. De flesta av Europas pensionssystem 
skapades i en tid då de första efterkrigskohorterna skulle få sina pen-
sioner. Det var inte ovanligt att den ”normala” pensionsåldern sattes 
till 55 år för kvinnor och 60 år för män.1 De traditionella förmåns-
bestämda fördelningssystem som fanns före 1990-talet och i många 
länder ännu fram till omkring 2005 saknade tydliga incitament för 
människor att arbeta längre. Pensionsförmåner bestämdes av en 
uppsättning regler, och om den försäkrade uppfyllde dessa regler 
skulle det motivera en så kallad full pension vid en viss pensionsål-
der. I allmänhet förutsattes, orealistiskt nog, att den fasta pensions-
åldern skulle fortsätta vara densamma i ”oändlighet” trots stadiga 
ökningar i förväntad livslängd. Redan i slutet av 1980-talet pekade 
de snabbt växande pensionsutgifterna på behovet av att tänka nytt 
kring de allmänna pensionssystemens utformning. 

Under 1990-talet blev det dags att anpassa de offentliga pen-
sionssystemen i stort sett överallt i den blivande postindustriella 
världen till den nya tidens ekonomiska verklighet. I denna tidsanda 
tillkom det nya allmänna pensionssystemet i Sverige. Systemet är 
bland annat utformat för att skapa incitament att höja den faktiska 
pensionsåldern allteftersom den förväntade livslängden ökar. För 
att åstadkomma detta blev det nödvändigt att koppla beräkningen 
av pensionen till förväntad livslängd. 

1.  Se till exempel Palmer (1999; 2002; 2005)
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Enligt OECD har den faktiska pensionsåldern i Sverige ökat 
för att 2016 ligga på omkring 65 år för män och strax under 65 år 
för kvinnor. Vi kan också konstatera att svenska män och kvinnor 
arbetar och betalar avgifter till pensionssystemet under fler år än 
vad som är fallet i något annat EU-land: 41,8 år för män och 39,3 
år för kvinnor.2

2.4 Länders äldreförsörjningskvoter ökar
Under de senaste 50 åren har låga fertilitetstal, ökande livslängder 
och för tidigt utträde ur arbetskraften resulterat i betydande ök-
ningar i äldreförsörjningskvoten, det vill säga befolkningen som 

2.  European Commission (2015).

Not: Den faktiska pensionsåldern ett visst år beräknas i OECD:s statistik som den genom-
snittliga åldern för utträde från arbetskraften för de som var i arbetskraften fem år tidigare.

Källa: OECD.

Figur 2. Genomsnittlig faktisk pensionsålder för kvinnor och män, 
1970‒2014. 
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är 65 år och äldre per 100 personer i arbetsför ålder (20‒64 år). 
Allt annat lika innebär en ökande äldreförsörjningskvot att ett land 
måste ta ut en högre avgift, skatt eller kombination av dessa för att 
finansiera pensioner för pensionärskollektivet. 

Figur 3 visar äldreförsörjningskvoten för 1960 och 2014 i sex 
länder. Det framgår klart att den har ökat betydligt i samtliga sex 
länder. Ökningen är störst i Italien, som också har haft det lägsta 
födelsetalet under senare delen av perioden. Förändringen är lägst 
i Norge. 

Naturligtvis är äldreförsörjningskvoten ett rätt grovt mått för 
att beskriva försörjningssituationen och mäta trycket på ländernas 
pensionssystem. Måttet antar att alla i åldern 20‒64 deltar i arbets-
kraften i samma omfattning och att alla som är äldre än 64 år tar ut 
pensionen i samma omfattning.3 

När man ska bedöma den finansiella hållbarheten är det emel-
lertid den ekonomiska försörjningskvoten som är mest relevant. 
Enligt European Commission (2014) var arbetskraftsdeltagandet i 
Sverige i befolkningen i åldrarna 20‒24 bland det högsta i EU med 
en kvot på drygt 72 procent 2013. EU-genomsnittet var 61,3 procent. 
I befolkningen 25‒54 och 55‒64 år är Sverige långt över alla andra 
länder i EU, inklusive Norge, med 90,9 respektive 77,5 procent i 
arbetskraften. EU:s genomsnitt var samtidigt 85,3 respektive 54,3 
procent. Detta är i samklang med det nya pensionssystemets tek-
niska uppbyggnad, där en högre ålder för att börja ta ut pensionen 
leder till en högre årlig pension när man så småningom tar ut den.

3.  Naturligtvis är det enbart en viss andel av den arbetsföra befolkningen som arbetar, 
och det finns även betydande könsskillnader över decennierna bakåt i tiden. Det ekonomiska 
försörjningsmåttet kräver en mer sofistikerad kalkyl, i princip med historiska åldersrelate-
rade sysselsättningstal, vilka kan vara svåra att samla in från länderna under så lång period. 
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Not: Kvoten utgörs av antalet personer som är 65 år och äldre per 100 personer i arbetsför 
ålder (20‒64 år).

Källa: OECD.

Figur 3. Äldreförsörjningskvoter 1960 och 2014. 
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3. från förmåns-
till avgiftsbestämda 

pensionssystem

Den demografiska utveckling som beskrivits ovan har utmanat den 
finansiella stabiliteten i pensionssystemen runt om i världen. Detta 
har lett till en global pensionsreformsvåg sedan slutet av 1900-talet, 
med Sverige som pionjär. Målet har varit att hitta en utformning 
som gör att systemet tål olika demografiska och ekonomiska på-
frestningar. Den lösning som hittades är så kallade avgiftsbestämda 
pensionssystem. 

Vi inleder det här kapitlet med att sammanfatta bristerna i det 
traditionella förmånsbestämda systemet. Sedan diskuterar vi hur 
det nya avgiftsbestämda pensionssystemet kan uppnå finansiell 
stabilitet och rättvisa utfall.
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3.1 Bristerna i förmånsbestämda  
nationella fördelningssystem

Tre egenskaper i de offentliga förmånsbestämda fördelningssyste-
men ledde så småningom till att en annan ordning behövdes. 

1) Osäker finansiell hållbarhet 
Ett förmånsbestämt system saknar inbyggda designegenskaper för 
att bibehålla systemets finansiella stabilitet över tid. I synnerhet är 
tre egenskaper som saknas viktiga. För det första justeras inte de 
intjänade pensionsrätterna och själva pensionen med hänsyn till 
förändringar i de ekonomiska och demografiska förutsättningarna. 
I avgiftsbestämda pensionssystem som är uppbyggda i enlighet med 
fördelningsprincipen ligger detta till grund för indexeringen (”för-
räntningen”) av kontovärdena. För det andra saknas väldefinierade 
individuella rättigheter i ett förmånsbestämt system. Det är därmed 
omöjligt att göra justeringar i enlighet med de ekonomiska och 
demografiska förändringarna. Dessutom innebär det faktum att 
individuella konton inte finns i förmånsbestämda system att inci-
tamentet att betala avgifter till systemet är svagt. Incitamentet bör 
ju vara kopplat till kännedom om att det man betalar går in på det 
egna ”sparkontot”. För det tredje saknas en transparent koppling 
mellan pension och förväntad livslängd. Detta medför i sin tur ett 
återkommande behov av att höja pensionsåldern, vilket i ett natio-
nellt förmånsbestämt system blir en politisk fråga. 

2) Orättvisa förmånsregler
I ett förmånsbestämt system räknas oftast pensionen på korta intjä-
nandeperioder trots att avgifter betalades på inkomster från alla år 
med sysselsättning. I själva verket tillhörde det svenska ATP-syste-
met denna genre av pensionssystem. Det ger inte högre pensioner 
för de som arbetar och betalar avgifter under fler år i arbetslivet 
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än vad som krävs för full pension. Korta intjänandeperioder eller 
system som baserar pensionen på några av de sista åren före pen-
sionering är till fördel för personer vars karriär slutar med högre lö-
ner och kraftiga löneökningar. Till dessa hör vanligtvis tjänstemän. 
Däremot är sådana regler till nackdel för personer i låglöneyrken 
med mindre möjlighet till en stigande löneprofil med åldern. Till 
dessa hör bland andra kvinnor som arbetar i vården. 

För Sverige visade Ståhlberg (1990) tydligt att det svenska ATP-
systemets fördelningsegenskaper innebar att arbetsinkomster för 
kvinnor och män i yrken med lägre livslönekurvor och flatare lö-
nekarriärer omfördelades till tjänstemän med stigande lönekurvor 
under yrkeslivet. Hon fann att den största omfördelningen var från 
lågt avlönade kvinnor till högt avlönade män. System som ger pen-
sionsrätter som motsvarar inbetalda avgifter löser detta problem. 
Detta är grundegenskapen i Sveriges nya pensionssystem.

3) Svagt incitament för fortsatt arbete 
En vanlig egenskap i ett förmånsbestämt system är att individer 
får full pension så länge de arbetat ett visst antal år fram till en viss 
ålder. Att stanna kvar i arbetskraften och fortsatta betala avgifter 
ger således ingen extra belöning för dem. 

Vad ett avgiftssystem gör är att genom sin tekniska konstruktion 
tillföra den långsiktiga finansiella hållbarhet som saknades i det 
svenska ATP-systemet – och likartade förmånsbestämda system. 
Samtidigt bygger inkomst- och premiepension på principen att 
varje krona i inbetald avgift ger upphov till motsvarande belopp i 
pensionsrätter – en princip som är rättvis, givet att den komplet-
teras med en inkomstgaranti. Nedan presenterar vi översiktligt det 
svenska pensionssystemet. 
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3.2 En övergripande bild över  
Sveriges pensionssystem

För att skapa långsiktig finansiell hållbarhet och individuell rättvisa, 
som följer principen att man får ut en pension som motsvarar vad 
man har betalat in i avgifter plus ränta, introducerade Sverige den 
inkomstpension och premiepension som vi har i dag.

Konceptet presenterades 1992 och blev ett riksdagsbeslut i juni 
1994.4 Även om det skulle dröja till 1999 för Sverige att implementera 
beslutet blev det internationellt känt i samband med riksdagsbe-
slutet.5 Den svenska inkomstpensionens ursprung och processen 
kring dess implementering presenteras och diskuteras i Könberg, 
Palmer och Sundén (2006).6

Internationellt kallas den svenska inkomstpensionen för Non-
financial Defined Contribution (NDC) och premiepensionen för 
Financial Defined Contribution (FDC).7 Konceptuellt följer NDC 

4.  Se SOU 1994:20 och SOU 1994:21. 
5.  År 1995 introducerades denna designtyp i Lettland (Fox och Palmer, 1999; Palmer 

m.fl., 2006), därefter i Polen (Chłoń-Domińczak och Góra, 2006) som implementerade 
sin reform 1999, samma år som Sverige. Ett stegvist reformarbete i Italien som påbörjades 
kring 1994 (Franco, 2002) och genomfördes fullt ut 2012 följde samma principiella spår som 
Sveriges reform. Samtliga länders reformer presenteras och diskuteras i Chłoń-Domińczak, 
Franco och Palmer (2012). År 2010 implementerade också Norge en reform (Christensen 
m.fl., 2012).

6.  Bo Könberg ledde regeringens Pensionsarbetsgrupp under mandatperioden 
1991‒1994. Arbetsgruppens betänkande blev underlaget för reformens grundläggande lag-
stiftning i juni 1994. Edward Palmer var knuten som expert till utredningen. 

7.  Ursprungligen stod NDC för Notional Defined Contribution. Uttrycken Nonfinancial 
och Financial Defined Contribution härstammar från ett behov av att skapa generiska namn 
för två nästan identiska sätt att spara till pensionen – men som lägger vikt vid den skillnad 
som ändå finns. I NDC och FDC leder individens nutida inbetalade avgifter till individu-
ella kontovärden som förräntas och där kontovärdet och förväntad livslängd vid utträde ur 
arbetskraften ger en livsvarig pension i form av en livränta. Skillnaden mellan NDC och 
FDC är att avkastningen på individuella konton avgörs av landets ekonomiska tillväxt i 
NDC och är en finansiell avkastning i FDC (se till exempel Góra och Palmer, 2004). I ett 
teoretiskt perspektiv förväntas tillväxten i nationalinkomsten vara lägre än avkastningen på 
den finansiella marknaden (se till exempel Lindbeck och Persson, 2003). I en sluten ekonomi 
kan man också säga att skillnaden i ett lands finansiella sparande förväntas vara lägre med 
NDC (Markowski och Palmer, 1979). I en öppen ekonomi med fria finansiella flöden som 
söker sig till lönsamma investeringar minskar betydelsen av inhemskt sparande för inhemska 
investeringar.
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och FDC samma logiska uppbyggnad där grundstenen är individu-
ella konton. I NDC noteras de inbetalda avgifterna på individuella 
konton. Kontovärdet förräntas årligen med ett index baserat på 
ekonomisk tillväxt. I FDC utgör dessa avgifter finansiella belopp 
som placeras i finansiella tillgångar och tjänar en avkastning som 
återspeglar tillväxten på de finansiella marknaderna. Liksom i NDC 
är pengarna inte tillgängliga förrän individen går i pension. I både 
NDC och FDC betalar individen avgifter från nutida inkomster (och 
avstår från konsumtion) i utbyte mot inkomst (och konsumtion) i 
framtiden. Utbytet sker genom en livränta som baseras på konto-
värdet det år individen väljer att gå i pension och den förväntade 
genomsnittliga livslängden för individens kohort.

NDC-pensionssystemet är en kollektiv nationell försäkring som 
hanterar risken för individer att leva längre än genomsnittet. I detta 
system är hela befolkningen försäkrad. Kopplingen mellan pensio-
nen och den förväntade livslängden är en viktig teknisk egenskap 
som bidrar till att upprätthålla finansiell stabilitet. Denna inbyggda 
komponent i beräkningen av pensionen gör att allt längre livsläng-
der kräver att vi måste vara kvar i arbetskraften under längre tid för 
att få samma pension, det vill säga att mekanismen innehåller ett 
monetärt incitament för individer att arbeta längre. 

Individens pension kommer i inkomst(NDC)- och premie(FDC)
pensionssystemen att återspegla inkomsten under hela arbetslivet. 
Av olika skäl kommer inte alla i Sverige att ha tjänat in och betalat in 
tillräckligt mycket i avgifter till systemen för att få ut en bra pension. 
Av den anledningen måste det allmänna pensionssystemet komplet-
teras dels med en form av garanti – eller lägsta acceptabla pension 
– dels med ytterligare tillägg, som bostadsbidrag för pensionärer. 

Därutöver kan staten genom riksdagsbeslut komplettera med 
socialpolitiska insatser. Det har gjorts i form av barnårsrätter, rätt 
för studier och rätter som kopplas till inkomstbortfall i andra so-
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cialförsäkringar – exempelvis i samband med sjukfrånvaro, ar-
betslöshet och aktivitets- och sjukersättning. Staten tillför på detta 
sätt betydande belopp till individens individuella pensionskonto i 
det allmänna systemet. Därutöver har 90 procent av de anställda 
ytterligare en pensionskomponent, i form av tjänstepension som 
arbetsmarknadsparterna kommit överens om. Individer kan även 
lägga till något genom att spara i form av en privat pension. 

Avslutningsvis kan vi också konstatera att de avgiftsbestämda 
pensionssystemen, med fasta avgifter och där pensionen baseras på 
individuella kontovärden och den förväntade livslängden vid pen-
sionering bidrar till en rättvis och transparent omfördelning mellan 
generationer. Detta sker genom att avgiften vi betalar för pensionen 
och pensionsreglerna är desamma för framtida generationer. Detta 
förutsätter givetvis att livslängdsfaktorn i beräkningen av pensioner 
inte systematiskt under- eller överskattar livslängder. 
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Livslängdsprognoser behövs i såväl förmånsbestämda som av-
giftsbestämda system. I förmånsbestämda system behövs de för 
att beräkna pensionsutbetalningar på längre sikt, givet de beräk-
ningsregler som finns. På detta sätt vet man hur hög avgiftsnivån 
(eller skatterna) måste vara för att betala dessa pensioner. I avgifts-
bestämda system är avgiftssatsen fast. Livslängdsprognoser behövs 
för att beräkna själva pensionerna, det vill säga livräntan.

För alla avgiftsbestämda pensionssystem är korrekta prognoser 
på kohorters förväntade livslängder väsentliga för att man ska kunna 
komma så nära finansiell solvens8 som möjligt, oavsett om systemen 
är offentliga eller privata. Om pensionen beräknas på en underskat-
tad livslängd innebär det att den sammanlagda kontobehållningen 
för en kohort inte kommer att vara tillräcklig för att täcka utbetal-
ningarna. Följaktligen uppstår ett underskott. Överskattning av 
kohortlivslängd leder däremot till ett överskott. Det är ofrånkomligt 
att enskilda prognoser på födelsekohorternas förväntade livslängder 

8.  Finansiell solvens uppnås när systemets tillgångar är lika stora som skulderna. 
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inte träffar helt rätt. Vad som är problematiskt är om livslängden 
underskattas systematiskt. Då uppstår ett finansiellt underskott som 
växer allteftersom de systematiska underskattningarna ackumule-
ras. Detta är en systematisk risk.

För att undvika systematisk risk ska den metod som man an-
vänder inneha egenskapen att prognosfelen ska vara slumpmässigt 
fördelade mellan födelsekohorter sett ex post, det vill säga när vi 
känner till de slutliga utfallen för ett stort antal födelsekohorter. Ut-
tryckt i statistiska termer ska väntevärdet av prognosfelen vara noll. 

I det svenska inkomstpensionssystemet hanteras underskott och 
överskott i första hand av reservfonderna, det vill säga AP-fonderna. 
AP-fonderna byggdes upp inom ramen för det gamla ATP-syste-
met för att bidra till att betala de stora babyboom-kohorterna från 
1940-talet. Allt annat lika hamnar överskott i fonderna medan un-
derskott betalas med medel därifrån.9 

Utan reservfonder skulle systematiska underskattningar av 
livs längder med åtföljande långa sekvenser av underskott så små-
ningom trigga igång balanseringsmekanismen. Balanseringen görs 
med hjälp av en solvenskvot, kallad balanstal, som utgörs av kvoten 
mellan systemets tillgångar och uppskattade skulder (pensioner). 
Om kvoten faller under värdet ett, justeras värdet på skulderna 
med systemets balansindex. Detta görs genom att man minskar den 
uppräkning som normalt sker med hänsyn till förändringen i priser 
(KPI) samt per capita-tillväxten som överstiger 1,6 procent10 under 
räkenskapsåret. De ackumulerade underskotten skulle antingen 
kräva upprepade negativa balanseringar eller ett tillskott av extern 

9.  I själva verket visar Pensionsmyndighetens årliga Orange rapport att sedan 2008, då 
babyboom-generationen började gå i pension som 60-åringar, har ett underskott finansierats 
av avkastningen på AP-fonderna. Enligt Pensionsmyndighetens basscenario kommer Sverige 
trots det att klara sig utan balansering, i avsaknad av andra, oförutsedda händelser.

10.  Detta är den initiala ränta som används i uppräkningen av kontovärdet i inkomst-
pensionssystemet.
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finansiering. Troligen ordnas det externa tillskottet från statsbud-
geten. I båda fallen leder den systematiska underskattningen av de 
återstående livslängderna vid pensionering till en möjlig orättvis 
fördelning mellan generationer. 

I detta kapitel visar vi att de nuvarande prognosmetoderna syste-
matiskt underskattar livslängder och att det kommer att leda till ett 
underskott i det svenska inkomstpensionssystemet. Vi undersöker 
också hur stort detta underskott kan vara. 

4.1 Mortaliteten minskar i stigande takt

Alho, Bravo och Palmer (2013) har studerat hur mortaliteten har 
utvecklats med data från åtta länder under perioden 1900–2007.11 
De visar att mortaliteten minskade i stigande takt, framför allt i ål-
dersgruppen 45–64 från 1952. Därefter övergick förändringskraften 
till åldersgrupperna 65–74 och 75–84. Detta utvecklingsmönster 
var tydligt i samtliga länder som studerades, utom USA. Studien 
framhåller att en bättre statistisk modell för livslängdsprognoser 
behövs för att minska den systematiska risken. 

I figur 4 visas hur mortaliteten i de två åldersgrupperna 65–79 
och 80–99 förändrats över de senaste 110 åren, från 1900 till 2010, 
för sex industriellt utvecklade länder i Europa. Värden över noll 
kan tolkas som minskningstakten, medan värdena under noll anger 
ökningstakten. 

Figuren visar tydligt att antagandet om en konstant förändrings-
takt i mortalitet inte får stöd av verkligheten. Efter 1950-talet ligger 

11.  Danmark (46), Finland (31), Japan (2), Norge (21), Portugal (49), Sverige (16), 
Storbritannien (34) och USA (43). Till dessa lägger vi till Frankrike (20), Italien (15) och 
Nederländerna (26), som ersätter Finland, Japan och Portugal i vårt fortsatta arbete – obser-
vera att Japan har en mycket kortare historisk tidsserie, vilket motiverar att vi har utelämnat 
landet. Siffrorna inom parentes är rankningen av förväntad livslängd där 1 är högst, enligt 
CIA (2016).
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Källa: Data från Human Mortality Database, University of California, Berkeley, och egna 
beräkningar.

Figur 4. Förändringstakten i utvecklingen av äldres mortalitet. 
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kurvorna för båda åldersgrupperna nästan alltid ovanför linjen med 
värdet noll, vilket innebär att det har skett kontinuerliga minsk-
ningar i äldres mortalitet. Samtidigt ser vi att minskningstakten i 
mortalitet i de sex länderna började accelerera redan 1950 – och i 
Sveriges fall ännu tidigare. Den historiska överblicken visar att ac-
celerationen också har fortsatt sedan dess. I figuren kännetecknas 
denna acceleration i minskningstakten av en stadigt uppåtgående 
utveckling ovanför nollinjen. Accelerationen i minskningarna i äld-
res mortalitet är tydligast i åldersgruppen 65‒79 i alla sex länderna. 
Detta är utgångspunkten för de studier som vi sammanfattar i detta 
kapitel. 

4.2 Nuvarande prognostekniker  
underskattar livslängder systematiskt 

Vi börjar med att konstatera att de flesta modeller som används för 
länders officiella prognoser är baserade på periodstatistik. Exem-
pelvis tillhör Pensionsmyndighetens modell för förväntad livslängd 
denna genre.12 Periodmetoden utgår från överlevnadssannolikhe-
ter för x-åringar att fylla (x+1) år under ett givet år. Med hjälp av 
tillgängliga data för detta år skapas en serie av överlevnadssan-
nolikheter, så kallade övergångar, för samtliga åldrar större än x. 
Sådana serier kan också konstrueras bakåt i tiden, och ett löpande 
genomsnitt bakåt i tiden kan beräknas i ett nästa steg och så vidare. 
Exempelvis beräknar Pensionsmyndigheten ett nytt genomsnitt för 
varje nytillkommen årgång av födelsekohorter baserat på ett femårs 
löpande historiskt genomsnitt. Periodmetoden kan åskådliggöras 
med hjälp av figur 5. 

Med periodmetoden representeras mortaliteten i åldrarna 65 
och över för de som föddes från 1940-talet (som kallas för kohort-

12.  Se Pensionsmyndighetens årliga Orange rapport.
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mortaliteten och representeras med det rött markerade området) 
med periodmortaliteten som markeras inom den streckade vertikala 
rektangeln i figuren. Till exempel, sannolikheten för att överleva från 
ålder 84 till ålder 85 för födelsekohorterna från 1940-talet antas vara 
den som gäller för de som föddes 20 år tidigare. Och från ålder 94 
till ålder 95 antas sannolikheten för att överleva vara den som gäller 
för de som föddes 30 år tidigare.

Vi ser tydligt i figuren att avståndet mellan periodmortaliteten 
och den faktiska kohortmortaliteten ökar med åldern. Vad som är 
intuitivt är att periodmetoden måste underskatta utfallet i en värld 
där mortalitet minskar i en accelererande takt. 

År 1992 publicerades en ny sorts statistisk modell som numera har 
blivit en state-of-the-art-modell för att beräkna förväntad livslängd 
(Lee och Carter, 1992). Den tillhör genren ”principinstrument”-
modeller inom statistik. Sedan 1992 har denna prognosprocedur 
successivt blivit den dominerande modellen för att prognostisera 
förväntad livslängd bland aktuarier. Samtidigt har forskarsamhället 
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Figur 5. Schematisk beskrivning av skillnaden mellan periodmetod 
och kohortmetod. 
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i stor utsträckning fastnat för Lee-Carter-modellen och varianter av 
denna. Detta trots att Lee-Carter-modellen utgår från ett antagande 
om att mortaliteten utvecklas linjärt, vilket inte stämmer överens 
med vad som observeras i empiriska studier. Till exempel har Alho, 
Bravo och Palmer (2013) visat att det finns en tydlig acceleration i 
alla länder, med viss reservation för USA. 

Andra metoder används också i prognosvärlden. En  sådan 
är att tillämpa så kallade autoregressive integrated moving aver-
age(ARIMA)-tidsseriemodeller, eller enbart autoregressive moving 
average(ARMA)-tidsseriemodeller. Men även andra tillvägagångs-
sätt är möjliga. Det vanligaste är så kallad expert elicitation, där den 
statistiska prognosen ger en bild som sedan justeras med hänsyn 
till experters uppfattningar.

Det finns bara ett fåtal studier som belyser användningen av 
prognosmodeller för ett stort antal länder och över ett längre tids-
spann. Den kanske mest intressanta är Waldron (2005). Den är 
gjord på uppdrag av USA:s Office of the Government Actuary och 
analyserar USA:s officiella kalkyler, och även kalkylmodeller för ett 
antal europeiska länder. En slutsats som dras är att oavsett val av 
procedur visar ex post-utvärderingar att modellerna underskattar 
förväntad livslängd. Alho, Bravo och Palmer (2013), Alho, Palmer 
och Zhao de Gosson de Varennes (2016) och Palmer, Alho och Zhao 
de Gosson de Varennes (2018) har, med kalkyler från ett tiotal länder 
med dataserier som sträcker sig över perioden 1900–2010, funnit att 
livslängderna underskattats systematiskt med Lee-Carter-modellen 
för samtliga länder och över en lång tidsperiod. Dessa studier ger 
empiriskt belägg för att orsaken ligger i modellens tekniska kon-
struktion, det vill säga att modellerna utgår från antagandet att 
mortalitet minskar i en tidsoberoendetakt. 

Figur 6 visar hur Lee-Carter-modellen och Pensionsmyndighe-
tens modell, som vi här kallar den svenska modellen, prognostiserar 
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Källa: Data från Human Mortality Database, University of California, Berkeley och egna 
beräkningar.

Figur 6. Prognosfel av livslängder med användning av Lee-Carter-
modellen och svenska modellen.
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återstående livslängder från 65 års ålder. Kalkylerna i figuren bygger 
på data för födelsekohorterna som fyllde 65 åren 1946‒1975 i sex 
industriellt utvecklade länder i Europa. Tydligt framgår följande:

• Lee-Carter-modellen underskattar systematiskt ökningen i den 
förväntade livslängden vid 65 års ålder från omkring 1945 för 
Sverige och Danmark, och från ungefär 1960 för Norge, samt 
från cirka 1950 för Frankrike, Italien och Nederländerna. 

• Den svenska modellen underskattar förväntad livslängd för alla 
kohorter i samtliga länder. 

• Den svenska modellen underskattar förväntad livslängd betyd-
ligt mer än Lee-Carter-modellen.

• Skillnaden mellan utfallet och prognosen är inte slumpmässig 
med vare sig Lee-Carter-modellen eller den svenska modellen. 
Underskattningen är systematisk.

Slutligen är den systematiska underskattningen allra tydligast för 
Sverige. För samtliga kohorter som ingår i beräkningen är livsläng-
derna klart underskattade. Livslängderna underskattas med 2 till 
5 procent med Lee-Carter-modellen och 2 till 8 procent med den 
svenska modellen, där utvecklingen går mot större systematiska fel 
allteftersom vi närmar oss nutiden. Detta innebär att det svenska 
pensionssystemet drabbas av ett underskott som växer med tiden 
för varje ny kohort av pensionärer och att kohortunderskotten acku-
muleras över tid. 

4.3 Det finansiella underskottet  
förväntas vara stort

I bästa fall ger prognosmetoden en exakt uppskattning av kohortens 
återstående livslängd vid pensionering och då uppstår ingen skillnad 
mellan faktiska pensionsbetalningar och de tillgångar som finns för 
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hela kohorten vid pensionering. I verkligheten vet vi däremot att 
den prognosmetod som används i det svenska inkomstpensions-
systemet systematiskt underskattar livslängd. Detta innebär att un-
derskott förväntas uppstå i en lång rad av de kohorter som har gått 
i pension under den senaste tiden.

Med Sverige som exempel visar figur 7 det faktiska underskot-
tet som Lee-Carter-modellen respektive den svenska modellen ger 
upphov till för födelsekohorter som fyllde 65 år mellan åren 1946 och 
1975. Underskotten framgår av avstånden mellan kurvorna och lin-
jen, som åsatts värdet 100 – det initiala kontovärdet av en hel kohort 
vid pensionering. I figuren framgår att storleken på det finansiella 
underskottet för varje kohort motsvarar storleken på skattnings-
avvikelsen av livslängden. Systemet skulle vara underfinansierat 
med 2 till 5 procent om Lee-Carter-modellen hade använts för att 
uppskatta värdet på förväntad livslängd i delningstalet som används 

Figur 7. Jämförelse för Sverige mellan de faktiska pensions utbe-
tal ningarna enligt Lee-Carter-modellen respektive den svenska 
modellen och det initiala kontovärdet per födelsekohort.
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för att beräkna inkomstpensionssystemets pensionsförmåner13 och 
med 2 till 8 procent för pensionsförmånerna beräknade med den 
svenska modellen, där underskattningen börjar stiga avsevärt från 
1963 års kohort. 

Med det historiska utfallet som utgångspunkt undersöker vi 
hur stora finansiella underskott som kan förväntas uppstå för de 
som fyllt 65 år efter att pensionsreformen trädde i kraft 1999. Upp-
skattningar måste bygga på antaganden om prognosfelen av medel-
livslängderna för dessa kohorter ex ante. Vi vet från det empiriska 
resultatet att medellivslängderna för de kohorter som fyllde 65 år 
mellan 1946 och 1975 underskattats med 2 till 8 procent med den 
svenska modellen och att underskattningsgraden ökar med tiden. 
Utifrån detta kan vi göra uppskattningar på tre scenarier: 

Scenario 1
Prognosfelet antas vara 5 procent – det genomsnittliga värdet för de 
tidigare födelsekohorter som fyllde 65 år mellan 1946 och 1975. Med 
detta antagande förutsätter vi att minskningstakten i mortalitet går 
ner framöver. Vi bedömer dock att det är ett osannolikt scenario 
eftersom vi observerar fortsatt acceleration i minskningstakten i 
äldres mortalitet under perioden 1975 och framåt (se figur 4). 

Scenario 2
Prognosfelet antas vara 8 procent – det högsta värde som vi obser-
verar från de tidigare kohorterna. Med detta antagande förutsätter 
vi att minskningstakten i mortalitet varken kommer att gå upp eller 
ner. Det kan bedömas vara ett konservativt antagande i och med att 
accelerationen uppvisar en ständig uppgång efter 1970-talet. Dess-

13.  Delningstalet är nämnaren i beräkningsformeln för den årliga pensionen. 
Pensionen beräknas som den slutliga pensionsbehållningen dividerad med det fastställda 
delningstalet. Delningstalets syfte är att spegla den återstående livslängden vid pensione-
ringstillfället.
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utom förväntar vi oss utifrån exemplet från Japan att accelerationen 
kommer att sprida sig uppåt i åldrarna, det vill säga till 85 plus. 

Scenario 3
Prognosfelet antas vara 10 procent – ett värde som är högre än det 
högsta empiriska prognosfelet för de tidigare kohorterna. Detta 
antagande förutsätter att minskningstakten i mortaliteten ska fort-
sätta accelerera. Vad som talar för det är att accelerationen förstärks 
i åldersgruppen 85–100. Vi anser att det scenariot bättre återspeglar 
vad som kommer att ske i verkligheten, men att det ändå är ett op-
timistiskt scenario. Vi väljer således att basera våra uppskattningar 
av finansiella underskott på detta scenario.

Figur 8 visar uppskattningar av de finansiella underskott (i kronor) 
i det svenska inkomstpensionssystemet som förväntas uppstå för de 

Figur 8. Förväntade finansiella underskott i de nutida pensio närer-
nas kollektivpooler, scenario 3. 

Not: Beräkningen av underskottsvärden baseras på ett antagande att livslängden underskat-
tats med 10 procent.

Källa: Uppgifterna om kohorternas ackumulerade kontovärden kommer från Pensionsmyn-
digheten.
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som fyllde 65 år mellan 2003 och 2012 i scenario 3. Dessa kohorter är 
bland de första generationerna som gick i pension efter den svenska 
pensionsformen 1999. De ingår i den så kallade mellangenerationen 
och har sina pensioner från både det nya inkomstpensionssystemet 
och det gamla ATP-systemet. En infasningsregel gäller för dessa 
kohorter. För den första kohorten (de som fyllde 65 år 2003) är 
andelen i det nya systemet 4/20. Andelen ökar med 1/20 för varje 
ny kohort som tillkommer. 

Underskottet ligger på cirka 2,7 miljarder kronor för födelseko-
horten 1938 och stiger till cirka 17 miljarder för kohorten född 1947 – 
under antagandet att livslängden underskattas i genomsnitt med 10 
procent för dessa kohorter. Underskottet ökar eftersom storleken på 
pensionsbehållningen ökar med 5 procent för varje tillkommande 
födelsekohort enligt infasningsregeln för mellangenerationen.14 
Underskottet för dessa födelsekohorter kan förväntas ackumulera 
till cirka 95 miljarder kronor (nuvärdesberäknat) för dessa tio fö-
delsekohorter.

14.  De summerade värdena på behållning på konton vid pensionering för hela pensio-
närspoolen vid 65 års ålder är 27 miljarder kronor för kohort 1938 och 169 miljarder kronor 
för kohort 1943.

Pensionssystemens demografiska utmaningar INLAGA.indd   44 2018-05-29   07:47:30



45

5. vägen mot träffsäkra 
livslängdsprognoser

I detta kapitel presenterar vi ett nytt tillvägagångssätt för att göra 
prognoser för kohorters återstående livslängd, som vi kallar för 
PAD-modellen.15 Vi presenterar också en alternativ konstruktion 
av livränta, nämligen en rörlig livränta, och diskuterar hur en sådan 
kan bidra till att lösa problemet med systematiska underskattningar 
av livslängd. 

5.1 Ny prognosmetod som förbättrar 
prognosträffsäkerhet och eliminerar  

systematisk skevhet 
Utgångspunkten för vårt arbete har varit iakttagelsen att de be-
fintliga metoder vi känner till från forskningen och de som ofta 
används för att uppskatta förväntad livslängd – inte minst i offentliga 
pensionssystem – underskattar förändringskraften i mortalitet från 

15.  Se Palmer, Alho och Zhao de Gosson de Varennes (2018) för en utförlig genomgång 
av modellen.
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65 år och uppåt. Anledningen till misslyckandet är att de i grunden 
utgår från att förändringstakten i underliggande mortalitetsdata är 
konstant, som vi har diskuterat tidigare. Lee-Carter-modellen, som 
troligen är den dominerande prognosmetoden i aktuarievärlden, 
tillhör denna genre. Den mest använda modellen i länders officiella 
prognoser är dock den så kallade periodmodellen, som i våra studier 
representeras av den svenska modellen, som vi tittade närmare på i 
kapitel 4. Och i periodmodellen antas att den mortalitet som obser-
veras under tiden närmast före prognosåret inte kommer att föränd-
ras under de kommande decennierna. De återspeglar en trend sett 
bakåt i tiden, men kan omöjligen fånga upp en stark acceleration.

Till skillnad från de andra modellerna bygger inte PAD-model-
len på antagandet att mortaliteten har en konstant förändringstakt. 
Det är ofrånkomligt att skattningsmodeller måste baseras på infor-
mation från den historiska utvecklingen, men frågan är om vi kan 
använda den historiska informationen på ett annat sätt, där kriteriet 
är att prognosfelens väntevärde är noll när vi har facit i hand och då 
kan jämföra prognosen med det framtida utfallet. 

Vi börjar med att presentera PAD-modellen på ett intuitivt sätt 
och utvärderar sedan modellen med historiska data för 2 600 fö-
delsekohorter som levt under perioden 1900–2014 och härstammar 
från åtta länder. Den övergripande slutsatsen av denna utvärdering 
är att PAD-modellen förbättrar prognoserna vid en valfri given 
pensionsålder – exempelvis 65 år, som fortfarande kan anses vara 
normen i Sverige – och minskar avsevärt risken för systematiska fel.

Ytterligare en observation kan göras. Hittills har vi lagt vikt vid 
de accelererande minskningarna av mortalitet bland de äldre. Vårt 
fokus är på acceleration av minskningar i mortalitet eftersom denna 
utveckling syns redan från 1920- till 1930-talet och har blivit ännu 
tydligare för åldersgruppen 65 och äldre under efterkrigstiden. Men 
naturligtvis är en omsvängning till ökande mortalitet också möjlig. 
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  5. vägen mot träffsäkra livslängdsprognoser

Dessutom är det ofrånkomligt att långvarig acceleration någon gång 
kommer till en vändpunkt. Vad som är viktigt är att den modell som 
används är så pass neutral att den leder till slumpmässiga skattnings-
fel – oavsett om livslängden ökar eller minskar, eller pendlar mellan 
dessa, och oavsett takt eller mönster.

5.1.1 Ny prognosmetod – PAD-modellen
Här ger vi en intuitiv beskrivning av modellen i tre steg. En mer 
formell beskrivning finns i en bilaga. 

Steg 1: Beräkna den empiriska förändringstakten i kohorternas mor-
talitet. Det första steget i metoden är att skapa en länk mellan ko-
hortmortalitet och periodmortalitet. Länkarna är förändringstakten 
i mortalitet som uppvisas av tidigare kohorter. Detta kan beskrivas 
med hjälp av ett exempel. Om målet är att extrapolera mortalitet för 
åldrarna 65 till 100 med data tillgängliga till 2010, för en kohort som 
fyllde 65 år det året är den sista helkohort som vi kan få tillgång till 
fullständig information om mortaliteten för alla åldrar (65‒100 år) 
den som fyllde 65 år 1975. För alla kohorterna som fyllde 65 år till och 
med 1975 kan vi därmed kalkylera de faktiska förändringstakterna 
i mortaliteten som skedde. För de som fyllde 65 år efter 1975 har vi 
endast tillgång till ofullständiga uppgifter. För de som fyllde 65 år 
1976 har vi endast mortalitet för åldrarna 65 till 99 år och för de som 
fyllde 65 år 1977 har vi endast mortalitet för åldrarna 65 till 98 år och 
så vidare. Dessa uppgifter är ändå värdefulla eftersom de återspeglar 
vad som hände under de perioder som är närmast nutiden.

Det finns olika sätt att använda information från dessa kohorter. 
I vårt experiment testar vi ett sätt där vi använder ett viktat genom-
snitt av den empiriska förändringstakten i mortalitet och den som 
räknas utifrån ofullständig kohortmortalitet. Vi tar den kohort som 
fyllde 65 år 1976 som ett exempel. För denna kohort har vi tillgång 
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till mortalitet i åldrarna mellan 65 och 99 år 2010. Det som saknas är 
alltså mortalitet vid övergången från åldern 99 till 100. I detta fall ger 
vi en vikt på 34/35 till den förändringstakt som räknas utifrån den 
kända empiriska mortalitetsekvensen för åldrarna 65 till 99 och en 
vikt på 1/35 till den empiriska förändringstakten för den närmaste 
kohorten, det vill säga den födelsekohort som fyllde 65 år 1975.

Sammantaget bygger vi i ett första steg upp en tidsserie av för-
ändringstakter i mortalitet som vi observerar i de intilliggande 
kohorterna. Denna tidsserie ligger till grund för extrapoleringen 
av förändringstakten för den prognoskohort som ska göras i det 
andra steget.

Steg 2: Extrapolera förändringstakten i mortalitet framåt för prog-
noskohorten. Den första fråga vi undersöker är: Vad kan en säker 
period bakåt i tiden vara för att extrapolera förändringstakten i 
mortalitet för prognoskohorten? Är det till fördel att använda en 
mycket kort tidsserie? Det ligger nära till hands att tro att kortare 
tidsperioder representerar händelserna i den närmaste tiden bättre. 
Nackdelen är att prognoserna avspeglar korta händelser väl, men 
kanske överdriver kortsiktiga rörelser i en mer hållfast långsiktig 
utveckling, vilket antyds av figur 4. 

Alternativet är att använda sig av relativt långa tidsserier, till ex-
empel 20 år, eller ännu längre, vilket är brukligt i tidsseriemodeller 
som Lee-Carter-modellen eller ARIMA-modeller. De senare har 
ofta använts med stor framgång under ett halvt sekel för prognoser 
på exempelvis förekomsten av solara störningar, aktiemarknadens 
prisutvecklingar, orkanstormvägar, våghöjder i hamnområden och 
så vidare. För dessa modeller anser statistiker att modellen bör om-
fatta tidsserier på minst 50 och helst många fler tidsobservationer. 
Detta förutsätter en lång historik med säkra data, ett kriterium som 
inte kan uppfyllas för de flesta länder, knappast ens för de mest 
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  5. vägen mot träffsäkra livslängdsprognoser

utvecklade industriländerna. Följaktligen är den andra frågan vi 
undersöker om det är tillräckligt med extrapolering baserad på 
enkla aritmetiska genomsnitt av historiska data.

Alho, Palmer och Zhao de Gosson de Varennes (2016) och Pal-
mer, Alho och Zhao de Gosson de Varennes (2018) har testat fyra 
extrapoleringsmodeller för att ge evidens till valet mellan enkla 
aritmetiska genomsnitt bakåt i tiden kontra ARMA-modeller samt 
kortare aritmetiska kontra längre aritmetiska genomsnitt. Dessa 
studier påvisar att modellerna som utgår från korta aritmetiska 
genomsnitt bakåt i tiden överdriver utvecklingen i mortaliteten 
och därmed systematiskt överskattar livslängderna. Studierna leder 
fram till två framgångsrika extrapoleringsmodeller: 

Modell 1, som använder ett aritmetiskt genomsnitt av de senaste 
20 årens empiriska utfall.

Modell 2, som beräknar det extrapolerade värdet med en så 
kallad ARMA-tidsseriemodell. De ARMA-modeller som används 
för olika kohorter från olika länder är vald enligt AIC-kriteriet.16 

Steg 3: Kalkylera återstående livslängd för prognoskohorten. I det sista 
steget använder vi den extrapolerade förändringstakten tillsammans 
med periodmortaliteten, som skapats enligt beskrivningen ovan, 
för att beräkna den förväntade kohortmortaliteten för prognosko-
horten. Prognosen för kohortmortaliteten används sedan för att 
beräkna den återstående livslängden på vanligt sätt.17 

16.  AIC står för Akaike Information Criterion. Det används för att jämföra ARMA-
modeller och identifiera modellen med bäst goodness of fit. 

17.  Formeln för att beräkna återstående livslängd med kohortmortaliteten finns till 
exempel i Zhao de Gosson de Varennes (2016).
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5.1.2 Hur vi har lagt upp vårt experiment och resultaten
Upplägget av experimentet och dataunderlaget. För att testa PAD-
modellen använder vi mortalitetsdata för åldrarna 65 och uppåt från 
åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Nederländerna, 
Italien, Storbritannien och USA. För de första sex länderna har vi 
tillgång till data från 1900 till 2014. Storbritannien och USA har 
kortare historiska dataserier och är därmed något mindre represen-
terade. Källan till de data vi använder är Human Mortality Database. 

Experimenten vi genomför och redovisar här är sålunda base-
rade på data som omfattar en lång historisk period där såväl lång-
variga som kortvariga förändringar ingår, exempelvis världskrig, 
ekonomisk depression och införande av ny medicinsk teknik. Sam-
tidigt uppvisar de länder som ingår i analysen olika mönster i mor-
talitetsutvecklingen, allt från långvariga eller kortvariga linjära till 
accelererande eller avtagande förändringar. Med denna databas som 
underlag kan vi genomföra ett robust test av modellernas prestanda. 

I experimenten jämför vi de två versionerna av PAD-modellen 
ovan med den ursprungliga Lee-Carter-modellen, som är vår refe-
rensmodell. Den svenska modellen finns inte med i Alho, Palmer 
och Zhao de Gosson de Varennes (2016), men vi tar med den i 
jäm förelsen här.

Vi testar modellerna på 1 600 ex post-födelsekohorter, det vill 
säga kohorter som fyllde 100 år under datafönstrets tidsram, och 
1 000 födelsekohorter som hade fyllt 65 år från 1979 och framåt 
till och med 2014, men som fortfarande inte hade dött ut helt. För 
de ”yngsta” grupperna, vars kohorter fortfarande inte som helhet 
har fyllt 100 år, jämför vi utfallet för de konkurrerande modellerna 
vid ”hållplatser” på väg mot 100 år. Dessa är vid åldrarna 70, 75, 
80 och 85. 
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Resultat från vår ex post-studie. För att åstadkomma långsiktig fi-
nansiell stabilitet i ett avgiftsbestämt system krävs det att prognos-
modellen levererar ett väntevärde på noll beräknat – för ett stort 
antal födelsekohorter – på skillnaden mellan det faktiska utfallet 
för experimentkohortens livslängd och den livslängdsprognos som 
gjorts för kohorten vid 65 år, det vill säga åldern då prognosen an-
vänds för att beräkna pensionen för dessa födelsekohorter. 

Vi börjar med att redovisa hur de två PAD-modellerna klarar 
av att leverera slumpmässiga prognosfel jämfört med Lee-Carter-
modellen och den svenska modellen. Figur 9 visar fördelningen av 
prognosfel när de uppskattade förväntade livslängderna jämförs ex 
post med de faktiska utfallen med hjälp av ett så kallat lådagram. 
Mittstrecken i varje låda representerar medelvärdet av prognos-
felen för respektive modell. Vi ser att PAD-modellerna inte visar 
någon skevhet i prognosfelen. Prognosfelen är slumpmässiga med 

Figur 9. Skevhet i prognosfel för alla 1 600 kohorterna från åtta 
länder. Lee-Carter-modellen, den svenska modellen och de två PAD-
modellerna.

Källa: Human Mortality Database och egna beräkningar.
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ett förväntat medelvärde på noll och leder därför varken till sys-
tematiska under- eller överskott. Som vi redan har sett uppvisar 
både Lee-Carter-modellen och den svenska modellen systematiska 
underskattningar, vilket ger upphov till ackumulerande finansiella 
underskott. 

Prognosträffsäkerhet är ett annat mått för att utvärdera mo-
dellerna. Med förbättrad träffsäkerhet menar vi att storleken på 
prognosfelen för alla kohorter för alla åtta länder tillsammans – 
1 600 kohorter som vid skattningstillfället hade dött ut helt – är 
närmare ett medelvärde av noll (vilket är kriteriet för att uppnå 
finansiell neutralitet i ett pensionssystem över generationer). PAD-
modellerna ligger i stort sett på noll-linjen. Lee-Carter-modellen 
och den svenska modellen ligger väldigt tydligt under noll-linjen. 
Spridningen är också mer koncentrerad kring medelvärdet noll 
för PAD-modellerna jämfört med de övriga modellerna, där PAD-
modell 1 i detta avseende är överlägsen PAD-modell 2, som leder 
till både större under- och överskattningar.

Enligt resultaten från Alho, Palmer och Zhao de Gosson de  
Va rennes (2016) förbättrar PAD-modellen prognosträffsäkerheten i 
jämförelse med Lee-Carter-modellen för de länder och åldersgrup-
per där det finns en tydlig och långvarig ökande trend i minsk-
ningstakten i mortalitet. Tydliga exempel på en sådan utveckling 
är 65- till 75-åringarna i Sverige, Danmark, Norge, Frankrike och 
Italien. I övrigt är PAD-modellen i stort sett minst lika bra som 
jämförelsemodellerna.

Figur 10 visar prognoserna för återstående livslängd vid 65 år 
enligt Lee-Carter-modellen, den svenska modellen och PAD-mo-
dellerna 1 och 2 för Sverige. PAD-modell 2 fungerar bäst för att 
prediktera de återstående livslängderna för 65-åringarna. Prognosen 
med PAD-modell 2 ligger mycket närmare det empiriska utfallet 
jämfört med Lee-Carter-modellen och den svenska modellen. 
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  5. vägen mot träffsäkra livslängdsprognoser

Resultat för födelsekohorter som ännu inte dött ut vid kontrolltidpunk-
ten. Analysen på 1 000 ex ante-födelsekohorter belyser hur PAD-
modellerna 1 och 2 respektive Lee-Carter-modellen extrapolerar 
trenden i mortalitetsutvecklingen under den närmaste framtiden på 
basis av den trend som observerats under de senaste decennierna.

Sammantaget visar analysen att: 

• Både PAD-modellerna och Lee-Carter-modellen predikterar en 
fortsatt uppgång av återstående livslängd för de äldre i alla länder. 

• PAD-modellerna ger nästan alltid högre prognoser än Lee-Car-
ter-modellen för dessa ex ante-födelsekohorter och i alla länder. 
Undantag finns endast för ett fåtal kohorter i USA.

Figur 10. Återstående livslängd vid 65 år från 1946 till 1979 för 
Sverige. Det empiriska utfallet samt prognoser enligt Lee-Carter-
modellen, den svenska modellen och PAD-modellerna.

Källa: Human Mortality Database och egna beräkningar.
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För att belysa resultatens betydelse för beräkningen av pension i 
det svenska inkomstpensionssystemet tittar vi närmare på prog-
nosen för enbart svenska ”nutida” pensionärer (65-åringarna från 
2001 till 2014). Därför jämför vi prognosen från dessa två modeller 
med Lee-Carter-modellen och den svenska modellen. Resultaten 
redovisas i figur 11.

Resultaten är slående: PAD-modell 1, som baserar extrapole-
ringen på de senaste 20 årens data, och PAD-modell 2, som utgår 
från ARMA-modeller på långa tidsserier, är i stort sett överens. Det 
faktum att ARMA-modellen utgår ifrån en längre tidsserie kan till 
och med leda till en antydan om en underskattning jämfört med 
20-årsformuleringen för extrapoleringar. Men det starkaste intryck-
et är att den nuvarande svenska proceduren troligen underskattar 
det kommande faktiska utfallet med minst 2 år, och att storleken på 

Figur 11. Prognoser av återstående livslängd vid 65 år från 2001 till 
2014 i Sverige.

Källa: Human Mortality Database och egna beräkningar.
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underskattningen ökar ju längre fram i tiden vi kommer. Resultaten 
överensstämmer med att de två PAD-modellerna, till skillnad från 
den svenska modellen, har förmågan att fånga upp den pågående 
accelerationsprocessen.

5.2 Rörlig livränta – vad händer om livräntan  
kan justeras med nya prognoser? 

Enligt nuvarande praxis för de allra flesta avgiftsbestämda nationella 
pensionssystem, och inte minst Sveriges inkomstpensionssystem, 
görs en enda och slutgiltig kalkyl av livräntan vid en viss ålder, 
och denna sker vid 65 års ålder i Sverige, på basis av prognosen på 
den återstående livslängden från denna ålder. Denna konstruktion 
kallar vi här fast livränta. Med en fast livränta handlar det om att 
prognosticera mortaliteten tre till fyra decennier framåt i tiden. 
Givetvis medför detta förfarande ytterligare osäkerhet i resultaten 
oavsett vilken prognosmetod som används, särskilt i bemärkelsen 
att mortaliteten mellan 65 och 80 år just nu under en tid har minskat 
i accelererande takt i Sverige och i övriga Europa. Som vi redan har 
nämnt kan vi med Japan som förebild förvänta oss att accelerationen 
i ökningen av livslängd sprider sig till åldersgruppen 85–95 och ännu 
högre så småningom. 

Alternativet till en fast livränta är att göra regelbundna revide-
ringar (exempelvis årligen eller var X:te år) av pensionsbeloppet 
med en serie nya prognoser av återstående livslängd upp till en viss 
”tak”-ålder, exempelvis 80 eller 85 år. Denna konstruktion kallar 
vi rörlig livränta. Tanken med en rörlig livränta är att, genom att 
använda ny empirisk evidens, minska osäkerheten i det slutliga 
resultatet. Det i sin tur innebär att en del av risken av ett finansiellt 
underskott på grund av underskattad livslängd i större utsträckning 
än annars bärs av de personer inom samma kohort som överlever 
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till nästa revideringstidpunkt. Med andra ord kan vi förvänta oss 
att en viss omfördelning av inkomster ska ske inom kohorten. I och 
med att det slutliga finansiella underskottet förväntas minska med 
en sådan procedur, minskar den potentiella risken för omfördelning 
mellan generationer. För det svenska systemet innebär det också att 
risken blir mindre för att en balansering ska utlösas. 

En konstruktion med rörlig livränta illustrerades för första gång-
en i Alho, Bravo och Palmer (2013). De utvärderade en procedur där 
förväntad livslängd skattas på nytt allteftersom kohorten – upp till 
ett visst ålderstak – används som ytterligare en indexering av det 
pensionsbelopp som betalas ut till de som fortfarande är vid liv, med 
Lee-Carter-modellen som underliggande prognosmetod. Studien, 
som använder dataunderlag för fyra länder, visar att underskotten 
minskar med denna procedur. Zhao de Gosson de Varennes (2016) 
har utvärderat denna konstruktion med PAD-modellerna 1 och 2 
som underliggande prognosmetod. Studien baserades på 208 ko-
horter från åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Frankrike, Italien, 
Nederländerna, Storbritannien och USA. Dessa kohorter utgörs av 
de som fyllde 65 år från 1946 till 1975 från de första sex ovan nämnda 
länderna. För Storbritannien är de med som fyllde 65 år från 1957 till 
1975 och för USA de som fyllde 65 år från 1967 till 1975. Livräntor för 
dessa kohorter beräknas initialt med prognoserna för de återstående 
livslängderna vid 65 års ålder och justeras sedan vart femte år med 
nya prognoser successivt upp till 85 års ålder.

Studien visar, som förväntat, att proceduren bidrar till förbätt-
rad prognosträffsäkerhet. Prognoserna på kohorternas överlevnad 
kommer således närmare de faktiska utfallen när vi successivt gör 
om prognoser, jämfört med en engångsprognos vid 65 års ålder. 
Detta i sin tur innebär att storleken på de finansiella under- eller 
överskotten minskar om rörliga livräntor implementeras. 

Vi åskådliggör denna slutsats i tabell 1, där vi jämför de genom-
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snittliga storlekarna av finansiella underskott/överskott för fasta och 
rörliga livräntor för de kohorter som ingår i experimentet. Jämförel-
sen görs separat för varje land. För i stort sett varje land och oavsett 
val av PAD-modell blir de finansiella underskotten/överskotten i 
genomsnitt mindre med rörliga livräntor. Undantaget är USA med 
PAD-modell 1. 

Zhao de Gosson de Varennes (2016) studerade också vad kon-
struktionen med en rörlig livränta har för påverkan på individers 
pensioner i jämförelse med en fast livränta. Slutsatsen är att en 
rörlig livränta inte leder till större osäkerhet i pensionsinkomst för 
de som är yngre än 75 år. Variationerna i pensioner är mindre än 5 
procent. Större justeringar inträffar däremot i de tidigare kohorterna 

Land

Med PAD-modell 1 Med PAD-modell 2

Fast 
livränta 

Rörlig 
livränta

Fast 
livränta 

Rörlig 
livränta

Sverige 3,69 2,47 1,98 0,67

Danmark 3,64 1,97 1,42 0,91

Norge 1,60 1,28 2,66 0,95

Frankrike 1,84 0,77 4,36 0,50

Italien 1,78 1,49 5,65 1,69

Nederländerna 3,14 1,87 4,35 0,49

Storbritannien 1,44 1,24 5,91 1,38

USA 2,51 3,41 10,33 0,98

Tabell 1. Finansiella underskott/överskott med fasta och rörliga 
livräntor, procentuell minskning. 
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i Norge, Frankrike, Storbritannien och Italien, som upplevt mer 
dramatiska förändringar än Sverige i mortalitetens minskningstakt. 
Studien visar också att en rörlig livränta endast marginellt påver-
kar den totala pensionsinkomsten för en individ under återstående 
livstid som pensionär, om man antar att individen är riskneutral. 
Enligt beräkningen som görs för 208 kohorter från åtta länder är 
den totala förväntade pensionsinkomsten i genomsnitt mindre än 
2 procent lägre för en pensionsplan med en rörlig livränta jämfört 
med en fast livränta. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att PAD-modellen ut-
gör en stor förbättring i pensionssystemets finansiella utfall i bemär-
kelsen att den åstadkommer en väntevärderiktig försäkringsteknisk 
fördelning mellan födelsekohorter. Trots det kommer det alltid att 
finnas födelsekohorter som går med plus och andra som går med 
minus – och även på varandra följande kohorter som går med plus 
eller minus. Den slutsats som kan dras av de resultat som redovisas 
här är att en justering av livräntan med nya prognoser av kohorters 
återstående livslängd vid senare ålder allmänt bidrar till minskad 
osäkerhet i prognoserna och därmed ger en ännu mindre kvarstå-
ende risk för att en viss kohort inte finansierar sig själv – sett i stort.

Samtidigt leder detta till marginellt lägre årliga pensioner (med 
samma kontovärde) för den del av pensionärskohorten som lever 
längre. Ett sätt att tolka detta fördelningstekniskt är att de som lever 
längst i en viss födelsekohort blir av med relativt mer av den sub-
vention – jämfört med de som lever kortare liv – som tillförs hela 
födelsekohorten på grund av en relativt liten kvarvarande under-
skattning av hur länge de allra äldsta kommer att leva.

Allmänt sett skulle man kunna tänka sig att en viss ålder be-
stäms, exempelvis 67 år, som sedan indexeras med utvecklingen 
av förväntad livslängd baserat på en modell – som PAD-modellen 
– där skattningsfelen över en följd av kohorter förväntas vara noll. 
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Därutöver skulle staten kunna försäkra den kvarstående risken 
från den tidpunkt då livslängdsfaktorn fastställs permanent, givet 
de indexeringar (inklusive behov av balansering) som ändå sker 
under kohortens hela livslängd (Palmer, 2013). En sådan ändring 
flyttar ansvaret för eventuella systematiska finansiella under- eller 
överskott till statsbudgeten. 

Emellertid har Sverige den stora fördelen av att ha en betydande 
reserv i form av AP-fonderna. Om väntevärdet på kohorternas fi-
nansiella utfall redan är nära noll, vilket figur 9 antyder att PAD-
modellen skulle åstadkomma, återstår bara att hantera de kohortvisa 
slumpmässiga under- eller överskott som uppstår, vilket ändå måste 
ske genom AP-fondernas reserver – där väntevärdet av denna pro-
cess, det vill säga effekten på reserverna över tid, är noll.
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I detta kapitel diskuterar vi en annan demografisk utmaning, nämli-
gen heterogenitet i livslängd och dess betydelse för pensionssystem 
där pensionen är en livränta som baseras på en kohorts medellivs-
längd. Vi börjar med en snabb överblick över några internationella 
empiriska undersökningar som kopplar livslängd till olika socio-
ekonomiska faktorer.

6.1 Livslängden skiljer sig stort mellan kön  
och olika socioekonomiska grupper

Heterogenitet i livslängd är ett väldokumenterat fenomen som har 
stöd i en stor mängd empiriska forskningsresultat. Tidigare forsk-
ning på detta område kan spåras tillbaka till åtminstone slutet av 
1980-talet.18 Dessa studier genomfördes huvudsakligen med data 
från länder som USA, Storbritannien och Tyskland, länder som kän-
netecknas av social ojämlikhet och relativt höga Gini-koefficienter. 
Studier som genomförts under de senaste åren visar att socioekono-

18. Se till exempel Feldman m.fl. (1989), Pappas m.fl. (1993) och Preston och Elo (1995).
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misk heterogenitet i livslängd även finns i de nordiska länderna, som 
är kända för låga Gini-koefficienter och mer homogena samhällen. 

Allmänt kan man konstatera att skillnaderna i livslängd är bety-
dande sett till kön, utbildningsnivå, inkomstnivå, yrkesgrupp med 
mera. Medellivslängden är betydligt högre ju bättre de socioeko-
nomiska förutsättningarna är. Samtidigt lever kvinnor, som grupp, 
betydligt längre än män. 

Medellivslängder är högre för de högutbildade 
Feldman m.fl. (1989), Pappas m.fl. (1993) samt Preston och Elo 
(1995) har visat att skillnaderna i mortalitet i USA mellan hög- och 
lågutbildade har ökat för båda könen sedan 1970-talet. På senare 
tid har Ma m.fl. (2012) visat att skillnaden i mortalitet mellan hög- 
och lågutbildade i USA fortsatte att öka under perioden 1993‒2007. 
Detta förklaras av att mortaliteten har minskat snabbare för de hög-
utbildade.

SCB (2016) har presenterat en omfattande studie av livslängd 
och dödlighet för olika socioekonomiska grupper. Rapporten vi-
sar att skillnaden i utbildning är stor och att den har ökat för båda 
könen under det senaste dryga decenniet. År 2014 var skillnaden i 
återstående medellivslängd från 30-årsåldern mellan gruppen med 
förgymnasial utbildning och gruppen med eftergymnasial utbild-
ning drygt 5 år för kvinnor och 6 år för män. Detta innebär en 
ökning med cirka 1 år för båda könen sedan år 2000. Skillnaden 
kvarstår vid 65 års ålder, men minskar till 2,7 år.

Steingrimsdottir m.fl. (2012) har studerat data från det norska 
befolkningsregistret för perioden 1971‒2009. De visar att skillna-
den i livslängder från 35-årsåldern mellan hög- och lågutbildade år 
1960 endast var 1,5 år bland kvinnor och 1,9 år bland män. År 2009 
uppgick denna skillnad till 4,7 år för kvinnor och 6,2 år för män.
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Medellivslängder är högre för dem med högre inkomst
Chetty m.fl. (2016) finner att ekonomiska förutsättningar är bland 
de mest avgörande faktorerna för socioekonomiska skillnader i livs-
längd. De visar att den rikaste procenten av kvinnorna förväntas leva 
14,6 år längre och den rikaste procenten av männen 10,1 år längre 
från födseln än den fattigaste procenten bland kvinnor respektive 
män i USA. 

Lampert, Kroll och Dunkelberg (2007), Reil-Held (2000) 
samt Klein och Unger (2002) har studerat skillnaderna i livs-
längder mellan inkomstgrupper i Tyskland. Med SOEP19 
-data visar de att gruppen med högst inkomst lever 8,4 år (män) 
och 10,8 år (kvinnor) längre än gruppen med lägst inkomst mätt 
från födseln. Med samma datakälla jämförde Kroh m.fl. (2012) åter-
stående medellivslängder från 65 års ålder. Skillnaden är 3,5 år för 
män och 5,3 år för kvinnor. 

Eriksson m.fl. (2014) har jämfört återstående medellivsläng-
der från 35-årsåldern med avseende på inkomst med data från det 
svenska befolkningsregistret för perioden 1970–2007. Resultaten 
pekar på att skillnaderna har ökat under perioden och att dessa 
snarare drivs av en snabbare ökning i livslängder för höginkomst-
tagarna än för låginkomsttagarna. SCB (2016) har funnit liknande 
resultat. Enligt den rapporten finns en betydande skillnad i åter-
stående medellivslängd från 30-årsåldern för båda könen. Under 
perioden 2010‒2013 var skillnaden mellan grupperna med högst 
och lägst inkomst 8 år för männen och 4 år för kvinnorna. 

Högre medellivslängder för tjänstemän
Storbritanniens Office for National Statistics (ONS) har publicerat 
två rapporter om skillnader i livslängder mellan olika yrkesgrupper. 

19. SOEP står för ”socioekonomisk panel”. Den är en databas som innehåller undersök-
ningsdata från cirka 11 000 hushåll i Tyskland från 1984 till 2015.
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Enligt den första rapporten, ONS (2011), skiljer medellivslängden sig 
från 65-årsåldern med 4 år mellan högre tjänstemän och arbetare 
i början av 2000-talet. Den senare studien, ONS (2015), visar att 
skillnaden i återstående medellivslängd från 65 år mellan tjäns-
temän och arbetare är 3,1 år för kvinnor och 4,3 år för män under 
perioden 2007‒2011 och att gapet har fortsatt att öka för kvinnorna 
men minskat för männen.

Myrskylä, Leinonen och Martikainen (2013) har studerat skill-
nader i återstående livslängd från 50-årsåldern mellan yrkesgrupper 
i Finland. De visar att gapet mellan manliga arbetare i icke-fysiska 
och fysiska yrken var 4,3 år 1989 och 4,9 år 2007. För kvinnor var 
samma siffror 4,9 år 1989 och 2,9 år 2007. Till skillnad från resultaten 
för Storbritannien visar dessa studier att det har skett en ökning i 
gapet bland männen men en minskning bland kvinnorna i Finland. 

Zhao de Gosson de Varennes (2016) har studerat skillnader i 
mortalitet och livslängd för yrkesgrupper från sex födelsekohorter 
(1940‒1945) i Sverige. Yrkesgrupperna definieras som tjänstemän 
(inklusive egenföretagare) och arbetare i enlighet med SCB:s klassi-
fikationer. Studien beräknar kohorternas mortalitet vid olika åldrar 
och deras återstående livslängd – i stället för periodmortalitet som 
de tidigare studierna gjorde.20 Studien visar att skillnaden i mor-
talitet mellan de två grupperna syns redan i medelåldern, det vill 
säga 40–60 år. Detta innebär att tjänstemän och egenföretagare har 
större sannolikhet att leva till 61 år, vilket är den lägsta åldern för 
att kunna ta ut ålderspension från det allmänna pensionssystemet. 
Med andra ord har tjänstemän och egenföretagare bättre chans att 
utnyttja sitt pensionssparande under flera år. 

För att beräkna gapet i kohorternas återstående livslängd från 
65-årsåldern används Lee-Carter-modellen och PAD-modell 2. Re-
sultaten kan sedan jämföras med den svenska modellen. Skillnaden 

20. Figur 5 beskriver skillnaden mellan kohortmortalitet och periodmortalitet.
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i kohorternas återstående livslängd beräknas uppgå till 2,9‒3,1 år 
med PAD-modellen och 2,7‒2,9 år med Lee-Carter-modellen. Be-
räkningar med den svenska modellen ger en skillnad på 1,8‒1,9 år. 

Sammantaget är slutsatsen att socioekonomiska skillnader 
i mortalitet och livslängder är ett globalt fenomen. Skillnaderna 
tycks dessutom ha blivit större under de fyra senaste decennierna 
i ekonomiskt utvecklade länder, inklusive Sverige och övriga skan-
dinaviska länder. Men det är fortfarande för tidigt att dra slutsatser 
om hur detta gap har utvecklats över tid för respektive kön. 

6.2 Omfördelning uppstår till följd av 
heterogenitet i livslängd 

För närvarande är det huvudpraxis att man beräknar pensionsför-
månerna i de avgiftsbestämda allmänna pensionssystemen utan att 
ta någon hänsyn till heterogenitet i livslängd. En och samma livs-
längd tillämpas för alla individer som tillhör samma födelsekohort, 
oavsett kön och socioekonomisk status. Systemet är utformat så att 
de intjänade pensionsrätterna tillförs kollektivet (kohorten) när 
en individ avlider och fördelas till de som lever längre. Med andra 
ord är systemet inbyggt med transparenta och explicita omfördel-
ningar inom generationerna – från gruppen med kortare livslängd 
än kohortens genomsnitt till gruppen med längre livslängd än ge-
nomsnittet. 

Men samtidigt kan denna utformning leda till en extra kostnad 
för systemet.21 För att finansiera denna extra kostnad behöver syste-
met ett tillskott. Detta i sin tur innebär att det blir en omfördelning 
mellan generationerna. I nästa delavsnitt diskuterar vi dessa två 
omfördelningseffekter. 

21. Se exempelvis Diamond (2002), Heidler, Leifels och Raffelhüschen (2006), Esö, 
Simonovits och Tóth (2011) och Zhao de Gosson de Varennes (2016).
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Omfördelning inom generationer
Omfördelningen av pensionsinkomster inom generationer som 
sker under nuvarande praxis kan ses på mer än ett sätt. Å ena sidan 
gynnas kvinnor som grupp eftersom de i genomsnitt lever längre 
än männen. Mot bakgrund av att kvinnor i genomsnitt har lägre 
livsinkomster än män kan man argumentera för att denna omför-
delningseffekt är önskvärd. Inkomstskillnaden mellan män och 
kvinnor beror delvis på att lönenivåer i de kvinnodominerade sekto-
rerna är lägre än i de mansdominerade. Vidare beror könsskillnader 
i livsinkomst på att arbete i hemmet fortfarande är ojämnt fördelat 
mellan könen, vilket återspeglas i att kvinnor som grupp arbetar 
deltid i betydligt större utsträckning än män. 

Pensionsmyndigheten (2016) har beräknat omfördelningsef-
fekter inom det allmänna pensionssystemet till följd av skillnader 
i livslängd mellan olika inkomstgrupper. Populationen delades in 
i fem jämnstora grupper med hänsyn till pensionsinkomst. Varje 
inkomstgrupp delades upp efter kön. För att återspegla omfördel-
ningseffekten jämförde man gruppernas pensionsinkomster, beräk-
nade med ett gemensamt delningstal (kohortens medellivslängd), 
med gruppernas pensionsinkomster som de beräknas med sina egna 
delningstal (gruppernas medellivslängd). Enligt rapporten finns 
ingen tydlig inkomstomfördelning mellan hög- och låginkomst-
tagare. Vinnare i Pensionsmyndighetens kalkyler finns bland dem 
med de högsta pensionerna men även bland dem med relativt låga 
pensioner (gruppen med den nästa lägsta pensionen). Detta beror 
på att 80 procent av populationen i de låga inkomstgrupperna är 
kvinnor som har lägre mortalitet än den som används i de gemen-
samma livslängdsberäkningarna. Däremot finner studien tydliga 
omfördelningseffekter mellan inkomstgrupperna inom respektive 
kön. Effekterna är dock större bland män än kvinnor, vilket stöds 
av ISF (2017), som visar en högre Gini-koefficient mellan män som 
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grupp än mellan kvinnor som grupp. Pensionsmyndigheten fin-
ner också att männen i samtliga inkomstgrupper ”förlorar” i det 
nuvarande inkomstpensionssystemet. En viktig slutsats från denna 
rapport är att när man använder en gemensam livslängd för män och 
kvinnor vid beräkning av pensionen så motverkas omfördelningen 
från dem med låga inkomster till dem med högre inkomster. 

Zhao de Gosson de Varennes (2016) har undersökt omfördel-
ningen i det svenska inkomstpensionssystemet mellan yrkesgrup-
per. Sju födelsekohorter från perioden 1940‒1946 ingick och hela 
populationen delades upp på tjänstemän och egenföretagare samt 
arbetare. Studien visar att det finns en tydlig omfördelning av pen-
sionskapital mellan de två yrkesgrupperna även innan man tar hän-
syn till kön. Det kommer av att kvinnorna är underrepresenterade 
bland arbetare och därmed kan inte könsskillnaden motverka den 
omfördelning som uppstår till följd av yrkesskillnaden i livslängd. 
Studien finner att den totala omfördelningen av pensionsbehåll-
ning från arbetare till tjänstemän och egenföretagare ligger på cirka 
5 procent. Studien visar också att denna omfördelningseffekt är 
regressiv i och med att arbetare utgör gruppen med lägre pensions-
behållningar.22

Ayuso, Bravo och Holzmann (2016) har studerat kopplingen 
mellan omfördelning och livslängd för sju länder: USA, Australien, 
Kanada, Chile, Nya Zeeland, Tyskland och Sverige. De har skapat 
ett mått för att mäta omfördelning som uttrycks i form av så kallad 
implicit skatt och transferering – ett tillvägagångssätt som är vanligt 
när man studerar fördelningsfrågor. De visar att grupperna med 
lägst livstidsinkomst för båda könen i samtliga länder betalar höga 
implicita skatter. Det betyder till exempel att manliga och kvinnliga 

22. Den genomsnittliga pensionsbehållningen vid pensionering för arbetare är cirka 15 
procent lägre än för tjänstemän.
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låginkomsttagare från födelsekohort 1972 i Sverige i genomsnitt 
betalar en implicit skatt på 15,3 respektive 9,3 procent av inkomsten. 

Omfördelning mellan generationer
Zhao de Gosson de Varennes (2016) har visat att heterogenitet i livs-
längd och inkomst inom en kohort är en direkt orsak till underskott 
i ett system där pensionen beräknas på kohortens medellivslängd. 
Systemet är underfinansierat även om kohorternas medellivslängd 
uppskattas perfekt. Underskottet ökar med skillnaden i livslängd 
och pensionsinkomst. Med det svenska inkomstpensionssystemet 
som exempel visar studien att detta underskott uppgår till cirka 
1,3–1,8 procent av den slutliga totala pensionsbehållningen för fö-
delsekohorterna 1940–1945, vilket är 900‒2 500 miljoner svenska 
kronor i 2012 års priser. Underskottet hanteras inom ramen för 
reservfonderna (AP-fonderna) och eventuellt genom balansering. 
Utan reservfond och balansering skulle denna kostnad drabba sta-
tens budget.

I de nuvarande avgiftsbestämda systemen väljer individer när 
de vill sluta arbeta och ta ut pensionen, så länge de uppnått den 
tidigaste åldern för uttag av pension, för närvarande 61 år i Sverige. 
Diamond (2002), Heidler, Leifels och Raffelhüschen (2006) samt 
Esö, Simonovits och Tóth (2011) har påvisat att regeln om fritt val av 
pensionsålder kan leda till extra kostnader i statens budget, jämfört 
med ett pensionssystem med fast pensionsålder för alla individer. 
Det beror på individernas rationella val av pensionsålder. För att 
förbättra sin nytta väljer då en rationell individ från gruppen som 
förväntar sig att leva längre (kortare) tid än medellivslängden att 
senarelägga (tidigarelägga) sin pensionering. Den extra nyttan för 
individen innebär i sin tur en extra kostnad för pensionssystemet. 
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6.3 Lösningen enligt forskningen
En lösning som kan minska de omfördelningseffekter som uppstår 
i samband med heterogenitet i livslängd går ut på att inom ramen 
för ett lands allmänna pensionssystem skapa grupper utifrån socio-
ekonomiska indikatorer, exempelvis yrke, utbildning och inkomst.

Denna idé kan spåras tillbaka till Nalebuff och Zeckerhauser 
(1985). De visade teoretiskt att en grupplan är optimal i en first-best 
world, det vill säga i den situation där beslutsfattare och individer 
delar samma uppfattning om livslängd. Esö och Simonovits (2003), 
Simonovits (2006), Esö, Simonovits och Tóth (2011) samt Bom-
mier, Leroux och Lozachmeur (2011) har studerat den second-best 
world där asymmetrisk information om livslängder råder mellan 
beslutsfattare och individer. De visar att även i denna situation kan 
gruppensionsplaner minska en ineffektiv omfördelning och för-
bättra den totala nyttan för samhället. 

Zhao de Gosson de Varennes (2016) har diskuterat frågan om att 
tillämpa yrkesspecifika livslängder i beräkningen av pensioner inom 
det svenska inkomstpensionssystemet. Hon visar både teoretiskt 
och numeriskt att en sådan plan kan minska de regressiva omför-
delningarna mellan yrkesgrupper och generationer. Dessutom visar 
hennes studie att denna typ av plan inte kommer att påverka den 
totala nyttan sett ur ett samhällsperspektiv. Det beror på att indivi-
dernas val av pensioneringsålder endast påverkas marginellt med 
denna policyändring. Beräkningarna kommer fram till att rationella 
tjänstemän och egenföretagare skulle senarelägga sin pensionering 
med 1,2 månader medan arbetare skulle gå i pension 2,6 månader 
tidigare. Slutsatsen är att nettoeffekten av ett sådant beteende på 
den totala nyttan är positiv men ganska trivial i storlek. 

Ayuso, Bravo och Holzmann (2016) har tagit fram en rad förslag 
om hur pensionssystem kan förändras för att hantera den ökande 
heterogeniteten i livslängd. Grunden till dessa förslag är desamma, 
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det vill säga att man bör tillämpa olika regler för olika inkomst-
grupper. De gruppspecifika reglerna kan gälla både den period när 
individerna betalar in avgifter och den när pensionen betalas ut. 
Några exempel på sådana regler kan vara att tillämpa olika avgif-
ter för olika grupper, använda olika indexering för olika grupper, 
beräkna pensionen med gruppspecifika livslängder och så vidare. 

Det är lätt att komma på såväl principiella som praktiska in-
vändningar mot sådana förslag. Det är långt ifrån klart att de mar-
körer som identifierar grupperna kommer att vara konstanta över 
en längre tid. Ett sådant tänkande bygger på ett antagande om att 
de samhällsstrukturer som kan ligga till grund för exempelvis den 
stora skillnaden i förväntad livslängd som sammanhänger med ut-
bildning kommer att kvarstå.

Vår kunskap inom detta område är för närvarande långt ifrån 
komplett. Mer forskning krävs för att få en djupare förståelse av 
orsakerna bakom de socioekonomiska skillnader vi observerar, och 
var samhället kan sätta in resurser för att motverka systematiska 
skillnader i livslängd beroende på de socioekonomiska markörer vi 
observerar. Därutöver, i en diskussion av inkomstöverföringar, bör 
man titta på överföringar genom både skatter och transfereringar 
under hela det vuxna livet. Anmärkningsvärt är att den socioeko-
nomiska skillnaden i mortalitet och inkomst finns redan under den 
tid när människor är yrkesverksamma, som Zhao de Gosson de 
Varennes (2016) visat med avseende på yrkesgrupp. Dessa skillnader 
återspeglas direkt i pensionen i ett avgiftsbestämt system där varje 
krona av livsinkomst (under taket) ger en motsvarande pensionsrätt.

Det första steget för att förstå grunden till den bild som forsk-
ningen visar bör bestå av en multidisciplinär undersökning av 
orsakerna till livslånga fördelningsprofiler vad avser socioekono-
miska skillnader. Mest lovande i detta sammanhang är en rad stu-
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dier under ledning av Raj Chetty på Stanford University.23 Dessa 
studier fokuserar på betydelsen av olika aspekter av lokala miljöer 
för socioekonomisk klassmobilitet, betydelsen av livsstilsfaktorer 
för hälsa med mera. 

Därutöver är det viktigt att ta hänsyn till de existerande omför-
delningsverktyg i systemen som är utformade för att på en övergri-
pande nivå göra överföringar från dem med högre arbetsinkomster 
till dem med låga eller inga arbetsinkomster på grund av dålig hälsa 
eller andra svåra socioekonomiska förutsättningar. Exempelvis mot-
tar en relativt stor del av befolkningen i Sverige ”förtidspensioner” i 
form av sjukersättning som baseras på sjukdomar eller skador som 
sätter ner deras arbetsförmåga. Vi bör ha klart för oss vad detta 
innebär för resonemanget. Sammantaget bör vi titta på nettot av 
samtliga omfördelningar av inkomster genom skatter och bidrag 
under hela arbetslivet och tiden som pensionär för att göra en mer 
”rättvis” bedömning av hur socioekonomiska skillnader i livslängd 
vid pensionering ska hanteras, utöver att identifiera orsaker och 
använda resurser för att åtgärda dessa.

23. Se till exempel Chetty m.fl. (2016).
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Vi inleder denna rapport med att diskutera det senaste halvseklets 
demografiska utmaningar för allmänna pensionssystem. Vi pre-
senterar argumenten för den numera etablerade uppfattningen att 
avgiftsbestämda pensionssystem är överlägsna förmånsbestämda 
pensionssystem: de tillförsäkrar finansiell stabilitet, hållbarhet över 
tid och effektivitet. Det senare härstammar från att de är neutrala 
till, och kanske även medför, incitament till arbete – i synnerhet till 
att arbeta längre innan man tar ut pensionen. Fler år i arbetskraf-
ten ökar den årliga utbetalningen vid pensionering samtidigt som 
tillskottet till landets arbetskraft bidrar till högre BNP. 

Efter att ha gett denna bakgrund handlar rapporten om för-
väntad livslängd. Förväntad livslängd är numera en central kom-
ponent av avgiftsbestämda fördelningssystem – som det svenska 
inkomstpensionssystemet – eftersom den årliga pensionen baseras 
på den blivande pensionärens pensionsbehållning och individens 
födelsekohorts förväntade livslängd vid pensionering. 

I rapporten lyfter vi fram två frågor. Den första frågan härstam-
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mar från en granskning av utvecklingen av mortalitet i åtta länder, 
inklusive Sverige, som visar att mortalitet bland personer i pen-
sionsåldern minskar i en ökande takt i samtliga åtta länder och allra 
tydligast i Sverige. Vi visar att denna egenskap – som kännetecknat 
utvecklingen sedan 1950-talet – leder till en systematisk underskatt-
ning av förväntad livslängd när man använder den sorts modell som 
tillämpas för att beräkna Sveriges inkomstpensioner. Den andra 
frågan vi lyfter fram härstammar från en växande internationell 
forskning om systematiska skillnader i förväntad livslängd kopplade 
till socioekonomisk grupptillhörighet.

När det gäller den första frågan börjar vi med att visa att de prog-
nosmetoder som ofta används för att uppskatta förväntad livslängd 
inom ramen för avgiftsbestämda allmänna pensionssystem, som 
Sveriges, systematiskt underskattar livslängd. Förklaringen är att 
de metoder som ofta används inte tar hänsyn till den accelererande 
minskningen i mortalitet på grund av en teknisk konstruktion som 
gör detta omöjligt. Konsekvensen är en följd av systematiska un-
derskott som ackumuleras över tid. I det svenska inkomstpensions-
systemet hanteras dessa underskott för närvarande med medel från 
Sveriges stora fonder. Eftersom företeelsen förväntas ske årligen 
framöver ökar emellertid risken för framtida behov av balanse-
ring och eventuellt externa skattemedel. Detta i sin tur innebär att 
framtida kohorter på ett eller annat sätt kommer att betala för de 
underskott som uppstår.

Våra empiriska resultat visar att den metod som nu används 
underskattar livslängd med 8 procent för den födelsekohort som 
fyllde 65 år 1979 och som nått 100 år 2014. Våra empiriska kalkyler 
fortsätter med ännu yngre födelsekohorter fram till och med 2014. 
I och med att mortaliteten fortsätter att minska i en accelererande 
takt tyder resultaten på att vi kan förvänta oss att den svenska mo-
dellen för att uppskatta förväntad livslängd ger upphov till ett ännu 
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högre prognosfel för de nuvarande pensionärerna. Vi uppskattar att 
underskottet som uppstår i samband med detta kan ackumuleras till 
95 miljarder svenska kronor över tio födelsekohorter (1938‒1947).

För att komma till rätta med den nuvarande modellens systema-
tiska underskattning av livslängd utvecklar vi en ny prognosmodell:  
PAD-modellen. Vi genomför experiment med födelsekohortdata 
från åtta länder som täcker perioden 1900‒2014 där vi testar PAD-
modellen och jämför prognoserna med state-of-the-art-Lee-Carter-
modellen och den svenska modellen. Den viktigaste slutsatsen är att 
PAD-modellen inte ger upphov till systematiska underskattningar 
av återstående livslängder vid åldrarna 65 och över, när vi ex post 
jämför prognoserna med det faktiska utfallet för en stor mängd av 
födelsekohorter. Vi har således eliminerat denna orsak till syste-
matiska underskott.

Vi rapporterar också tester av ett alternativt förfarande för att 
fastställa det slutgiltiga delningstalet i beräkningen av pensionen. I 
experimenten i denna studie räknas livslängdsfaktorn om efter ålder 
65 med hänsyn till nya aktuella data vid ålder 70, 75 och så vidare. 
Det kallas för en rörlig livränta. Vi visar att en rörlig livränta ytter-
ligare minskar storleken på eventuella underskott eller överskott, 
vilket leder till att pensionssystemets eventuella omfördelningar 
mellan generationerna minskas, men också till en mindre omför-
delning inom varje födelsekohort från de som lever längre till de 
som lever kortare. 

Vår huvudsakliga slutsats för uppskattningen av livslängd – och 
vår rekommendation – är att Sverige bör ersätta den metod som 
för närvarande används för att uppskatta förväntad livslängd med 
en metod i den genre vi har testat på ett omfattande dataunderlag 
och som inte ger upphov till vare sig systematiska under- eller över-
skattningar av förväntad livslängd. 

Den andra frågan vi lyfter i denna rapport utgår från uppgif-
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ter om att förväntad livslängd skiljer sig mellan socioekonomiska 
grupper, och att skillnaderna ökar såväl i Sverige som i de flesta 
industriellt utvecklade länder. För närvarande beaktas inte dessa 
skillnader när man beräknar nybeviljade pensioner varken i Sveriges 
eller andra länders pensionssystem. I stället beräknas pensionen 
med en livslängdsfaktor som är ett genomsnitt för män och kvinnor 
tillsammans och utan att ta hänsyn till eventuella socioekonomiska 
skillnader i livslängd. 

Detta leder till en omfördelning av inkomster inom pensionärs-
kollektivet från män till kvinnor. Denna omfördelning har accepte-
rats av de flesta som en ”rättvis” omfördelning, givet de strukturella 
könsskillnader vad beträffar arbete och löner som länge funnits 
och som fortfarande finns. Skärs kakan på ett annat sätt sker en 
omfördelning av inkomster från låg- till höginkomsttagare. Stora 
skillnader syns också med hänsyn till utbildningsnivå och yrke, vilka 
sammanhänger med de observerade skillnaderna i inkomster. Vi 
går igenom forskningen om såväl empirisk evidens som tekniska 
lösningar i den andra delen av rapporten. 

För Sveriges del är en bra utgångspunkt i diskussionen en analys 
utförd av Pensionsmyndigheten. Analysen visar att det inte före-
kommer någon omfattande omfördelning från grupperna med låga 
pensionsinkomster till dem med höga pensionsinkomster. Anled-
ningen är att grupperna med låga inkomster har en betydligt högre 
andel kvinnor, vilka som grupp lever längre än den könsneutrala 
livslängdsfaktorn. Däremot finner analysen en betydande transfe-
rering från låg- till höginkomsttagare både inom gruppen kvinnor 
och gruppen män.

I den internationella forskningen finns en växande diskussion 
om vad som kan göras åt socioekonomisk heterogenitet i livslängd. 
En lösning som diskuteras är att dela upp hela pensionärskollek-
tivet i ett antal grupper som definieras utifrån en socioekonomisk 
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indikator, till exempel yrke, inkomst eller utbildning. Men här finns 
många frågor om hur det skulle gå till i praktiken. 

Ett annat förslag är att upprätta ett system med skatter och trans-
fereringar inom pensionärskollektivet – som också utgår från grupp-
indelningar – när man ska beräkna de individuella pensionerna. 
Detta reser emellertid ännu fler frågor. Vad motiverar exempelvis 
att ett land har ett allmänt system för skatter och transfereringar för 
alla och dessutom ytterligare ett skatte- och transfereringssystem 
inom pensionärskollektivet? Är det inte rimligare att hantera allt 
inom ramen för ett skatte- och transfereringssystem för alla?

Senare forskning av Raj Chetty och en grupp kring honom visar 
att den starkaste förklaringsfaktorn för det ökande gapet i livslängd 
mellan den lägsta inkomstkvartilen och de högre inkomstkvarti-
lerna i USA beror på en bred grupp av livsstilsfaktorer. Länder-
statistik och omfattande forskning visar tydligt att de skillnader 
i livslängd som vi observerar vid 60–65 års ålder kan kopplas till 
socioekonomiska och, enligt Chettys forskningsresultat, också till 
livsstilsfaktorer som uppträder redan vid 40 års ålder. Det vill säga 
sannolikheten att överleva till en betydligt högre ålder än 65 kan 
kopplas till samma faktorer.

Vår uppfattning är att mer forskning krävs för att få en djupare 
förståelse av orsakerna bakom de socioekonomiska skillnader vi 
observerar, och var samhället kan sätta in resurser för att motverka 
systematiska skillnader i livslängd. Studier som motsvarar Chettys 
och hans kollegors forskning borde också genomföras i Sverige för 
att man bättre ska förstå vad som ligger bakom de socioekonomiska 
skillnaderna. Vad som dessutom behövs är ett livscykelperspektiv 
som kan identifiera möjliga socialpolitiska lösningar, som kommer 
att visa sig vara annorlunda i olika skeden av livet – och kanske 
över tid.
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bilaga. beskrivning  
av pad-modellen 

 

Vårt föreslagna tillvägagångssätt tillämpar en en-parametrisk funktion 
som prognostiserar den förväntade kohortlivslängden på basis av 
förändringstakten i mortaliteten. För att formalisera modellen definierar 
vi först beteckningarna.  

Det åldersspecifika dödstalet vid ålder 𝑥𝑥𝑥𝑥 och år 𝑡𝑡𝑡𝑡 ges av 

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡

där 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 är antalet dödsfall vid ålder 𝑥𝑥𝑥𝑥 och år 𝑡𝑡𝑡𝑡, och 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 är antalet personer 
vid ålder 𝑥𝑥𝑥𝑥 och år 𝑡𝑡𝑡𝑡.  

Utgångspunkten för analysen är ett kalenderår t och att endast åldrar från 
𝑥𝑥𝑥𝑥 upp till en högsta ålder w beaktas. Mängden av periodens mortalitet av 
år 𝑡𝑡𝑡𝑡 beskrivs av  

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 = �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑡𝑡: 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0,1, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑥𝑥𝑥𝑥�

Mängden av kohortens mortalitet som börjar vid 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 1 ges av 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡+1
𝑐𝑐𝑐𝑐 = �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑡𝑡+1+𝑧𝑧𝑧𝑧: 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0,1, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑥𝑥𝑥𝑥�

Den genomsnittliga förändringstakten i mortaliteten av kohorten ges av  

𝜉𝜉𝜉𝜉𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 =
1

𝑤𝑤𝑤𝑤 − 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 1
�

ln�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑡𝑡� − ln (𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑡𝑡𝑡𝑡+1+𝑧𝑧𝑧𝑧)
𝑧𝑧𝑧𝑧 + 1

𝑤𝑤𝑤𝑤−𝑥𝑥𝑥𝑥

𝑧𝑧𝑧𝑧=0

Anta att år 𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑇𝑇 är det senaste året för vilket det faktiska dödstalet är 
tillgängligt eller känt, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇. Då kan kohortens mortalitet, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑐𝑐𝑐𝑐  predikteras 
i termer av den genomsnittliga förändringstakten av kohorterna mortalitet 
och periodens mortalitet. Detta ges då av  

𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑇𝑇𝑇𝑇+1+𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑥𝑥+𝑧𝑧𝑧𝑧,𝑇𝑇𝑇𝑇 exp (−(𝑧𝑧𝑧𝑧 + 1)𝜉𝜉𝜉𝜉𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇)

där 𝜉𝜉𝜉𝜉𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇 är det predikterade värdet av 𝜉𝜉𝜉𝜉𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇. Detta ger oss även, som 
biprodukt, ett estimat av periodens dödstal, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑡𝑡𝑡𝑡 och förfarandet kan 
upprepas genom användandet av dessa estimat tillsammans med det 
predikterade värdet 𝜉𝜉𝜉𝜉𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇 för att erhålla en prognos för mortaliteten i 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑐𝑐𝑐𝑐 .
På detta sätt kan vi iterativt erhålla prognoser för 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,1, ….  

När de predikterade värdena av 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐 , 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 0,1, …. är tillgängliga kan de 

återstående förväntade livslängderna från åldrarna 𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝑧𝑧𝑧𝑧, 𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0, 1, …𝑤𝑤𝑤𝑤 −
𝑧𝑧𝑧𝑧 beräknas på vanligt sätt. 
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livslängderna har ökat kraftigt under de senaste 
decennierna. De ökar dessutom i accelererande takt. Men de 
metoder som man i dag använder för att beräkna den förväntade 
livslängden tar inte hänsyn till detta utan underskattar 
systematiskt hur länge vi lever. Detta kommer enligt författarna 
att leda till ackumulerande underskott i pensionssystemen. De 
presenterar därför en ny prognosmodell som på ett bättre sätt 
fångar den accelererande livslängdsökningen.
 Författarna pekar även på att det finns betydande skillnader 
i livslängd mellan olika socioekonomiska grupper. Exempelvis 
förväntas höginkomsttagare leva längre än låginkomsttagare. 
Eftersom pensionerna beräknas utan att ta hänsyn till skillnader 
i livslängd sker en omfördelning inom varje generation. 
Författarna resonerar om olika metoder som skulle kunna 
motverka de omfördelningar som uppstår.
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