
Lönekostnader för äldre  
och drivkrafter till förtida 
ålderspensionering

Lö
n
eko

stn
ad

er fö
r äld

re o
ch

 d
rivkrafter till fö

rtid
a åld

ersp
en

sio
n
erin

g
 

IS
F 2

0
1
2
:1

0adress Box 202, 101 24 Stockholm besöksadress Fleminggatan 7
telefon 08 58 00 15 00 fax 08 58 00 15 90 e-post registrator@inspsf.se webb www.inspsf.se

Rapport 2012:10



En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Stockholm 2012

Lönekostnader för äldre 
och drivkrafter till förtida 
ålderspensionering

Rapport 2012:10



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. 

Beställningsadress:  
Inspektionen för socialförsäkringen 
Box 202 
101 24 Stockholm 

Telefon: 08-58 00 15 00 
E-post: registrator@inspsf.se 

Rapporten kan laddas ner från 
www.inspsf.se 

© Inspektionen för socialförsäkringen 
Tryckt av E-print 
Stockholm 2012 



3 

Innehåll 

Generaldirektörens förord   ............................................................................... 5
Sammanfattning   .............................................................................................. 7
Summary    ........................................................................................................ 9
1 Inledning   .................................................................................................. 13
2 Litteraturgenomgång rörande arbetsgivardrivna pensioneringar   ............. 17
3 Allmän institutionell bakgrund   ................................................................ 21

3.1 Tjänstepensioner i sammandrag   ........................................................ 21
3.2 Förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionssystem   .................. 23
3.3 Skattemässiga regler för tjänstepensionssparande   ............................ 25
3.4 Lagstadgade arbetsgivaravgifter   ....................................................... 25
3.5 Översikt privat sektor   ........................................................................ 27

4 Premieberäkningar   ................................................................................... 29
4.1 Premienivå   ........................................................................................ 31
4.2 Extra löneökningar   ............................................................................ 35
4.3 Tjänstetid   .......................................................................................... 39
4.4 Arbetsgivarens kostnader vid olika typer av förtida avgång   ............. 41

4.4.1 Privatanställda tjänstemän – avgångspension   ......................... 42
4.4.2 Statligt anställda – pensionsersättning   .................................... 45

5 Sammanfattning och avslutande diskussion   ............................................. 47
5.1 Sammanfattning   ................................................................................ 47
5.2 Diskussion   ......................................................................................... 50

Referenser   ..................................................................................................... 55



4 

Bilaga A: Detaljerad institutionell beskrivning för de fyra stora  
  avtalsområdena   ............................................................................. 57
Bilaga B: Delkomponenterna i totalpremien   ................................................. 75
Bilaga C: Faktisk premie i ITP   ...................................................................... 79
  



5 

Generaldirektörens förord 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom 
systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och 
effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn 
avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. 
Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet 
fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.  

En rad reformer har under senare år genomförts för att stärka incita-
menten till fortsatt arbete efter 65 års ålder. Det finns dock starka 
drivkrafter i motsatt riktning. Genom tjänstepensionerna har stora 
grupper möjlighet att helt eller delvis gå i förtida ålderspension. 
Arbetsgivaren har dessutom möjlighet att ge avgångspension till äldre 
anställda eller på annat sätt pensionera äldre. Föreliggande rapport 
belyser systemeffekterna av de avtalade pensionsförmånerna och 
arbetsgivarens kostnader för äldre arbetskraft.  

Det finns fyra stora kollektivavtal om tjänstepension framförhandlade 
mellan arbetsmarknadens parter. I tre av dessa är ålderspensionen 
delvis förmånsbestämd. Kostnaderna för de avtalade förmånerna ökar 
under vissa förutsättningar mer än proportionellt mot den anställdas 
ålder och lön. Premiekonstruktionen medför alltså att lönekostna-
derna blir höga för en arbetsgivare med jämförelsevis många äldre, 
välbetalda anställda. En lösning kan vara att arbetsgivaren erbjuder 
avgångspension för att kunna byta ut äldre arbetskraft mot yngre. 

Rapporten identifierar en rad hinder mot fortsatt arbete efter 65 års 
ålder. Ett hinder är att avtalen förutsätter en ordinarie pension vid 65 
års ålder. Ett annat är att det kan vara oförmånligt för anställda att 
minska arbetstiden under åren närmast före pensioneringen, eftersom 
storleken på avtalspensionen är starkt beroende av de senaste lönerna. 
Avtalens utformning minskar troligtvis rörligheten på arbetsmark-
naden, eftersom kostnaderna för förmånerna i de förmånsbestämda 
delarna i hög utsträckning belastar den sista arbetsgivaren. Inom flera 
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avtal finns det möjlighet för arbetsgivaren att ge avgångspension eller 
andra pensionslösningar vid arbetsbrist, kompetensväxling med mera, 
vilka till vissa delar subventioneras av kollektivet och genom förmån-
liga skatteregler.  

Sammanfattningsvis skapar tjänstepensionsavtalen betydande pro-
blem för ambitionen att förlänga den yrkesverksamma perioden i 
livet. Rapporten illustrerar vikten av att se samtliga pensionsförmåner 
i ett sammanhang, när de offentliga systemens utformning diskuteras. 

Rapporten är skriven av Daniel Hallberg. Värdefulla synpunkter på 
tidigare utkast har tagits emot av professor Lennart Flood vid 
Göteborgs universitet, Anna Hessel, huvudsekreterare i pensions-
åldersutredningen, professor Thomas Lindh vid Linnéuniversitetet 
och Institutet för framtidsstudier, Håkan Selin vid Uppsala universi-
tet, docent Gabriella Sjögren Lindquist och professor Eskil Wadensjö, 
båda vid Institutet för social forskning. Ett särskilt tack riktas till de 
personer som har bidragit med typfallsberäkningar inom respektive 
avtalsområde och som gett värdefulla synpunkter på beskrivningen av 
den institutionella bakgrunden: Pehr Östberg, Fredrik Palm och 
Tomas Jürisoo (Alecta), Per-Ola Carlén och Stefan Sjödin (Statens 
pensionsverk, SPV), och Anders Karlsson och Kerstin Strand (KPA). 

 

Stockholm i maj 2012 

 

Per Molander 
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Sammanfattning 

Äldres lönekostnader anges ofta som en viktig faktor, som verkar till 
nackdel för efterfrågan på äldre arbetskraft. En rad reformer har 
genomförts under senare tid, som gör att man kan förvänta sig ökade 
ekonomiska drivkrafter, för både individen och arbetsgivaren, till 
fortsatt arbete efter 65 års ålder. Det kan dock finnas starka drivkraf-
ter att lämna arbetslivet redan före 65 års ålder. Genom tjänstepen-
sionerna har stora grupper möjlighet att helt eller delvis gå i förtida 
ålderspension. Arbetsgivaren har dessutom möjlighet att ge avgångs-
pension till äldre anställda eller på annat sätt pensionera äldre. 

Denna rapport belyser systemeffekterna av de avtalade pensionsför-
månerna och arbetsgivarens kostnader för äldre arbetskraft. Typfalls-
beräkningar visar att de totala lönekostnaderna kan bli betydande för 
äldre anställda, jämfört med yngre anställda. Förklaringen är att pre-
miekostnaderna för de avtalade förmånerna vanligtvis är högre för 
äldre och för dem med relativt hög lön. Beräkningarna visar också att 
en löneökning får större effekt på premien ju färre år som återstår till 
ordinarie pensionsålder. 

Det finns fyra stora kollektivavtal om tjänstepension framförhandlade 
mellan arbetsmarknadens parter. Vanligtvis kompletterar de avtalade 
förmånerna motsvarande förmåner i den allmänna försäkringen.  De 
avtalade förmånerna har störst betydelse för dem som har relativt 
höga arbetsinkomster, det vill säga inkomster som ligger över intjä-
nandetaket i den allmänna ålderspensionen. I tre av avtalen är ålders-
pensionen delvis förmånsbestämd. Det gäller privatanställda tjänste-
män (ITP2), statligt anställda (PA 03) och kommunal- och landstings-
anställda (KAP-KL). I avtalet för privatanställda arbetare (SAF-LO) 
finns bara avgiftsbestämd ålderspension. 

Kostnaderna för de avtalade förmånerna faller på arbetsgivaren. 
Medan de lagstiftade arbetsgivareavgifterna utgörs av en fast 
procentsats av lönesumman, så har pensionspremierna för tjänste-
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pension en annan konstruktion. För det första varierar avgifterna 
mellan olika delar av arbetsmarknaden, beroende på vilket avtal som 
den anställda tillhör. För det andra är pensionspremierna för förmåns-
bestämd tjänstepension under vissa förutsättningar progressiva i den 
anställdas ålder och lön. 

Premiekonstruktionen medför alltså att lönekostnaderna kan vara 
betydande för en arbetsgivare som har relativt många äldre och väl-
betalda anställda, jämfört med en arbetsgivare med en yngre arbets-
styrka. De högre lönekostnaderna kan ge arbetsgivare incitament att 
erbjuda äldre anställda avgångspension för att därigenom kunna byta 
ut äldre arbetskraft mot yngre. 

Sammanfattningsvis visar analysen att avtalens konstruktion kan 
skapa hinder för en höjd pensionsålder: 

1. Avtalen förutsätter en ordinarie pension vid 65 års ålder.  

2. Avtalen kan göra det oförmånligt för anställda att minska 
arbetstiden under åren närmast före pensioneringen, eftersom 
förmånen i hög grad baseras på de sista lönerna.  

3. Avtalens utformning motverkar troligtvis rörlighet på arbets-
marknaden, eftersom kostnaderna för förmånerna i de för-
månsbestämda delarna i hög utsträckning kommer att belasta 
den sista arbetsgivaren.  

4. Avtalen och skattelagstiftningen underlättar tidig avgång från 
anställningen för äldre anställda. Inom flera avtal finns det 
möjlighet för arbetsgivaren att ge avgångspension eller andra 
pensionslösningar vid arbetsbrist, kompetensväxling med 
mera, vilka till vissa delar subventioneras av kollektivet och 
genom förmånliga skatteregler. Detta får till följd att arbets-
givarens kostnader för avgångspension, jämfört med lönekost-
nader, minskar markant vid vissa bestämda åldersgränser.  

5. När flera intressenter hanterar det totala socialförsäkrings-
skyddet, kan det skapas incitament för anställd och arbets-
givare som är både omotiverade och samhällsekonomiskt 
skadliga. 
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Summary 

The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för 
socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the 
Swedish social insurance system. Its objectives are to strengthen 
compliance with legislation and other statutes, and to improve the 
efficiency of the social insurance system through system supervision 
and efficiency analysis and evaluation. 

ISF’s work is mainly conducted on a project basis and is 
commissioned by the Government or initiated by the Agency. This 
report has been initiated by the Agency. Parts of the material have 
been published in a Swedish Government Official report (SOU 
2012:28). 

This report highlights the institutional effects of the occupational 
pension benefits and employers’ costs for older employees. 

Older people's wage costs are often cited as an important factor that 
acts to the detriment of the demand for older employees. A number of 
reforms have been implemented recently in Sweden that is expected 
to increase the economic drivers for both the individual and the 
employer to continue in employment after the age of 65. However, 
there may be strong incentives to leave employment before the age of 
65. Through their occupational pensions, large groups have the ability 
to take early retirement, either fully or in part. The employer also has 
possibilities to offer an early retirement pension to older employees 
before they are 65. 

Calculations for various scenarios reveal that total wage costs can be 
significantly more for older employees compared to those for younger 
employees. The explanation for this is that the premium costs of the 
occupational pension benefits – under certain conditions – are higher 
for older employees and those with relatively high work income. The 
calculations also show that, with fewer years remaining until the 
normal retirement age (currently 65 years), salary increases have a 
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greater impact on the premium than when the retirement age is further 
away. 

In Sweden, there are four main occupational pension agreements 
negotiated between the parties on the labour market. Usually, the 
collectively agreed benefits act to complement the corresponding 
benefits of the national old age pension system. The agreed benefits 
are most important for those with relatively high work income; that 
is, for those with an income that is above the cap in the old-age 
pension system. In three of the agreements, which cover white-collar 
workers in the private sector, central government employees, and 
local government employees, the occupational pension is partly a 
final-salary pension scheme (defined benefit pension).  

The cost of the collectively agreed pension benefits is levied on the 
employer. While the legislated pay roll tax is a fixed percentage of 
the payroll, the premium costs of the occupational pension have a 
different design. First, the costs vary over different parts of the labour 
market, depending on which of the pension agreements that apply in 
that sector. Second, the pension contributions for defined benefit 
pensions are progressive and depend on the employee's age and 
salary. 

The premium design implies that the wage costs can therefore be 
substantial for an employer that has a relatively large number of older 
well-paid employees, in comparison with those for an employer with 
a younger workforce. The higher wage costs can give employers an 
incentive to offer older employees an early retirement pension, in 
order to enable them to replace older employees with younger ones. 

In summary, the analysis shows that the construction of the 
occupational pension agreements can create barriers to raising the 
retirement age: 

1. The agreements assume that there is a normal retirement age 
at 65. 

2. It may be disadvantageous for employees to reduce working 
time during the years immediately before retirement, as the 
benefit is largely based on the final wages. 

3. The design of the pension agreements is likely to discourage 
labour mobility, as the cost of pension benefits to a high 
degree will be is levied on the final employer. 
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4. The agreements and tax legislation facilitate the early 
retirement of older employees. In several of the agreements 
the employer may offer an early retirement pension or other 
retirement solutions due to, for instance, lack of available 
work, which in part are subsidized by the agreements and 
through favourable tax deductions. This has the consequence 
that the employer's costs for the early retirement pension, in 
relation to wage costs, decrease markedly at certain ages. 

5. When many stakeholders manage the total social security 
protection of the individual, it can create incentives for 
employees and employers that are both unjustifiable and 
socially harmful. 
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1 Inledning 

En rad reformer har genomförts under senare tid, som gör att man, 
hos både anställda och arbetsgivare, kan förvänta sig ökade ekono-
miska drivkrafter till fortsatt arbete efter 65 års ålder. Exempelvis 
finns det sedan år 2001 bestämmelser om att anställda har rätt att ha 
kvar sin anställning till 67 års ålder. På grund av övergångsbestäm-
melser kunde reglerna dock inte tillämpas förrän år 2003. Jobbskatte-
avdraget, som infördes år 2007, innebär att den som har inkomster 
från arbete får göra avdrag på inkomstskatten, och att även den som 
vid årets början är 65 år eller äldre får högre jobbskatteavdrag. När 
jobbskatteavdraget infördes, sänktes arbetsgivaravgifterna för dem 
som är 65 år eller äldre.1 Sedan år 2009 är de som är 65 år eller äldre 
dessutom berättigade till ett förhöjt grundavdrag.2 Sedan införandet 
har allt fler dessutom fått sin ålderspension från ett reformerat pen-
sionssystem, som har en starkare koppling mellan ett förlängt arbets-
liv och högre pension än det gamla.3

Det kan dock finnas starka drivkrafter att lämna arbetslivet redan före 
65 års ålder. Genom tjänstepensionerna har stora grupper möjlighet 
att helt eller delvis ta ut förtida ålderspension. Systemens utformning 
varierar mellan olika sektorer, men för det mesta medges rätt för den 
anställda och arbetsgivaren att teckna specialavtal vid sidan av de 
reguljära reglerna om förtida ålderspensionering. Därtill finns 

 

                                                
1 Tidigare betalades särskild löneskatt (16,16 procent) och ålderspensionsavgift (10,21 procent) 

för personer som vid årets ingång var fyllda 65 år. Den särskilda löneskatten slopades 1 januari 
2007 för denna grupp. Därefter betalas enbart ålderspensionsavgift (10,21 procent). Även före 
2007 betalade alltså arbetsgivaren lägre avgifter för den som var 65 år eller äldre, men skillna-
den mellan äldre och yngre var mindre. 

2 Effekterna av dessa reformer är till dags dato inte utvärderade.  
3 Enligt SOU 2010:85 är det främst personer med hälsoproblem och personer som kommit in i 

långvarig arbetslöshet, men även de som har starka preferenser för fritid och samtidigt har de 
ekonomiska resurserna att avstå från förvärvsarbete som lämnar arbetsmarknaden före 65 års 
ålder. Sannolikheten att fortsätta efter 65 års ålder beror främst på två egenskaper: om man är 
egenföretagare och vilken utbildning man har. Egenföretagare har ungefär hälften så stor sann-
olikhet att sluta arbeta som den som inte är det. Ju högre utbildning desto större är sannolik-
heten att fortsätta förvärvsarbeta efter 65. Detta gäller speciellt forskarutbildade. Resultaten 
visar även att benägenheten att fortsätta arbeta efter 65 års ålder är starkt avhängig av situa-
tionen på arbetsmarknaden. En ökning av den allmänna arbetslösheten ökar de äldres sann-
olikhet att sluta förvärvsarbeta. 
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särskilda regler för äldre om att få olika typer av ersättning vid arbets-
brist genom omställningsavtal, vilket i praktiken fungerar som förtida 
pensionering. 4

Det finns fyra stora kollektivavtalade tjänstepensionsavtal framför-
handlade mellan arbetsmarknadens parter. I samtliga avtal är 65 år 
inskriven som den normala åldern för pension.

 

5 Vanligtvis kom-
pletterar de avtalade förmånerna motsvarande förmåner i den all-
männa försäkringen.  De avtalade förmånerna har störst betydelse  
för dem som har relativt höga arbetsinkomster, det vill säga inkomster 
som ligger över taket i socialförsäkringen och som den allmänna för-
säkringen inte täcker. I tre av avtalen är ålderspensionen delvis för-
månsbestämd. Det gäller privatanställda tjänstemän (ITP2), statligt 
anställda (PA 03) och kommunal- och landstingsanställda (KAP-KL). 
I avtalet för privatanställda arbetare (SAF-LO) finns bara avgiftsbe-
stämd ålderspension.6

Kostnaderna för de avtalade förmånerna faller på arbetsgivaren. All-
mänt består de sociala avgifterna som arbetsgivaren betalar för sina 
anställda dels av de lagstiftade arbetsgivaravgifterna, dels av de 
kollektiva avgifterna som täcker de kollektivavtalade försäkringarna. 
De kollektiva avgifterna utgörs till största delen av pensionspremier 
för tjänstepension. Medan de lagstiftade arbetsgivareavgifterna utgörs 
av en fast procentsats av lönesumman (31,42 procent år 2012), har 
pensionspremierna för tjänstepensionen en annan konstruktion. För 
det första varierar avgifterna mellan olika delar av arbetsmarknaden, 
beroende på vilket avtal som den anställda tillhör. För det andra är 
pensionspremierna för förmånsbestämd tjänstepension under vissa 
förutsättningar progressiva i den anställdas ålder och lön.  

 

Premiekonstruktionen medför alltså att lönekostnaderna kan vara 
betydande för en arbetsgivare som har relativt många äldre välbetalda 
anställda, jämfört med en arbetsgivare med en yngre arbetsstyrka.7

                                                
4 Sättet att ta ut tjänstepensionerna kan alltså variera. Antingen kan man ta ut sin tjänstepension 

i samband med uttaget av den allmänna pensionen, eller också kan man göra uttaget av pen-
sionerna sekventiellt. Med det menas att enbart tjänstepensionen tas ut under en period före 65 
års ålder, för att efter 65 års ålder påbörja uttag av den allmänna ålderspensionen. Det har 
blivit vanligt att ta ut pensionerna sekventiellt på detta sätt, medan förtida uttag av enbart den 
allmänna ålderspensionen är relativt ovanligt. 

 
De högre lönekostnaderna kan ge arbetsgivare incitament att erbjuda 

5 Det finns inte någon pensionsålder definierad i KAP-KL men beräkningen av pensionen utgår 
från en pensionsålder på 65 år. 

6 En förmånsbestämd pension ger enkelt uttryckt en livsvarig pension som bestäms som en 
andel av individens senaste löner. En avgiftsbestämd pension bestäms av hur mycket avgifter 
som betalts in och hur dessa förräntas fram till pensionsdagen. 

7 Man kan dock notera att de kollektiva avgifterna i de flesta fall upphör vid 65 års ålder. 
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äldre anställda förtida pensionering för att därigenom kunna byta ut 
äldre arbetskraft mot yngre. Dessa incitament förstärks av att en 
avtalslösning med förtida ålderspensionering i många fall är finan-
siellt mer lönsam jämfört med en fortsatt anställning. Genom förturs-
reglerna (”sist in först ut”) i lagen (1982:80) om anställningsskydd 
(LAS) skyddas normalt de med lång anställningstid (vanligtvis äldre 
anställda). Arbetsgivaren har emellertid stora möjligheter att kringgå 
LAS genom att övertala äldre att ”frivilligt” gå i pension genom att 
erbjuda en avtalslösning. Inom flera avtal finns möjlighet att ge 
avgångspension eller andra pensionslösningar vid arbetsbrist, kom-
petensväxling med mera. I vissa fall subventioneras vissa delar av 
kostnaderna för avgångspensionen genom att slutbetalningen av åter-
stående pensionspremier helt bekostas av kollektivet. Jämfört med lön 
finns det också skattemässiga fördelar med pensionsutbetalningar och 
pensionsutfästelser, det vill säga pensionspremier, eftersom dessa är 
avdragsgilla upp till vissa belopp. 

Det kan finnas ytterligare negativa incitament för arbetsgivaren, till 
exempel att kostnaderna för premierna i hög utsträckning kommer att 
betalas av den sista arbetsgivaren, vilket borde bidra till att äldre har 
svårare att byta arbetsgivare sent i karriären (se till exempel Sjögren 
Lindquist och Wadensjö, 2005). För den anställda kan avtalen skapa 
incitament att inte minska arbetstiden under åren före pensioneringen 
eftersom förmånen i hög grad grundas på de senaste lönerna, även om 
en arbetstidsminskning skulle vara motiverad av andra skäl. (Inom 
speciellt kommunal och statlig sektor finns det dock vissa möjligheter 
till nedtrappning utan att förlora i pension.) 

Denna rapport är skriven som ett underlag till Pensionsåldersutred-
ningen (se Kommittédirektiv Översyn av pensionsrelaterade ålders-
gränser och möjligheter för ett längre arbetsliv, Dir. 2011:34). Utred-
ningen har efterfrågat ett underlag som belyser lönekostnaderna för 
äldre arbetskraft, speciellt hur de systemeffekter som finns mellan 
olika avtalsområden påverkar. I sammanhanget ska olika lönenivåers 
och löneökningars påverkan analyseras. Utredningen har även efter-
frågat beräkningar av arbetsgivarens kostnader vid olika typer av 
avgångspension, jämfört med att behålla äldre arbetskraft.  

Det ena syftet med denna rapport är dels att beskriva avtalsför-
månerna för äldre anställda och arbetsgivarens kostnader för äldre 
arbetskraft, dels att beskriva arbetsgivarens möjligheter att ge 
avgångspension till äldre anställda eller på annat sätt pensionera 
äldre. Det andra syftet är att genom typfallsberäkningar belysa 
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systemeffekter av arbetsgivarens lönekostnader genom pensions-
premiernas konstruktion för de tre avtal som har förmånsbestämd 
ålderspension, det vill säga avtalen för privatanställda tjänstemän 
(ITP2), statligt anställda (PA 03) och kommunal- och landstings-
anställda (KAP-KL).  

I ett tidigare utredningsbetänkande på området (SOU 2003:85) redo-
visas ålderns och lönens inverkan på premieberäkningen enbart för 
statlig sektor. Det stora bidraget med föreliggande rapport är således 
systemjämförelsen mellan samtliga relevanta sektorer. 

Huvudfrågorna som rapporten behandlar är:  

− Hur är premienivån för olika lönenivåer, åldersgrupper och 
födelsekohorter? 

− Hur ser premieökningen ut vid olika löneökningar? 

− Hur påverkas premien av tidigare tjänstetid inom sektorn? 

− Hur stor är kostnaden av en pensionsavgång?  

Resten av rapporten disponeras som följer. I avsnitt 2 görs en kort 
genomgång av tidigare litteratur rörande arbetsgivardrivna 
pensioneringar. Avsnitt 3 beskriver den institutionella bakgrunden 
allmänt. (En djupare beskrivning för vart och ett av avtalen återfinns i 
Bilaga A.) I avsnitt 4 redogörs för premieberäkningar utifrån fiktiva 
typfall. Avsnitt 5 avslutar rapporten med en sammanfattning och 
diskussion. 
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2 Litteraturgenomgång rörande 
arbetsgivardrivna pensioneringar 

Äldres lönekostnader anges ofta som en viktig faktor som verkar till 
nackdel för efterfrågan på äldre arbetskraft. En annan faktor som 
påverkar äldres anställningsbarhet är deras produktivitet. Denna är 
betydligt mer svårundersökt, och den forskning som finns på området 
är inte samstämmig (se Skirbekk, 2008, för en sammanställning av 
tidigare litteratur).8 9

Flera studier har visat att kostnaderna för uppsägningar eller införan-
det av nyanställningsförordningar riktade mot specifika grupper (till 
exempel äldre arbetstagare) påverkar efterfrågan på den typen av 
arbetskraft (Behaghel et al., 2005; Acemoglu och Angrist, 2001; 
Hakola och Uusitalo, 2005). I Sverige kan arbetsgivaren med liten 
arbetsstyrka (med högst 10 anställda) undanta två personer från tur-
ordningsreglerna enligt LAS. von Below och Skogman Thoursie 
(2008) fann att avgångarna bland äldre påverkades negativt av detta 
eftersom äldre sällan var prioriterade att klassas som undantagsfall. 

 

Företagen verkar vidare använda förtida pensionering som ett sätt att 
minska arbetsstyrkan under lågkonjunkturer och som ett sätt att kring-
gå lagstiftningen om anställningsskydd. Ökade möjligheter till förtida 
pensionering gör inte bara frivillig förtida pension mer attraktivt för 
individen (s.k. pull factor), utan leder också till att arbetsgivare i 

                                                
8 Slutsatsen verkar vara att produktiviteten tenderar att öka under den första delen av yrkeslivet, 

att den därefter stabiliseras och sedan faller mot slutet av arbetslivet. Produktivitetsfallet i äldre 
åldrar är tydligast i yrken som kräver problemlösning, lärande och snabbhet, medan det är 
mindre tydligt eller inte alls förekommer i yrken där verbala förmågor och erfarenhet betyder 
mer.    

9 En intressant studie från Finland på företagsnivå (Ilmakunnas och Maliranta, 2007), visar att 
avgångar av äldre anställda är vinstgivande för företag. Det beror särskilt på att produktivitets-
nivån bland de äldre som lämnade företaget – som grupp – låg klart under genomsnittet för 
arbetsstyrkan medan kompensationsnivån låg nära genomsnittet. Nyanställningar av äldre – 
återigen som grupp – hade en vinstneutral effekt. En tolkning skulle kunna vara att företagen 
gör sig av med lågproduktiva äldre medan de väljer att anställa äldre med relativt god produk-
tivitet. 
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större utsträckning uppmuntrar förtida ålderspension (s.k. push 
factor) (Dorn och Sousa-Poza, 2005, 2007). Att se pensionering 
enbart som individens frivilliga val kan således ge felaktiga policy-
implikationer.  

Det finns relativt få studier som direkt har undersökt hur arbetsgivar-
avgifterna påverkar pensioneringsbesluten. En slutsats verkar vara att 
den allmänna sysselsättningen påverkas relativt lite av minskade 
arbetsgivaravgifter (Bennmarker et al., 2009; Korkeamäki och 
Uusitalo, 2009).10

Amerikanska studier på området analyserar vanligtvis arbetsgivaran-
knutna hälso- och sjukvårdsförsäkringar, vilka är vanligt förekom-
mande i USA (se till exempel Gruber och Madrian, 1995). Arbets-
givaren har vanligtvis möjlighet att erbjuda den anställda en billigare 
försäkring än vad den anställda själv kan köpa på marknaden. Vid 
arbetsgivarebyte eller vid pensionering i förtid går den anställda van-
ligtvis miste om dessa förmåner. Studier pekar på att dessa faktorer 
kan ha en viktig effekt på individens pensionsbeslut (Gruber och 
Madrian, 1995; Johnson et al., 2003).  

  

I Sverige är de institutionella regelverken annorlunda och det är inte 
uppenbart att man kan finna dylika effekter för svensk del.  Till skill-
nad från i USA, där dessa typer av avtalade förmåner oftare är före-
tagsspecifika, följer avtalade förmåner i Sverige arbetstagaren genom 
yrkeslivet i större uträckning. Det gäller särkskilt om denna byter till 
en annan arbetsgivare inom samma arbetsmarknadssektor. I vissa fall 
får den anställda ta med sig förmånerna vid byte till en annan 
sektor.11

Att få avgångspension för att lämna arbetslivet i förtid blev allt mer 
vanligt i Sverige under den ekonomiska nedgången av 1990-talet, 
särskilt i den statliga sektorn (Wadensjö och Sjögren, 2000). En tolk-
ning av svenska data (speciellt för den statliga sektorn) är att arbets-
givare och anställda, i tider av vikande sysselsättning, kommer över-
ens om särskilda avtalslösningar för förtida pension. Tolkningen är 
också att dessa lösningar används för att övertyga äldre anställda att 
sluta frivilligt och att lösningarna fungerar som belöningar till äldre 

  

                                                
10 Pla et al. (2010) fann emellertid att en löneavgiftsminskning för vissa grupper haft positiva 

effekter på löner och sysselsättning dessa grupper.  
11 För små grupper av chefer och personer i ledande befattning kan pensionsavtal som är knutna 

till en viss arbetsgivare dock finnas. 
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anställda (Hallberg, 2011).12

                                                
12 Jmf m Coile och Levine (2007) som undersökte pensionering och arbetslöshetsnivå i USA. 

Även SOU (2010:85) visar att äldres benägenhet att sluta arbeta är starkt förknippad med 
situationen på arbetsmarknaden. 

 Tillgängligheten till förmånliga special-
avtal med arbetsgivaren om förtida pensionering verkar ha ökat pen-
sioneringsfrekvensen i Sverige under 1990-talet (Eklöf och Hallberg, 
2010). 
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3 Allmän institutionell bakgrund 

3.1 Tjänstepensioner i sammandrag 
Ungefär 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektiv-
avtal (år 2008, se Kjellberg, 2010). Kollektivavtalen har avtalats 
separat för olika delar av arbetsmarknaden, vilket gör att de varierar  
i utformning beroende på vilken arbetsmarknadssektor det gäller. 
Avtalen ger den anställda ett kompletterande socialförsäkringsskydd 
mot att arbetsgivaren betalar in avgifter för sina anställda. Skyddet 
kan avse kompletterande ersättningar vid exempelvis sjukdom, 
arbetsskada, arbetslöshet, föräldraledighet eller ålderdom (se t ex 
Sjögren Lindquist och Wadensjö, 2005).  

Det finns fyra stora avtal för tjänstepension för fyra stora grupper av 
anställda: privatanställda arbetare, privatanställda tjänstemän, statligt 
anställda och kommun och landstingsanställda. Det finns dessutom ett 
flertal mindre avtal som täcker mindre områden på arbetsmarknaden. 
Tjänstepensionerna har störst betydelse för dem med inkomster som 
ligger över taket i socialförsäkringen, det vill säga över 7,5 inkomst-
basbelopp (IBB; år 2011 motsvarar det 390 750 kronor per år). 
Tjänstepensionernas vikt skiljer sig därmed mycket mellan anställda  
i olika sektorer. Figur 1 visar andelarna med pensionsgrundande 
inkomst över taket uppdelat på sektor.13

 

 Störst andelar återfinns bland 
privatanställda tjänstemän och statsanställda. Där har 43 procent 
respektive 24 procent hade inkomster över taket i åldergruppen 28–64 
år. Motsvarande andelar bland privatanställda arbetare och kommun 
och landstingsanställda var 5 procent respektive 8 procent.  

                                                
13 Baseras på den s.k. LINDA-panelen. Definitionen av sektor (statlig, kommunal och landsting, 

samt privat) är den senast observerade. Inom privat sektor används den senast observerade 
informationen från strukturlöneregistren avseende institutionell sektorkod och Standard för 
svensk yrkesklassificering, SSYK, för att dela upp tjänstemän och arbetare. 
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Figur 1. Andelar med pensionsgrundande inkomst över taket i 
socialförsäkringen (7,5 inkomstbasbelopp) år 2009  

Generellt har tjänstepensionsavtalen 65 års ålder inskrivet som 
”normal” pensionsålder. Därtill finns i tjänstepensionsavtalen bety-
dande möjligheter till förtida pensionering före ”normal” pensions-
ålder genom sekventiellt uttag av pension. Det innebär att man före 
65-årsdagen finansierar en förtida pensionering enbart med inkomster 
från avtalspensionen för att efter 65 års ålder påbörja uttag av den 
allmänna pensionen. 

Även möjlighet till delpension finns. Inom det statliga avtalsområdet 
finns avtal om delpension. Inom det kommunala området finns möj-
lighet att sluta lokala avtal om delpension med olika villkor om 
omfattning och kompensation. I till exempel Sjögren Lindquist och 
Wadensjö (2005) görs en mer detaljerad genomgång av vad som 
gäller i de olika avtalsområdena. 

Utöver tjänstepensionen finns det inom till exempel staten möjlighet 
för anställda att få pensionsersättning eller särskild pensionsersättning 
genom Trygghetsavtalet, innan den ordinarie pensionen börjar utbeta-
las vid 65 år. 

En djupare beskrivning för vart och ett av avtalen återfinns i Bilaga 
A. 
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3.2 Förmånsbestämda och avgiftsbestämda 
pensionssystem 

En viktig skiljelinje vad gäller utformningen av tjänstepensionerna är 
om pensionssystemen är avgifts- eller förmånsbestämda. I ett avgifts-
bestämt system betalar arbetsgivaren in en viss procentsats av lönen 
till framtida pension. Storleken på pensionen beror dels på hur 
mycket avgifter som sammanlagt betalats in, dels på förräntningen av 
kapitalet. Den enskilda individen kan i många fall själv påverka hur 
den inbetalda premien placeras, vilket innebär att pensionens storlek 
kan variera mellan personer med identiska livsinkomster och avtal.  

I ett förmånsbestämt system är den anställda garanterad en viss livs-
varig förmån, som vanligtvis är uträknad som andel av pensions-
underlaget multiplicerat med tjänstetidsfaktorn. Pensionsunderlaget 
bestäms av de senaste lönerna (i vissa fall den senaste lönen). Den 
förmån som individen är berättigad till bestämmer hur stora premier 
som arbetsgivaren ska betala in under anställningstiden. När det är 
kort tid kvar till pension får förändringar i den anställdas förutsätt-
ningar större effekt på premien. I ett förmånsbestämt pensionssystem 
grundas därför pensionspremien – grovt sett – på tre faktorer: de 
senaste lönerna, tjänstetidsfaktorn och antalet år som är kvar till 
pensioneringen. Redan intjänad pension (det vill säga tidigare löne-
utveckling) kan också påverka premien. Det betyder vanligtvis att 
löneökningar medför höjda premier och att premierna stiger med 
åldern.  

Tjänstetidsfaktorn är vid beräkningstillfället summan av dittills 
intjänad tjänstetid och den tjänstetid som är möjlig att tjäna in fram 
till pensionsåldern räknat i månader, delat med 360 månader (30 år). 
Tjänstetidsfaktorn kan dock maximalt vara 1,00, vilket betyder att 
tjänstetid utöver 30 år inte påverkar tjänstetidsfaktorn. Exempelvis 
har en 60-åring, som började arbeta vid 30 års ålder, uppnått maximal 
tjänstetidsfaktor. Notera även att premieberäkningen för en 30-åring 
kommer att bygga på en tjänstetidsfaktor på 1,00, vilket beror på att 
30-åringen har möjlighet att tjäna in minst 30 års tjänstetid fram till 
pensionsåldern 65 årsdagen.  

Tiden fram till tänkt pensionsålder spelar dock en viktig roll. Hur 
mycket av förmånen som är betald sedan tidigare kan påverka den 
individuella premien. Nominella lönesänkningar sent i karriären kan 
därmed resultera i sänkningar i premien och vice versa. Störst blir 
effekten för lönedelar över taket i socialförsäkringen. 
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Figur 2 ger en schematisk bild av hur en löneökning nära pension-
eringen slår på premierna i ett förmånsbestämt system. Figuren visar 
att större löneökningar för anställda nära pensionsåldern medför 
särskilt stora premieökningar, eftersom den ökade livsvariga förmån-
en ska finansieras under ett fåtal år. I ITP2 finns dock en spärr mot 
höga löneökningar (se Bilaga A). Om tidpunkten för löneökningen 
ligger längre tillbaka i tiden eller om löneökningen är mindre, blir 
premieökningen lägre. 

 
Figur 2. Effekten på premien vid en löneökning kort tid före 

pensioneringstillfället vid förmånsbestämd pension 
(hämtad från SOU 2003:85, fig. 3.1) 

Ofta kombineras förmånsbestämda system med en avgiftsbestämd 
del, vilket är fallet med de statliga och kommunala pensionsavtalen, 
liksom avtalet för privatanställda tjänstemän (ITP2). I det nya avtalet 
för privatanställda tjänstemän (ITP1) och i avtalet för privatanställda 
arbetare (SAF-LO), som är helt avgiftsbestämda, är dock premierna 
högre för inkomster över taket i socialförsäkringen. Eftersom lönerna 
vanligtvis stiger med åldern kommer premiebetalningarna fortsatt att 
vara högre för äldre. 

  



 

25 

3.3 Skattemässiga regler för 
tjänstepensionssparande 

Pensionsutbetalningar och pensionsutfästelser, det vill säga pensions-
premier, är avdragsgilla upp till vissa belopp. Enligt huvudregeln i 
inkomstskattelagen (1999:1229)14 är pensionsinbetalningar upp till 35 
procent av den pensionsgrundande lönen avdragsgill (med ett tak på 
10 prisbasbelopp, PBB).15

Om tryggandet av pensionsutfästelser föranleds av att ett pensions-
avtal ändras vid förtida avgång från anställning, eller att ett nytt 
pensionsavtal ingås i ett sådant fall, gäller kompletteringsregeln i 
inkomstskattelagen.

 För att kostnaden för avgångspensionen ska 
vara avdragsgill, ska överenskommelsen om avgångspension ha 
träffats mellan arbetsgivaren och den anställda innan anställningen 
avslutas. På de pensionsavsättningar och pensionsutbetalningar som 
arbetsgivaren gör, och som är avdragsgilla, betalar arbetsgivaren 
särskild löneskatt på 24,26 procent. På vanlig lön betalas en högre 
arbetsgivaravgift, 31,42 procent. 

16

Den högsta pensionsnivå man kan erbjuda anställda före ordinarie 
pensionsålder (65 år) och erhålla avdragsrätt för är enligt komplett-
eringsregeln 80 procent av lönedelar upp till 7,5 PBB, 70 procent av 
lönedelar mellan 7,5 och 20 PBB, och 40 procent av lönedelar mellan 
20 och 30 PBB.  

 Denna regel gäller också i de fall där pensions-
utfästelserna är otillräckligt tryggade. För att arbetsgivaren ska få 
direkt avdragsrätt för hela pensionskostnaden måste den erbjudna 
pensionsnivån enligt kompletteringsregeln hålla sig inom vissa pro-
centsatser av lönen. Utfästelsen ska bland annat innehålla uppgifter 
om pensionsnivåer i procent av lön eller månadsbelopp, pensions-
grundande lön, pensionsutfästelsens intjänandetid och eventuell 
tidigare tryggad pensionsrätt. 

3.4 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 
I tabell 1 ges en översikt över de lagstadgade arbetsgivaravgifterna, 
vilka är totalt 31,42 procent av lönen. 17

                                                
14 28 kap. 5–6 §§ inkomstskattelagen. 

 Här ingår avgifter till ålders-
pensionssystemet, sjukförsäkringen, arbetsskadeförmånerna, föräldra-
försäkringen, med mera. Man kan notera att avgifterna tas ut på hela 

15 Ett prisbasbelopp är 42 800 kr år 2011. 
16 28 kap. 7–12 §§ inkomstskattelagen. 
17 Vissa regioner i Sverige och yngre (inte fyllda 26 år vid årets ingång) har nedsatta avgifter. 
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lönesumman även om förmånerna är begränsade upp till vissa 
inkomsttak.  Den del av ålderspensionsavgiften som är över intjän-
andetaket på 7,5 IBB tillfaller inte ålderspensionssystemet utan går 
till statsbudgeten och är att betrakta som en skatt.   

 
Tabell 1. Lagstadgade arbetsgivaravgifter år 2011 (procent av lön) 

  26–64 år 65–74 år  75 år eller 
äldre 

Ålderspensionsavgift 10,21 10,21 – 

Efterlevandepensionsavgift 1,17 – – 

Sjukförsäkringsavgift 5,02 – – 

Arbetsskadeavgift 0,68 – – 

Föräldraförsäkringsavgift 2,20 – – 

Arbetsmarknadsavgift 2,91 – – 

Allmän löneavgift 9,23 – – 

Totalt 31,42 10,21 0 

Källa: Skatteverket. 

Tabellen visar också att arbetsgivaravgifterna för personer som fyllt 
65 år vid årets ingång enbart består av ålderspensionsavgiften (10,21 
procent), och att arbetsgivaravgiften försvinner helt för dem som är 
75 år eller äldre år 2011 (ingår helt i det gamla ATP-systemet). 
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3.5 Översikt privat sektor 
I tabell 2 ges en översikt över de genomsnittliga avgifterna till 
avtalsförsäkringar (som andel av årslön) under år 2011 i privat sektor 
uppdelat på tjänstemän och arbetare.  

 
Tabell 2. Avgifter till avtalsförsäkringar för privatanställda 

arbetare och privatanställda tjänstemän, år 2011 (procent 
av årslönen) 

  Privat-
anställda 
arbetare 

Privat-
anställda 
tjänstemän  

Avtalsförsäkring   
   Grupplivförsäkring (TGL) 0,30 ca 0,20  
   Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 0,38   
   Omställningsförsäkring*  0,30  
   Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,01 0,01 
   Trygghetsrådet^  0,30  
Avtalspensioner     
   Pensionspremie (SAF-LO)** 4,3 / 24,0  
   Premiebefrielseförsäkring 0,12   
   Tjänstepension (ITP2) ^^  ca 13,1 
Särskild löneskatt på pensionskostnader ca 0,80 ca 2,50 
Totalt, avtalsförsäkringar ca 6,21 ca 16,11 
Totalt, lagstadgade arbetsgivaravgifter 31,42 31,42  
Arbetsgivarens totala avgifter ca 37,63 ca 47,53 

Källa: Svenskt Näringsliv och Alecta. Anm. *) Premien avser företag som är medlemmar i 
Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,6 procent. **) Tas ut från 25 års 
ålder. På lönedelen under 7,5 IBB tas ut 4,3 procent och på lönedelen över 7,5 IBB tas ut 
24,0 procent. Notera premietrappan som gäller för ålderspension inom SAF-LO (se 
Bilaga A). ^) Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag 
med hängavtal betalar 0,7 procent. ^^) Prognos (genomsnitt) för ITP-kostnaden under år 
2011 för ITP2. Notera att stora avvikelser förekommer både på individnivå och 
företagsnivå. ITP1 ingår inte (se Bilaga A).  

Tabellen visar att avgifterna för de framförhandlade försäkringarna är 
betydligt högre för tjänstemän (16,11 procent) än för arbetare (6,21 
procent). Till stor del är detta ett resultat av att de två grupperna har 
olika kollektivavtal, och framför allt att de har olika tjänstepensions-
system. De totala avgifterna för arbetsgivaren landar därmed på 
drastiskt olika nivåer. 
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4 Premieberäkningar 

Pensionsåldersutredningen har beställt typfallsberäkningar, som bland 
annat belyser ålderns inverkan på premierna för de förmånsbestämda 
delarna i avtalsförsäkringarna. Premieberäkningen bygger på ett antal 
fiktiva typfallsindivider utifrån tidigare intjänande, bruttolön, ålder 
och år för beräkning. Huvudfrågorna som beräkningarna ska ge svar 
på är:  

− Hur ser premien ut för olika lönenivåer, åldersgrupper och år 
för beräkning? 

− Hur ser premieökningen ut vid olika löneökningar? 

− Hur påverkar olika tjänstetid inom sektorn? 

− Hur ser avgångskostnaderna (inklusive eventuell slutbetal-
ningen av premierna) ut vid förtida pensionering (avgångs-
pensionering)? 

Beräkningsunderlagen är gjorda av Alecta (privatanställda tjänste-
män), SPV (statligt anställda) och KPA (kommunal och landstingsan-
ställda). För jämförbarhet med övriga sektorer har KPA gjort försäk-
ringsmässiga premieberäkningar för sektorn för kommunal och 
landstingsanställda.18

Premiekostnadsberäkningarna har gjorts på adekvat ålderspensions-
försäkring enligt det avtal som gäller inom respektive område. För 
privatanställda tjänstemän antas att födelsekohort helt bestämmer 
tillhörighet till ITP2 respektive ITP1. Därmed antas att de som är 
födda år 1978 eller tidigare tillhör ITP2 och att de som är yngre till-
hör ITP1. Inom staten och inom kommun- och landstingssektorn 
tillämpas övergångsregler enligt avtal.
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18 Inom sektorn tillämpas i realiteten i många fall skuldföring av den pensionsskuld som gäller 

de förmånsbestämda pensionerna. Se Bilaga A för en närmare beskrivning. 

  

19 Inom KPA är beräkningen av förmånsgrunden något förenklad och beräknas som 
genomsnittet av de fem föregående årens löner. 
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I de fall då avgiftsbestämda pensioner förekommer inom något avtal, 
ingår premierna även för dessa i beräkningarna. Anledningen är att 
det ska vara möjligt att jämföra olika avtalsområden och olika år på 
ett rättvisande sätt. Inga kollektiva premier ingår i redovisningen. 20

Följande antaganden har gjorts för typfallen. Den anställda antas ha 
en nominell lönetillväxt på 4 procent per år. Före år 2012 används 
faktiska inkomstbasbelopp (IBB) och prisbasbelopp (PBB). Årlig 
förändring i IBB och PBB från och med år 2012 antas vara 3 procent 
respektive 2 procent. De försäkringstekniska premiegrunderna för år 
2011 tillämpas framåt i tiden, och de historiska försäkringstekniska 
premiegrunderna före år 2011 tillämpas så långt tillbaka i tiden som 
möjligt. 
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Figur 3. Löneutvecklingen för de tre typfallen (uttryckt som 

löpande IBB), efter slutlön vid 65 års ålder 

För att man ska kunna följa lönenivåns påverkan utgår beräkningarna 
från tre olika lönenivåer, angivna utifrån slutlönen vid 65 års ålder: 7 
IBB, 9 IBB och 11 IBB (i löpande IBB).21

                                                
20 De olika delarna som utgör totalpremien i beräkningarna för respektive sektor finns angivna i 

noten till Tabell 3 och särredovisade i Bilaga B. 

 Hädanefter benämns dessa 
tre löneprofiler lön1, lön2 och lön3, se figur 3. Den antagna lönetill-
växten och slutlönen resulterar i att det lägst avlönade typfallet (lön1) 
aldrig når över taket i socialförsäkringen, och att det mellersta 

21 Ett IBB år 2011 är 52 100 kronor. 
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typfallet (lön2) passerar taket vid 47 års ålder. Det högsta typfallet 
(lön3) passerar taket vid 27 års ålder. 22

Typfallen bör ses som en förenkling av verkliga löneutfall. I verkliga 
livet är lönetillväxten vanligtvis större i unga år och mindre i äldre 
åldrar. Det skulle kanske tala för att man i stället för en konstant löne-
tillväxt borde anta en konkav löneprofil. Transparens i antagandena 
har dock bedömts som viktigare. Notera att syftet är att åskådliggöra 
systemjämförelser och jämförelser över tid, snarare än att visa på helt 
realistiska premieutfall.  

 

Beräkningarna utförs vid olika åldrar och vid två olika år (2011 och 
2021) för att man ska kunna följa hur ålder och olika övergångsregler 
påverkar. 

Övriga antaganden för beräkningarna är att inträdet i arbetslivet antas 
vara vid 25 års ålder och att förväntad tidpunkt för pensionering är 
vid 65 års ålder. I fallen nedan modereras dock dessa antaganden för 
att åskådliggöra effekter av extra löneökningar, förtida pensionering, 
och olika tjänstetid.  

4.1 Premienivå 
Tabell 3 visar totalpremien som andel av lön för olika åldrar, löne-
nivåer och år för privatanställda tjänstemän (ITP), kommun- och 
landstingsanställda (KAP-KL) och statligt anställda (PA 03). Enligt 
tabellen har alla anställda inom de olika sektorerna haft en identisk 
lön vid 65-årsdagen (7, 9 eller 11 IBB) och samma nominella 
löneökningstakt (4 procent). 

Man kan notera att det i samtliga sektorer finns klara premieskillna-
der i förväntad riktning över både ålder och lön. Exempelvis visar 
beräkningarna för ITP år 2011 att typfallet lön1 har en premie på 4,5 
procent vid 30 års ålder och 8,7 procent vid 60 års ålder. För lön3 är 
motsvarande premie 5,4 procent respektive 28,9 procent. Det avgifts-
bestämda avtalet (ITP1), vilket gäller dem som är födda år 1979 och 
senare, resulterar i lägre premier. Mellan åren 2011 och 2021 faller 
premien från 5,1 procent till 4,5 procent för en 40-åring med lön2. 
För en 40-åring med lön3 faller premien från 8,2 till 7,7 procent.  

  

                                                
22 Taket ligger vid 7,5 IBB, vilket motsvarar 390 750 kronor per år under 2011. 
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Tabell 3. Premier i olika avtal, uppdelat på ålder, tänkt lön vid 65 
års ålder och år för beräkning, procent av lön  

ITP 2011 2021 
 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 
Tänkt slutlön vid 65 år  

 

7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 
30 4.5 4.5 5.4 4.5 4.5 5.4 
40 5.1 5.1 8.2 4.5 4.5 7.7 
50 5.9 7.8 13.7 5.8 7.6 13.0 
60 8.7 21.8 28.9 8.5 21.3 27.8 
       

KAP-KL 2011 2021 
 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 
Tänkt slutlön vid 65 år  

 

7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 
30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
40 4.5 4.5 6.8 4.5 4.5 7.9 
50 5.1 5.1 12.0 4.5 4.5 13.4 
60 6.0 17.2 27.8 5.5 16.7 26.6 
       

PA 03 2011 2021 
 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 
Tänkt slutlön vid 65 år  

 

7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 
30 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 
40 4.5 4.5 6.3 4.5 4.5 7.0 
50 5.7 5.7 10.8 4.7 4.7 11.7 
60 8.6 15.3 21.5 7.2 17.0 25.0 

Källa: Alecta, KPA och SPV. Amn. I premien för ITP ingår ålderspension (ÅP), familjepension 
(FP), ITPK och ITP1. Beräkningen inkluderar premiemaximering och lönekapning. I 
premien för KAP-KL räknas in avgiftsbaserad ålderspension (AÅP), förmånsbestämd 
ålderspension (FÅP) och löpande värdesäkring av pensionsrätt från tiden före år 1998 
(IPR9712). I premien för PA 03 ingår individuell ålderspension (IÅP), Kåpan och 
förmånsbestämd ålderspension (ÅPE). IBB år 2011 är 52 100 kronor. IBB år 2021 är 
70 018 kronor. 

En jämförelse med riktiga premieutfall inom ITP under år 2011 för 
personer i de angivna åldrarna och lön görs i figur 4 (se Bilaga C för 
fullständigt underlag).  
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Figur 4. Genomsnittliga premier i ITP-beståndet för ålders-

pension (ÅP bestånd) och utfall från typfall (ÅP typfall), 
procent, år 2011 

Figuren visar att den beräknade premien för den förmånsbestämda 
ålderpensionen (ÅP) i de flesta fall stämmer ganska väl med den 
verkliga genomsnittliga verkliga ÅP-premien.23 Det finns dock två 
undantag, vilka avser lön2 och lön3 (slutlön 9 IBB respektive 11 
IBB) för dem som är födda 1948 (63 år under 2011). Med givna 
antaganden blir den framräknade premien betydligt högre än den 
faktiska genomsnittliga premien i 2011 års bestånd vid samma löner. 
Det beror förmodligen på att beräkningsmodellen fördelar löne-
ökningarna något fel över tiden, genom att den antar en konstant 
löneökningstakt. För verkliga personer har löneökningstakten antag-
ligen varit högre i början än i slutet av arbetslivet, vilket leder till en 
jämnare kostnadsfördelning över tiden. De premier som redovisas 
avseende födelseår 1951 (60 år under 2011) för lön2 och lön3 stäm-
mer betydligt bättre även för födelseår 1948, än de värden som redo-
visas med modellens antaganden för födelseår 1948. De sista årens 
utveckling efter 60 års ålder förefaller alltså överskattade med model-
lens antaganden.24

                                                
23 Genomsnittet för den verkliga ÅP-premien bygger på genomsnittet för löneintervall om 

10 000 kronor. 

 Av detta skäl redovisas inte resultaten utifrån 

24 Samma intryck fås genom att jämföra ITP-beståndet och typfallsberäkning av familje-
pensionspremien inom ITP.  
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premierna för äldre än 60 års ålder i texten. 25

Inom KAP-KL finns också klara skillnader i premien över både ålder 
och lön. Premien är i allmänhet något lägre i KAP-KL jämfört med 
ITP, speciellt för typfallet lön1. Det beror delvis på att en större del 
av KAP-KL-kollektivet har avgiftsbaserade pensioner, men det beror 
också på att pensionsunderlaget grundas på en längre period av tidig-
are löner. Över tid, alltså fram till år 2021, kan man konstatera att 
premierna blir något lägre i de flesta fall. Det resultatet är förväntat, 
eftersom inslaget av avgiftsbestämda pensioner ökar. Undantag finns 
dock för 40-åringar och 50-åringar med lön3, vilka får en något högre 
premie 2021 jämfört med 2011. Anledningen till detta är att dessa 
grupper har en större pensionsrätt från tiden före år 1998 under 2011 
jämfört med år 2021, och därmed har högre kostnad för löpande 
värdesäkring av förmånerna intjänade före år 1998 (IPR9712). 
Premierna för deras förmånsbestämda ålderspension (FÅP) är dock 
jämförelsevis högre om tio år än i dag, vilket alltså överträffar 
minskningen i IPR9712. 

 (Beräkningarna för 63-
åringar finns dock i Bilaga B.) 

Även inom den statliga sektorn kan man konstatera att premierna är 
ålders- och löneberoende på samma sätt som i de andra avtalen. 
Exempelvis visar beräkningarna för år 2011 att för typfallet lön1 är 
PA 03-premien 4,5 procent vid 30 års ålder och 8,6 procent vid 60 års 
ålder. För lön3 är motsvarande premie 4,5 procent respektive 21,5 
procent. Man kan konstatera att premienivåerna inom staten för typ-
fall lön1 är ganska lika de inom ITP-området, medan premienivåerna 
för lön2 och lön3 ligger något under motsvarande typfall inom ITP.  

Man kan vidare notera att premierna för de äldre inom statlig sektor 
ökar något över tid för dem med de två högsta lönerna (lön2 och 
lön3). För typfallet lön1 reduceras premierna något över tid. En för-
klaring till premieökningen inom staten är det relativt sena införandet 
av fribrevstekniken för premieberäkningen år 2003 i och med över-
gången till avtalet PA 03. Fribrevstekniken innebär att – vid varje 
beräkningstidpunkt – fastställs premien för att finansiera förmåns-
skillnaden mellan pensionsbeloppet enligt avtal och hitintills intjänad  

  

                                                
25 Det har inte varit möjligt att erhålla jämförbar beståndsstatistik på riktiga premieutfall för 

KAP-KL och PA 03. Det går därmed inte säga hur väl typfallsberäkningarna stämmer med 
riktiga premieutfall på dessa områden. 
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pensionsrätt (fribrevet). 26 I det gamla avtalet PA-91 beräknades 
premien utifrån att förmånen var en linjärt intjänad livränteförmån. 
Det innebar att livräntan vid varje premiebetalning måste vara finan-
sierad fullt ut, och att betalningen inte kunde slås ut på återstående tid 
fram till pension. Anledningen till att premierna blir något högre år 
2021 jämfört med år 2011 är att fribrevstekniken – i det konstruerade 
exemplet – ger lägre intjänandekurva i ”unga år” jämfört med ett linj-
ärt beräknat intjänande. Det innebär att det i det aktuella fallet finns 
mer förmånsrätt kvar att finansiera för födda 1961 år 2021 än för 
födda 1951 år 2011. Inom ITP finns inte denna effekt, eftersom prem-
ieberäkningen där har utgått från fribrevstekniken långt tidigare än 
inom staten. 27

4.2 Extra löneökningar 

 

Effekten på premien av samma nominella löneökning studeras på 
följande sätt. I exemplet antar vi att alla typfallsindivider det sista året 
före premieberäkningen (2010 eller 2020) får en extra löneökning på 
antingen 1 000 kronor i månaden eller 2 000 kronor i månaden (cirka 
1 300 kronor eller cirka 2 600 kronor i månaden år 2021) men i övrigt 
är identiska med typfallen i föregående avsnitt.28 29

I den övre halvan av tabell 4 visas förändringen i totalpremien inom 
ITP vid en löneökning på 1 000 kronor per månad, som andel av lön. 
I den nedre halvan av tabellen visas premieförändringen vid en löne-
ökning på 2 000 kronor per månad. Som man kan förvänta får en 
löneökning störst effekt på premien, ju färre år som återstår till ordi-
narie pensionsålder. Om det är flera år kvar till pensionsåldern, kan 
den premieökning som beror på höjd lön betalas under många år. Om 
det däremot är relativt få år kvar, får samma löneökning en större 
effekt på pensionspremien, vilket beror på att ökningen av förmånen 
ska betalas under en kortare tid. Exempelvis stiger 2011 års premie 

  

                                                
26 Genom fribrevstekniken fastställs premien så att den är konstant fram till pensionsåldern, om 

inget förändras. Vid en förändring såsom ändrat pensionsunderlag, ändrad indexering av 
fribrev med mera, görs proceduren om utifrån det nya pensionsbeloppet och/eller det nya 
fribrevet, som då ofta ökat (åtminstone nominellt). Den premie som beräknas bygger sedan 
upp fribrevet. 

27 En annan orsak är att man inom PA 03 använder kohortspecifika livslängdsantaganden, vilket 
innebär att premierna blir högre för yngre kohorter än för äldre, allt annat lika. Inom ITP 
används inte generationsberoende livslängdsantaganden. 

28 Uttryckt i löpande IBB motsvarar löneökningarna cirka 0,23 IBB respektive cirka 0,46 IBB 
på årsbasis. Den extra löneökningen är alltså utöver antagen individuell lönetillväxt. 

29 Notera att beräkningen av förmånsgrunden för kommun- och landstingssektorn är något 
förenklad i typfallen. Den beräknas som genomsnittet av de fem föregående årens löner.  
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med 4,4 procent (från 21,8 procent till 26,2 procent) för en 60-åring 
med lön2 vid ett lönepåslag med 1 000 kronor per månad. För en 50-
åring med samma löneprofil (lön2) stiger 2011 års premie med 1,6 
procentenheter (från 7,8 procent till 9,4 procent). Man kan vidare 
notera att premieökningen är större ju större löneökningen är. För de 
äldsta kan man notera att premien kan bli betydande i dessa beräknin-
gar. Man kan konstatera att löneförändringarna slår nästan exakt 
likadant år 2021. 

 
Tabell 4. Förändring (procentenheter) i ITP-premie vid olika 

löneökningar, procent av lön 

 2011: 

Extra löneökning 1000 
kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 1300 
kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 år*  7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 

30 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.7 

40 0.1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.6 

50 0.2 1.6 1.2 0.2 1.6 1.2 

60 0.6 4.4 3.4 0.6 4.4 3.4 

 2011: 

Extra löneökning 2000 kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 2600 
kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 år*  7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 

30 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.3 

40 0.1 0.1 1.4 0.0 0.0 1.1 

50 0.3 3.2 2.3 0.3 3.1 2.3 

60 1.2 8.5 6.8 1.2 8.5 6.7 

Anm. Löneökningen sker året före premieberäkningen. *) Slutlönen anges före den extra 
löneökningen. 
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I andra fall förändras premien som andel av lön inte alls genom löne-
ökningen. Förklaringen är då att typfallet enbart har lön under taket i 
socialförsäkringen och därtill har avgiftsbestämd pension genom 
ITP1 (så är till exempel fallet för en 30-åring år 2011). Man kan dock 
notera att premien som andel av lön kan stiga även för anställda som 
enbart har avgiftsbestämd pension, om de har lönedelar över taket. 
Exempelvis får en 30-åring som har lön3 en ökad premie år 2011 till 
följd av löneökning. I just detta fall är premieökningen dock inte så 
stor (ökar från 5,4 procent till 6,1 procent). 

Motsvarande analys för KAP-KL presenteras i tabell 5.  

 
Tabell 5. Förändring (procentenheter) i KAP-KL-premie vid olika 

löneökningar, procent av lön 

 2011: 

Extra löneökning 1000 kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 1300 kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 
år* 

7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 

30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 

50 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.6 

60 0.0 2.5 1.8 0.0 3.7 2.8 

 2011: 

Extra löneökning 2000 kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 2600 kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 
år*  

7 IBB 9 IBB 11 IBB 7 IBB 9 IBB 11 IBB 

30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 1.9 

50 –0.1 0.0 1.5 0.0 0.0 3.2 

60 –0.1 4.9 3.6 –0.1 7.2 5.4 

Anm. Löneökningen sker året före premieberäkningen. *) Slutlönen anges före den extra 
löneökningen. 
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Tabellen visar på vissa intressanta avvikelser jämfört med exemplet 
från ITP. För det första är premieförändringarna till följd av en löne-
ökning mindre i KAP-KL. Det beror på att samma löneökning i KAP-
KL får ett mindre genomslag eftersom underlaget beräknas utifrån ett 
genomsnitt av flera tidigare löner. Vanligtvis är det den sista lönen 
som bestämmer underlaget i ITP. Att premieförändringarna är mindre 
i KAP-KL beror också på att förmånsnivån är något högre inom 
ITP2. För det andra resulterar faktisk en löneökning för äldre med låg 
inkomst (lön1) i en något minskad totalpremie som andel av lön. En 
förklaring till detta är att denna grupp endast har avgiftsbestämd 
ålderspension (som alltid är 4,5 procent av lönen). En annan förkla-
ring är att gruppen har en tidigare intjänad pensionsrätt från tiden före 
år 1998, som inte påverkas i kronor när lönen ökar, vilket i sin tur 
beror på att den pensionsrätten redan är fastställd. I totalpremien ingår 
värdesäkringskostnaden för pensionsrätt från tiden före år 1998 
(IPR9712). Som andel av den högre lönen faller därför totalpremien 
för dessa personer. 

När det gäller PA 03 kan man notera att premien (liksom för KAP-
KL) är mer okänslig för löneökningar jämfört med ITP, se tabell 6. 
Även inom staten beräknar man pensionsunderlaget utifrån ett 
genomsnitt av flera tidigare löner. Det är speciellt de äldsta och de 
mest välbetalda som får en ökad premie. 

Gemensamt för alla tre sektorer är att störst premieökning (i procent-
enheter) till följd av en löneökning finns för mellaninkomstgruppen 
(lön2). Denna grupp passerar taket i socialförsäkringen vid ungefär 
50 års ålder (i frånvaro av den extra löneökningen). Uppenbarligen 
betyder de ytterligare förmånerna till följd av löneökningen mer för 
deras premie än vad samma löneökning betyder för höginkomst-
gruppen (lön3). 
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Tabell 6. Förändring (procentenheter) i PA 03-premie vid olika 
löneökningar, procent av lön 

 2011: 

Extra löneökning 1000 kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 1300 kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 
år* 

7IBB 9IBB 11IBB 7IBB 9IBB 11IBB 

30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

40 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 

50 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 

60 0.0 0.9 0.6 0.0 0.8 0.5 

 2011: 

Extra löneökning 2000 kr/mån 

2021: 

Extra löneökning 2600 kr/mån 

 Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

Slutlön vid 65 
år* 

7IBB 9IBB 11IBB 7IBB 9IBB 11IBB 

30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 

40 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.8 

50 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.8 

60 0.1 1.7 1.1 0.0 1.6 2.5 

Anm. Löneökningen sker året före premieberäkningen. *) Slutlönen anges före den extra 
löneökningen. 

4.3 Tjänstetid 
Vid nyanställningar kan lönekostnaderna för en äldre person variera 
beroende på den tidigare tjänstetid som ska ligga till grund för för-
månen och därmed premien. Man kan förvänta sig att ju högre tjänst-
etidsfaktorn är, desto högre blir den förmån som finansieras. Därmed 
stiger vanligtvis premien. För att avgöra hur tjänstetid påverkar pen-
sionspremien inom de olika sektorerna har två alternativa typfallsin-
divider analyserats med olika historik, en med 0 år och en med 10 år 
av tidigare pensionsrätt (som ska samordnas). I övrigt antas samma 
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nominella lönetillväxt med mera som ovan.  Resultaten presenteras i 
tabell 7, som visar effekten under år 2011 av olika tjänstetid för en 
60-åring och en 55-åring i respektive avtal. 

 
Tabell 7. Premier beroende på olika lång tjänstetid för en 60-åring 

och en 55-åring, år 2011 

  60-åring 55-åring 

  Lön1 Lön2 Lön3 Lön1 Lön2 Lön3 

ITP: 0 år 7.4 11.5 16.9 7.0 9.5 14.7 

 10 år 7.6 14.4 19.7 6.9 10.7 15.7 

KAP-KL: 0 år 4.5 8.7 14.0 4.5 6.9 11.8 

 10 år 4.5 10.4 17.1 4.5 5.7 13.3 

PA 03: 0 år 9.0 13.3 18.4 8.1 10.9 16.0 

 10 år 8.8 11.7 17.0 7.6 8.2 13.5 

 

Resultaten visar att premien varierar med tidigare tjänstetid, dock 
främst för lön2 och lön3, medan effekterna är marginella för lön1. 
Det är förväntat, eftersom premien i allmänhet är känsligare för löner 
över taket i socialförsäkringen. Man kan också notera att skillnaderna 
som beror på tjänstetid är större för den som är närmare pensions-
åldern. Förklaringen är att tiden som återstår att finansiera förmånen 
är kortare. Det finns dock en intressant skillnad mellan sektorerna. I 
två av sektorerna, ITP och KAP-KL, är premierna märkbart lägre för 
dem med kortare tjänstetid. För PA 03 pekar dock resultaten i motsatt 
riktning. Det är något dyrare (ur premiehänseende) för en statlig 
arbetsgivare att nyanställa en 60-åring från annan sektor jämfört med 
att välja en 60-åring som har befunnit sig i statlig tjänst under 10 år 
dessförinnan. Man kan dock notera att skillnaderna är ganska små. 

Det kan finnas flera förklaringar till det omvända resultatet för staten. 
De som har 10 års tjänstetid omfattas exempelvis av fribrev utifrån 
regler som gällde i det gamla avtalet PA-91. En annan förklaring är 
den årliga indexering av fribrevet som görs gentemot prisbasbeloppet. 
Inom staten bekostas indexeringen endera genom försäkringsrörel-
sens överskott eller genom den kollektiva värdesäkringspremien, 
vilket inte ingår i räkneexemplet. Inom KAP-KL bekostar varje 
arbetsgivare själv indexeringarna. ”Indexeringskostnaden” ingår 
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således i den redovisade premien. Inom ITP bekostas värdesäkringen 
kollektivt och ingår alltså inte i beräknad premie.30 En annan förkla-
ring är att pensionsunderlaget är något lägre i fallet med 10 års 
tjänstetid (det grundas på fem års löneunderlag) jämfört med 0 års 
tjänstetid (underlaget är bara ett år). Förmånen, och premien, blir 
därmed något lägre. 31

4.4 Arbetsgivarens kostnader vid olika typer 
av förtida avgång  

 

För att man ska kunna beräkna kostnaden av förtida avgång inom 
respektive område har beräkningsunderlag för pensionskostnaden 
(premiekostnaden och eventuell slutbetalning) beställts.32

För ITP-området antas att den äldre anställda erbjuds avgångspen-
sion. I staten antas att den anställda får pensionsersättning. En arbets-
givare inom ITP-området kan mer eller mindre fritt välja en avgångs-
pensionslösning vid arbetsbrist, kompetensväxling med mera. En stat-
lig arbetsgivare har inte samma fria val att erbjuda pensionsersättning 
för sina anställda. I denna kalkyl antas att kriterierna för pensionser-
sättningen är uppfyllda, det vill säga att det råder arbetsbrist och att 
den anställda därmed har rätt till förmånen. Som nämns i regelbe-
skrivningen i Bilaga A, kan äldre anställda även beviljas pensions-
ersättning om en yngre medarbetare löper risk för uppsägning. Då kan 
den äldre gå med pensionsersättning, mot att den yngre får behålla sin 
anställning. Det sistnämnda fallet innebär dock att man i strikt 
mening bör ta hänsyn till lönekostnaderna för den yngre personen.  
Vi har valt att här enbart fokusera på den första situationen. 

 Analysen 
fokuserar på sektorerna för privatanställda tjänstemän och statligt 
anställda.  

  

                                                
30 Det är dock inte alltid värdesäkring görs. Huruvida värdesäkring ska göras beslutas årligen av 

Alectas styrelse. 
31 Samma effekt på pensionsunderlaget finns inom KAP-KL eftersom det också grundas på 

femårsgenomsnitt av lönen. I detta fall slår det dock inte igenom på premieskillnaden, utom 
ett fall (en 55-åring med lön2). Här verkar dock det faktum att lönen för denna typindivid 
precis kommer över 7,5 IBB vara den avgörande förklaringen till att premieskillnaden går åt 
”fel” håll. 

32 Notera att beräkningen enbart tar hänsyn till kostnad. 
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4.4.1 Privatanställda tjänstemän – avgångspension 

Inom ITP-området har engångskostnaden för avgångspensionen och, i 
förekommande fall, slutbetalning beräknats. Båda redovisas som en 
engångspremie. Om slutbetalningen är kollektivt betald, redovisas 
den inte, eftersom den då inte faller på den enskilda arbetsgivaren. Så 
är fallet, om avgångspensionen tilldelas från 62 års ålder eller senare 
(se Bilaga A). 

Det inga generella regler för hur stor avgångspensionen ska vara. Här 
har beräkningen av engångspremien för avgångspension gjorts utifrån 
maxnivåerna för avdragsrätt enligt Alectas regler för avgångspension 
(se Bilaga A).33

Vad är då arbetsgivarens (företags-) ekonomiska incitament att 
erbjuda avgångspension till en äldre medarbetar, enbart utifrån 
kostnad? Utifrån typfallsberäkningarna går det att göra en uppskatt-
ning av arbetsgivarens kostnader. I beräkningen ingår hela kostnaden 
fram till ordinarie pensionsålder (65 år), inklusive arbetsgivaravgift, 
särskild löneskatt, premiekostnad och eventuell slutbetalning. I beräk-
ningen antas vidare att lönen är konstant från respektive avgångsålder 
och fram till 65 års ålder. För att undvika en överskattning av löne-
kostnaderna i dessa beräkningar antas att tjänstepensionspremien för 
födda 1951 (60 år gamla under 2011) gäller samtliga åldrar.

  

34 35

Tabell 8 visar denna skattning för typfallen inom området för privat-
anställda tjänstemän för olika avgångsåldrar och lönenivåer år 2011. 
(Typfallen har samma beteckningar som tidigare.)

 

                                                
33 Således har exempelvis en typfallsindivid med lön2 som erbjuds avgångspension vid 61 års 

ålder en ersättningskvot på 77,1 procent fram till ordinarie pensionsålder (65 år), medan 
ersättningskvoten är 65 procent om avgångspensionen erbjuds vid 62-64 års ålder. 

34 Premierna för dem som är 60 år gamla år 2011 kan avläsas i tabell 3. För typfallen lön1, lön2 
och lön3 är premierna alltså 8.7 procent, 21.8 procent respektive 28.9 procent. 

35 Som nämndes ovan pekade en jämförelse med riktiga premieutfall inom ITP på att premien 
för födda 1948 (63 år gamla under 2011) var överskattad i typfallsberäkningarna.   
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Beräkningarna visar för det första att kostnaden för avgångspension 
alltid är lägre än lönekostnaden. Det är rimligt, eftersom pensionen är 
lägre än lönen och skatten är lägre på pensionsutbetalningar än på 
löneutbetalningar.  

För det andra finns det tydliga kostnadseffekter om den anställda 
avgår vid 62 år eller senare, jämfört med 61 år. Se figur 5 som visar 
avgångspensionskostnaden som andel av kostnaden för fortsatt 
anställning vid olika avgångsåldrar.  

 
Figur 5. Avgångspensionskostnaden som andel av kostnaden för 

fortsatt anställning, per ålder för pensionsavgång 

För till exempel typfallet lön2 faller avgångspensionskostnaden som 
andel av lönekostnad från 77 procent till 49 procent. Kostnaden för 
avgångspension blir alltså mycket lägre i förhållande till lönekostnad-
en när den anställda är 62 år eller äldre. Det innebär att arbetsgivarens 
incitament att erbjuda avgångspension ökar rejält från och med 62 års 
ålder, om man enbart ser på kostnaden. Den viktigaste förklaringen är 
att arbetsgivaren slipper att stå för slutbetalningen av premien. En 
annan förklaring är att ersättningskvoten i själva pensionserbjudandet 
är lägre för avgångar från och med 62 års ålder.  

För det tredje visar beräkningarna att den relativa skillnaden mellan 
lönekostnad och avgångspensionskostnad är något större för högavlö-
nade jämfört med dem med lägre lön vid avgångsåldrarna 62–64 år. 
Förklaringen torde vara att anställningen fodrar en högre premie-
kostnad för högavlönade jämfört med lågavlönade. 

0,0% 
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20,0% 
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40,0% 
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4.4.2 Statligt anställda – pensionsersättning 

Inom det statliga området har kostnaden för pensionsersättning 
beräknats som en engångspremie för respektive avgångsålder mellan 
61 och 64 år.36 Slutbetalningen är kollektivt finansierad och är noll i 
redovisningen, eftersom den inte faller på den enskilda arbetsgivaren. 
Ersättningsnivån i pensionsersättningen är som beskrivs i Bilaga A. 
Beräkningen görs i övrigt på motsvarande sätt som för ITP-området. 
Det innebär att hela kostnaden fram till ordinarie pensionsålder (65 
år) ingår, att lönen antas vara konstant från respektive avgångsålder 
och fram till 65 års ålder och att tjänstepensionspremien för födda 
1951 (60 år under 2011) används för samtliga (för att undvika en 
överskattning av lönekostnaden).37

Resultatet presenteras i tabell 9. Även inom staten visar beräkning-
arna att kostnaden för pensionsersättning alltid är lägre än lönekost-
naden. Som andel av lönekostnaden pendlar pensionskostnaden 
mellan 48 och 57 procent, beroende på ålder och lönenivå.  

  

Det finns i det statliga fallet ingen större skillnad mellan speciella 
åldrar. Det ska man inte heller förvänta sig, eftersom slutbetalningen 
faller på kollektivet för samtliga avgångsåldrar. Intressant nog ligger 
kostnaden för pensionsersättning inom staten väldigt nära kostnaden 
för avgångspension inom ITP-området för de avgångsåldrar vid vilka 
arbetsgivaren slipper slutbetalningen (alltså vid avgångsåldrarna 62 år 
eller senare). Arbetsgivarens ekonomiska incitament att erbjuda 
avgång via pensionsersättning är således desamma inom den statliga 
sektorn som inom sektorn för privatanställda tjänstemän (vid avgång-
såldrar 62 år eller senare). För en statlig arbetsgivare är kostnaden av 
en pensionsersättning ungefär hälften av kostnaden för fortsatt 
anställning.

                                                
36 Kostnadsskillnaden gentemot skuldföring på det sätt som sker i verkligheten är dock ytterst 

marginell. 
37 Det sistnämna betyder att premien för typfallen lön1, lön2 och lön3 i denna beräkning alltså 

är 8.6 procent, 15.3 procent och 21.5 procent (se tabell 3). 
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5 Sammanfattning och avslutande 
diskussion 

Denna rapport har kortfattat redovisat tidigare litteratur arbetsgivar-
drivna pensionsbeslut, beskrivit de institutionella ramverken kring 
tjänstepensionsavtalen med speciellt fokus på arbetsgivarens kostn-
ader för dessa pensioner och slutligen presenterat pensionspremie-
beräkningar utifrån en rad fiktiva typfall. I det här kapitlet följer en 
sammanfattning och en avslutande diskussion.  

5.1 Sammanfattning 
För SAF-LO-kollektivet är pensionen helt avgiftsbestämd. Därmed är 
pensionspremierna relativt oproblematiska, eftersom de är en procent-
sats av lönen. En fördel med avgiftsbestämda pensioner är att de är 
mer förutsägbara för arbetsgivaren. Men eftersom premierna är högre 
för inkomster över intjänandetaket i den allmänna pensionen och 
eftersom lönerna vanligtvis stiger med åldern, kommer premiebetal-
ningarna i genomsnitt att vara högre för äldre. Man kan dock notera 
att det är få inom denna grupp som har lön över taket.  

Inom ITP-kollektivet, staten och sektorn för landstings- och 
kommunalanställda finns däremot de förmånsbestämda pensionerna 
kvar. Pensionspremierna beror därmed på den anställdas lön, ålder, 
tid kvar till pensionering och eventuellt avtal om förtida avgång. 
Speciellt ökar dessa premier markant för lönesegment över taket,  
allt annat lika. 

Man kan notera att utvecklingen för stora delar av arbetskraften går 
mot ett större inslag av avgiftsbestämda pensioner. För ITP-området 
upphör förmånsbestämd pension helt för dem som är födda 1979 eller 
senare. Inom staten gäller övergångsregler, som bland annat innebär 
att förmånsbestämda pensioner kommer att reduceras något över taket 
och upphöra helt för lönedelar under taket för dem som är födda 1973 



 

48 

eller senare. Inom sektorn för landstings- och kommunalanställda 
finns det sedan år 1998 inte något nyintjänande av pensionsrätter för 
lönedelar under taket i socialförsäkringen. Förmånsbestämd pension 
under taket finns dock kvar för dem som har intjänad pension före år 
1998. Vidare har vissa grupper (räddningstjänsten) fortfarande helt 
förmånsbestämd pension.  

Det finns olika typer av ersättningsformer vid till exempel arbetsbrist, 
vilka oftast innehåller specialregler för äldre. Kvalifikationskrav, 
ersättningsnivåer och utbetalningslängd varierar beroende på avtals-
område. Privatanställda arbetare får ett engångsbelopp när anställ-
ningen upphör. För privatanställda tjänstemän finns det möjlighet att 
under begränsad tid få kompletterande ersättning under arbetslösheten 
från trygghetsrådet. En separat lösning som arbetsgivare erbjuder 
äldre kallas avgångspension. Ersättningsnivåerna är inte bestämda på 
förhand utan kan variera från fall till fall. En statligt anställd kan ha 
rätt till pensionsersättning vid arbetsbrist. Kravet är att den anställda 
är minst 61 år och att det råder övertalighet. Äldre anställda kan även 
beviljas pensionsersättning om en yngre medarbetare är löper risk för 
uppsägning. Då kan den äldre gå med pensionsersättning, mot att den 
yngre får behålla sin anställning. Omställningsavtal inom kommuner 
och landsting ger också äldre anställda ersättning före 65 års ålder, 
men den ersättningen är mindre omfattande. Den betalas först efter 
uppsägningsperioden och en period med ersättning från arbetslöshets-
kassan. Det vanliga inom samtliga sektorer är att arbetsgivaren 
betalar dessa ersättningar. 

Ur den enskilda arbetsgivarens synvinkel kan det finnas företags-
ekonomiska incitament att erbjuda förtida pensionering jämfört med 
att behålla den äldre som anställd. Jämfört med lön är vanligtvis 
pensionsutbetalningen lägre och gynnad ur skattehänseende. Om en 
anställd inom ITP2-området erbjuds och tackar ja till en avgångs-
pensionslösning från 62 års ålder eller senare, befrias den enskilda 
arbetsgivaren från slutbetalningen av pensionspremien. Vid utbetal-
ning av pensionsersättning inom staten görs slutbetalningen kollektivt 
och belastar inte den enskilda arbetsgivaren. Inom kommun och 
landsting står arbetsgivaren själv för slutbetalningen av pensions-
premierna. 

Ett antal typfall har beräknats för att undersöka vad tjänstepensions-
premier och löner kostar för arbetsgivaren. Sammantaget kan konstat-
eras att pensionspremierna ökar med både lön och ålder. För de äldsta 
och mest välbetalda blir premien ganska betydande i dessa beräkning-
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ar. Premien är i allmänhet något lägre i KAP-KL och PA 03 än i ITP. 
För KAP-KL beror detta delvis på att en större del av KAP-KL-
kollektivet har avgiftsbaserade pensioner. För PA 03 är en delförkla-
ring att förmånsnivåerna är något lägre än inom ITP2. En annan för-
klaring är att det finns en större del kollektiva premier inom staten, 
vilka delvis kan knytas till pensionsförmåner i stort.  

Beräkningarna har genomförts för åren 2011 och 2021. För ITP-
området och KAP-KL-området visar beräkningarna att pensionspre-
mierna blir något lägre i framtiden. Allmänt kan konstateras att av-
giftsbestämda pensioner, såsom det nya avtalet ITP1, resulterar i lägre 
premier. För PA 03 – med de antaganden som gäller i beräkningsex-
emplen – blir premierna dock något högre över tid för dem med hög 
inkomst. Anledningen torde vara att övergången till fribrevsteknisk 
premieberäkning skedde senare i staten än inom ITP. 

Som förväntat får en löneökning störst effekt på premien ju färre år 
som återstår till ordinarie pensionsålder. Om det är flera år kvar till 
pension, kan den premieökning, som beror på höjd lön betalas under 
många år. Om det däremot relativt få år kvar till pension, får samma 
löneökning en större effekt på pensionspremien eftersom ökningen av 
förmånen ska betalas under en kortare tid. I andra fall förändras pre-
mien (i procent av lön) inte alls till följd av en löneökning. Förkla-
ringen är då att typfallet enbart har lön under taket i socialförsäkring-
en och därtill har en avgiftsbestämd pension. Man kan dock notera att 
premien i relation till lönen kan stiga även för anställda som enbart 
har avgiftsbestämd pension, om de har lönedelar över taket. 

Premieförändringar som beror på en löneökning är större i ITP jäm-
fört med KAP-KL och PA 03. Det beror på att samma löneökning i 
KAP-KL och PA 03 får ett mindre genomslag, eftersom underlaget 
beräknas utifrån ett genomsnitt av de senaste lönerna. Pensionsunder-
laget i ITP bygger på den senaste lönen. 

Inom två av avtalsområdena, ITP och KAP-KL, finns det en tydlig 
effekt på premien av tidigare tjänstetid vid nyanställning av en äldre 
person. Ju kortare samordningsbar tjänstetid personen har, desto lägre 
blir den premie som den nya arbetsgivaren ska betala. Inom staten 
finns inte samma tydliga skillnad. För den statliga arbetsgivaren är 
det i princip likvärdigt i premiehänseende om en nyanställd 60-åring 
har noll eller tio år av tidigare statlig tjänstetid.  

Vidare visar typfallsberäkningarna att kostnaden för avgång genom 
pension uppgår till ungefär hälften av kostnaden för fortsatt anställ-
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ning. 38

En motsvarande beräkning inom staten, och då i fallet med pensions-
ersättning, visar att det inte finns någon större skillnad mellan olika 
avgångsåldrar, vilket är fallet inom ITP. Det beror på att slutbetal-
ningen inom staten alltid faller på kollektivet och alltså inte belastar 
den enskilda arbetsgivaren.  

  Inom ITP-området är det mycket mer förmånligt för arbets-
givaren att ge avgångspension vid avgångsåldern 62 år eller senare 
jämfört med avgångsåldern 61 år. Till största delen beror det på att 
arbetsgivaren slipper att stå för slutbetalningen av premierna.  

5.2 Diskussion 
Man kan i diskussionen om höjd pensionsålder peka på att tjänste-
pensionerna kan skapa flera hinder för en höjning.  

− Avtalen förutsätter en ordinarie pension vid 65 års ålder. 
Normer kring pensionsåldern finns alltså inbyggda i systemen.  

− Det kan vara oförmånligt för anställda att minska arbetstiden 
under åren närmast före pensioneringen, eftersom förmånen i 
hög grad baseras på de sista lönerna. I stället för att trappa ned 
skulle det då vara risk att man slutar i förtid helt och hållet. 
Inom speciellt kommunal och statlig sektor finns dock förhåll-
anden som gör att det inte genomgående är ofördelaktigt att 
minska arbetstiden. 

− Avtalens utformning motverkar troligtvis rörlighet på arbets-
marknaden, eftersom kostnaderna för förmånerna i de för-
månsbestämda delarna i hög utsträckning kommer att belasta 
den sista arbetsgivaren. Det gäller speciellt vid byten inom 
samma sektor. 

− Avtalen och skattelagstiftningen underlättar tidig avgång från 
anställningen för äldre anställda. Inom flera avtal finns det 
möjlighet att ge avgångspension eller andra pensionslösningar 
vid arbetsbrist, kompetensväxling med mera, vilka till vissa 
delar subventioneras av kollektivet och genom förmånliga 
skatteregler. Att arbetsgivaren kan påverka pensionsutfallet 
har påpekats i exempelvis den ekonomiska forskningen, även 
om denna aspekt är relativt mindre väl undersökt. Om arbets-
givaren styr över de pensionsmöjligheter som ges äldre 

                                                
38 Notera att beräkningen enbart tar hänsyn till kostnad. 
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anställda i form av alternativ till fortsatt anställning, är det 
naturligt att tänka sig att arbetsgivarens kostnad för de olika 
alternativen spelar roll. Man kan diskutera om de ekonomiska 
incitament som finns i samband med avgångspension är till-
räckliga för att en enskild arbetsgivare ska erbjuda avgångs-
pension. Beräkningarna i denna rapport visar dock att arbets-
givarens incitament ökar markant vid vissa bestämda ålders-
gränser. Vid en given anställningsbarhet (till exempel arbets-
produktivitet), är det därmed troligt att incitamenten ökar 
sannolikheten för pensionering. 

− Omotiverade och samhällsekonomiskt skadliga incitament för 
både anställda och arbetsgivare kan skapas, när flera intressen-
ter hanterar det totala socialförsäkringsskyddet. Exempelvis 
skapar avtalen incitament att inte kombinera arbeten hos flera 
arbetsgivare från olika sektorer, även om det skulle finnas skäl 
att göra så för den anställda. Även om den sammanlagda lönen 
blir densamma, kan pensionen bli markant lägre än om man 
har heltidsarbete hos bara en arbetsgivare. Ett annat exempel 
är att arbetsgivarens kostnad för avgångspension påverkas 
markant vid vissa åldersgränser. 

Äldres lönekostnader anges ofta som en viktig faktor, som verkar till 
nackdel för efterfrågan på äldre arbetskraft. En orsak till att lönekost-
naderna stiger med åldern, upp till 65 år, är att en äldre anställd van-
ligtvis har högre lön än en yngre. En annan orsak är att pensionspre-
mierna som andel av lönen stiger med åldern. Anledningen till det är 
att arbetsgivaren inom ramen för tjänstepensionsavtalen betalar pen-
sionspremier till förmånsbestämda pensioner, som är progressiva i 
förhållande till den anställdas ålder och lön. Speciellt lönedelar över 
taket är kopplade till höga premier.  

Avgiftsbestämda pensionssystem är mer förutsägbara för arbetsgivar-
en, men för den anställda innebär sådana system en större osäkerhet 
om storleken på den framtida pensionen. Övergången till ett större 
inslag av avgiftsbestämda pensioner, såsom nu sker genom till exem-
pel det nya ITP-systemet, avhjälper en del av incitamentsproblemen. 
Men eftersom premierna i de avgiftsbestämda systemen är högre för 
inkomster över taket i socialförsäkringen och eftersom lönen vanligt-
vis stiger med åldern, kommer premiebetalningarna fortsättningsvis 
att vara högre för äldre. Vidare är de långa övergångstiderna 
problematiska.  
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I Sverige har man valt att ha stora kollektivavtalade tjänstepensions-
system utöver den allmänna pensionen. Huvudsyftet är att täcka in-
komstbortfall över intjänandetaket i den allmänna pensionen. En lös-
ning på problemet skulle vara att man genomför en allmän höjning av 
taket. Det skulle innebära att behovet av tjänstepensioner reduceras, 
och därmed minskar den snedvridning av incitamentsstrukturen som 
uppstår genom höga tjänstepensionspremier. Det är värt att notera att 
man har valt andra lösningar för det allmänna pensionsåtagandet i 
andra länder, exempelvis Finland. Där är ålderspensionerna helt lag-
stiftade, och det finns inte något tak på pensionen i form av ett maxi-
malt belopp.39

Det är inte oproblematiskt att genomföra en höjning av taket i den 
allmänna pensionen. Nedan ges en fingervisning om dessa problem, 
utan anspråk på att ge en heltäckande bild. En uttömmande utredning 
om vad det skulle betyda ligger utanför uppdraget för denna rapport.  

 

En omedelbar generell höjning av taket är orealistisk, eftersom det 
skulle innebära stora ofinansierade pensionsrätter. Låt oss i stället 
anta att höjningen av taket görs stegvis för en födelsekohort i taget. 
En sådan förändring har fördelen att pensionsrätter åtföljs av inbetal-
ade avgifter. Nackdelen är att övergångstiden är lång och att mild-
ringen av huvudproblemet märks först efter lång tid. Vidare kommer 
statens skatteintäkter att påverkas. Den del av ålderspensionsavgiften 
som arbetsgivaren betalar in (10,21 procent) och som ligger över in-
tjänandetaket, tillfaller inte den autonoma delen av ålderspensions-
systemet utan går till statsbudgeten. Om man inför nya pensionsrätter 
inom det allmänna pensionssystemet genom en höjning av intjän-
andetaket, så krävs det att en större del av dessa avgifter i stället 
tillfaller ålderspensionssystemet för att finansierar de nya pensions-
rätterna. Annars riskerar höjningen av taket att påverka den finan-
siella stabiliteten i den autonoma delen av ålderspensionssystemet. 
Vidare kommer kostnaden för den statliga ålderspensionsavgiften, 
som staten betalar för dem som saknar arbetsgivare eller 

                                                
39 Det finländska pensionsskyddet består i huvuddrag av två lagstadgade pensionssystem, näm-

ligen folkpensionssystemet och arbetspensionssystemet. Skyddet i arbetspensionen har arbete 
som utgångspunkt. Arbetspensionspremierna står i proportion till den försäkrades lön eller 
arbetsinkomst. Arbetspensionen räknas ut på basis av lönen eller arbetsinkomsten. Den som 
inte har förvärvsarbetat har i pensionsåldern en minimitrygghet i form av den bosättnings-
baserade folkpensionen och garantipensionen. Varje anställning och företagarperiod ger 
pension (se http://www.tyoelake.fi). 
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tillgodoräknas pensionsgrund för barn eller studier, att stiga, när 
intjänandetaket höjs.40

Skatteintäkterna minskar även genom att skatteavdraget för den all-
männa pensionsavgiften (7 procent) som den anställda själv står för 
ökar. Avgiften motsvaras av ett lika stort avdrag på skatten.  

 

En takhöjning innebär således att avdraget blir större, vilket betyder 
att en mindre del av inkomsten tas upp till beskattning. Skatteintäkt-
erna minskar även på grund av att den särskilda löneskatten minskar. 
På tjänstepensionspremierna betalas, som nämnts, särskild löneskatt 
på pensionskostnaderna (24,26 procent).  Om tjänstepensionsavtalen 
omförhandlas till att följa den stegvisa höjningen av taket, vilket är 
det troligaste, så minskar även denna skatteintäkt i och med att premi-
erna minskar.  

Hur stora minskningar av de statliga skatteintäkterna som det handlar 
om, beror på hur mycket taket höjs. Eftersom takhöjningen i detta fall 
antas fasas in för en kohort i taget, blir minskningen av skatteintäkten 
uppdelad över lång tid och därmed mindre kännbar.  

Om tjänstepensionsavtalen omförhandlas till följd av en stegvis 
takhöjning, leder det till att behovet av tjänstepension över tid blir 
mindre för stora grupper av medel- och höginkomsttagare. Därmed 
kan det finnas ett politiskt motstånd från ”pensionsbranschen”, som 
bygger sin verksamhet på att tjänstepensionerna har stor betydelse för 
stora grupper. Var intjänandetaket till den allmänna ålderspensionen 
ska ligga, och därmed hur fördelningen mellan den allmänna pen-
sionen och avtalad pension ska vara, är en politisk fråga som faller 
utanför denna rapport. 

Sammanfattningsvis bör en höjning av taket, om man antar att den 
införs stegvis för varje födelsekohort, leda till att den autonoma delen 
av det allmänna pensionssystemet i stort sett förblir finansierad, att 
statens intäkter minskar och att pensionsåtagandet överförs från tjän-
stepensionerna till det allmänna ålderspensionssystemet. En föränd-
ring av det här slaget är komplicerad och fordrar en noggrann utred-
ning av alla sina konsekvenser.  

I det reformerade allmänna ålderspensionssystemet finns ekonomiska 
drivkrafter att skjuta upp pensioneringen. Uppenbarligen finns det för 
stora delar av arbetskraften motverkande effekter i nuvarande tjänste-
                                                
40 På pensionsgrundande ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringen betalar staten 

pensionsavgiften på 10,21 procent. På sjuk- och aktivitetsersättning betalar staten hela 
pensionsavgiften, det vill säga 18,5 procent. 
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pensionssystem. De som påverkas mest av höga pensionspremier är 
äldre med löner över taket i socialförsäkringen. Det är särskilt proble-
matiskt, eftersom de oftast är högutbildade och har yrken och hälsa 
som gör dem speciellt lämpliga för fortsatt arbete. 
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Bilaga A: Detaljerad institutionell 
beskrivning för de fyra stora 
avtalsområdena 

Privatanställda arbetare 
Privatanställda arbetares tjänstepension har historiskt gett en liten 
eller ingen kompensation över taket i socialförsäkringen på 7,5 IBB. 
Anledningen till detta var förmodligen att det traditionellt varit en 
relativt liten andel i denna grupp som haft inkomster över taket. 
Mellan åren 1997 och 2007 gällde att arbetare i privat sektor genom 
SAF-LO-avtalet hade en helt avgiftsbestämd pension med en avgift 
på 3,5 procent, oberoende av taket. Det nya avtal som tecknades år 
2008 innebär att denna grupp under de närmaste åren kommer att få 
en bättre kompensation i sin tjänstepension också över taket. Pension-
en är helt avgiftsbestämd. Mellan åren 2008 och 2012 införs en prem-
ietrappa som innebär att avgifterna gradvis höjs till 4,5 procent för 
lönedelar under 7,5 IBB och till 30 procent för lönedelar över 7,5 
IBB, se tabell 10.  

 
Tabell 10. Premietrappan för ålderspension inom SAF-LO, som 

procent av pensionsmedförande lön 

År Lönedelar under 7,5 IBB Lönedelar över 7,5 IBB 

2008 3,9 6,0 
2009 4,0 12,0 
2010 4,1 18,0 
2011 4,3 24,0 
2012 4,5 30,0  

Källa: Alecta. 
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Ålderspensionen från SAF-LO kan tidigast tas ut från 55 års ålder. 
Man kan välja livsvarig eller tidsbegränsad utbetalning (dock minst 
fem år). 

Privatanställda arbetare har vid friställning från sitt arbete rätt till 
avgångsbidrag genom AGB-försäkringen. Ersättningens storlek beror 
på ålder och betalas som ett engångsbelopp då anställningen upphör. 
Rätt till AGB upphör månaden innan man fyller 65 år. 

Privatanställda tjänstemän 
För tjänstemannakollektivet gäller ITP. I denna grupp finns, till skill-
nad från arbetarkollektivet, en större andel löntagare med inkomster 
över taket. Detta avspeglas i att deras avtal har större betoning på att 
kompensera inkomstbortfall över 7,5 IBB. 41

Före år 2007 bestod tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän 
(benämnt ITP2) av en förmånsbestämd pension och en relativt liten 
del som var avgiftsbestämd pension (ITPK). I och med det nya avtalet 
som började gälla år 2007 (benämnt ITP1) så kommer privatanställda 
tjänstemän att över tid få en helt avgiftsbestämd tjänstepension utan 
förmånsbestämda inslag. Övergångstiden är emellertid lång. De som 
är födda 1978 eller tidigare kvarstår helt i det gamla avtalet och får 
ålderspension helt enligt ITP2.

 

42

  

 Det betyder att förmånsbestämd pen-
sion genom ITP2 kommer att vara fortsatt betydelsefull under en lång 
tid framöver. 

                                                
41 Inom ITP är det även möjligt att komma överens om att arbetsgivaren kompletterar 

tjänstepensionen med ytterligare premier. 
42 Företag som tecknar nytt avtal kan ansöka om att hela arbetsstyrkan ska ha ITP1.  
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ITP1 
Tabell 11 ger en överblick av premier inom ITP1. Denna pension är 
helt avgiftsbestämd och gäller för dem som är födda 1979 eller 
senare. Den tidigaste uttagsåldern är 55 år. 

 
Tabell 11. Överblick premier, ITP1, som procent av pensions-

medförande lön, år 2011 

 Lönedelar upp till 7,5 IBB Lönedelar över 7,5 IBB  

Ålderspension 4,5 procent 30 procent  

Premiebefrielse 0,115 procent 0,835 procent  

Sjukpension 0,10 procent* 0,385 procent**  

Källa: Alecta. Anm.  *) För sjukpensionen gäller 7,5 prisbasbelopp. **) På lön mellan 7,5 PBB 
och 30 IBB. 

ITP2: förmåner 

Intjänandet i ITP2 är från 28 års ålder och avslutas vid 65 år. Det går 
dock att förlänga intjänandet efter överenskommelse utanför avtalet. 

Pensionsunderlaget definieras som det senaste årets lön, upp till 30 
IBB. Inom avtalsområdet finns vissa förhållanden som gör att löne-
minskningar nära pensionsåldern bara delvis påverkar pensionen.43

Från och med 65 års ålder är pensionsförmånen i ITP2 10 procent av 
pensionsunderlaget upp till 7,5 IBB, 65 procent för underlag mellan 
7,5 och 20 IBB och 32,5 procent för underlag mellan 20 och 30 IBB 
(multiplicerat med tjänstetidsfaktorn).  

 

Förtida och uppskjutna uttag är möjliga. Se avsnitt nedan.  

  

                                                
43 Rent allmänt innebär den så kallade fribrevstekniken som tillämpas inom området att intjänad 

pensionsrätt - i form av fribrev - alltid är garanterad med tillhörande värdesäkring. Vissa 
ytterligare undantag kan finnas genom s.k. lönesänkningsfribrev. Det innebär att en större 
sänkning av lönen som sker nära pensionsåldern kan medföra en på särskilt sätt förhöjd mål-
pension, än den som kan läsas ut av avtalet. Lönesänkningsfribrev är en tillämpningsrutin som 
inte finns reglerad i ITP-planen och som inte har någon grund i vare sig avtal eller i Alectas 
försäkringstekniska riktlinjer (källa: Alecta). 
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ITP2: premier 

De olika delar som ITP2-premien består av redovisas i tabell 12.  

 
Tabell 12. Överblick premier ITP2, år 2011 

 
Premie på lön upp till 
7,5 IBB 

Premie på lön mellan 7,5 och 
30 IBB 

Ålderspension Individuell Individuell 
Familjepension – Individuell 
ITPK-premie 2 procent 2 procent 
Premiebefrielse 0,11 procent * 1,085 procent * 
Sjukpension 0,10 procent ** 0,385 procent ** 
Utjämningspremie*** 0,5 procent 0,5 procent 

Källa: Alecta. Anm. *) Ingår även premie för slutbetalning inom ITP2. **) Här gäller 7,5 PBB. 
***) Finansierar premiemaximering i ITP2. 

De individuella premierna är oftast störst av de olika delarna. Dessa 
finansierar den anställdas förmånsbestämda ålderspension och 
familjepension i ITP2-systemet. Eftersom det är en förmånsbestämd 
pension, grundas pensionspremien som arbetsgivaren betalar på den 
anställdas senaste lön, tjänstetidsfaktorn, antal år kvar till pension-
eringen och den redan intjänade pensionen (tidigare löneutveckling).44

Inom ITP finns det så kallad ”lönekapning”. Det innebär att stora 
lönehöjningar under de sista fem åren före pensioneringen inte får 
genomslag i motsvarande grad på pensionsnivån och därmed inte 
heller på premien.

 
Man kan konstatera att de kollektiva premierna inom ITP2 är relativt 
små. 

45

                                                
44 Utöver dessa faktorer har de försäkringstekniska grunderna betydelse för hur stor premien 

blir. Dessa bestäms av Alecta. 

 Det finns även ”premiemaximering” som begrän-
sar hur hög den individuella premien kan bli. Under år 2012 är max-
premien för ålderspensionen inom ITP2 5,5 procent för lönedelar 
under 7,5 IBB och 46,9 procent för lönedelar över 7,5 IBB. Om man 
har en lägre pensionsålder, så höjs premien för att finansiera de ytter-
ligare förmånerna. Notera att premietaket blir höjt i denna situation. 
Vid lägre pensionsålder än 65 år höjs procentsatserna med 0,55 proc-
entenheter för varje månad som pensionen tas ut i förtid. För att 

45 När det återstår 59-49 månader till 65 år, får lönen höjas maximalt med faktorn 1,2 gånger 
ökningen av IBB sedan föregående år. När det återstår 48-37 är faktorn 1,15, vid 36-25 är den 
1,10, vid 24-13 är den 1,05 och när det återstår 12-1 månader är den 1. 
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kompensera för premiebortfallet genom maximeringen tas en 
kollektiv utjämningspremie ut.46

Avtal om förtida avgång 

 

Arbetsgivaren och den privatanställda tjänstemannen kan avtala om 
förtida pensionering. Den individuella premien som arbetsgivaren 
betalar för den anställda kan variera beroende på hur ett sådant avtal 
är konstruerat.  

För det första kan en förtida pensionering vara en del av ett långsikt-
igt avtal, det vill säga planerad förtida pensionering. Den anställda 
har då en lägre avtalad pensionsålder. Eftersom avtalet då kan vara 
överenskommet flera år före den förtida avgången, blir vanligtvis 
premien som ska bekosta detta utspridd över en längre period och 
därmed lägre per år. ITP-planen anger i detta fall ganska exakta regler 
för förmånens storlek med mera.  

Om det finns ett avtal om lägre pensionsålder än 65 år (tidigast 55 år) 
är ålderpensionens storlek 65 procent av pensionsunderlaget upp till 
20 IBB och 32,5 procent för underlag mellan 20 och 30 IBB (multi-
plicerat med tjänstetidsfaktorn). Vid förtida (och uppskjutet) uttag 
omräknas ålderspensionen med tillämpning av Alectas försäkrings-
tekniska antaganden.47

För det andra kan en förtida avgång med tjänstepension i ITP ske 
genom avgångspension, som är ett individuellt avtal mellan den an-
ställda och arbetsgivaren. 

 

48

                                                
46 Maxpremien har varierat något över tid.  

 Avgångspensionen är inte reglerad i ITP-
avtalet. Denna lösning skulle kunna användas om den förtida pensi-
oneringen är mer oväntad och sker på grund av övertalighet, kompet-
ensväxling med mera. Ersättningsnivåerna är inte bestämda på för-
hand utan kan variera från fall till fall. Dock kan begränsningar om 
högsta pensionsnivåer gälla i nivå med kompletteringsregeln i inkom-
stskattelagen (se avsnitt 3.3). Enligt Alectas beskrivning av avgångs-
pension tillämpas kompletteringsregeln för anställda som har minst 
tre år kvar till ordinarie pensionsålder (65 år). Den högsta pensions-
nivå som erbjuds anställda med mindre än tre år kvar till ordinarie 

47 Förmånen minskas med cirka 0,5 procentenheter per förtida uttagen månad. Förmånen ökas 
med 0,6 procentenheter per senarelagd uttagen månad (källa: Alecta). 

48 Avgångspension som fenomen är inte begränsat till ITP-sektorn, utan förkommer på flera 
avtalsområden.   
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pensionsålder (65 år) är 65 procent av lönedelar upp till 20 IBB och 
32,5 procent av lönedelar mellan 20 IBB och 30 PBB.49

Hur kostsam avgångspensionen blir för arbetsgivaren beror hur av-
talet ser ut i detalj och vid vilken ålder som avgången sker. Notera att 
det inte finns något i kollektivavtalet om ITP som reglerar avgångs-
pensioner. Detta är en tjänst som till exempel Alecta erbjuder.  

  

I erbjudandet om avgångspension finns det möjlighet för arbetsgiv-
aren att slippa en del av kostnaden genom kollektiv slutbetalning. Det 
betyder att den del av förmånen som inte är slutbetald vid pensions-
tillfället sprids över hela arbetsgivarkollektivet inom ITP, om av-
gångsåldern är 62 år eller äldre. Det gör att arbetsgivaren inte behöver 
stå för hela kostnaden för avgångspension. Är avgångsåldern yngre 
än 62 år, svarar däremot arbetsgivaren själv för slutbetalningen av 
premien. Slutbetalningen av återstående premier gör att den anställda 
får samma pension efter 65 års ålder som om han eller hon hade 
arbetat fram till 65 års ålder.  

Notera att kollektiv slutbetalning är en rättighet enligt ITP2 för dem 
som frivilligt väljer att pensionera sig från och med 62 års ålder. Den 
kollektiva slutbetalningen är alltså inte specifikt kopplad till de 
avgångspensioner som beskrivs ovan.50

Pensionsutbetalningen fram till 65 års ålder betalas av arbetsgivaren. 
Det vanliga är att arbetsgivaren betalar en engångspremie till försäk-
ringsgivaren för att täcka pensionen mellan pensionstidpunkten och 
65 års ålder. Det medger avdragsmöjlighet på skatten för arbetsgiv-
aren eftersom kostnaden därmed infaller innan avgång (se avsnitt 
3.3). 

 

Notera att om avgång sker före pensionsåldern och om någon kollek-
tiv slutbetalning av premien inte görs, så reduceras förmånen även om 
full tjänstetidsfaktor har uppnåtts.  

Omställningsavtal 

Privata tjänstemän får inom ramen för SAF-PTK-avtalet hjälp av 
Trygghetsrådet, som hjälper till vid arbetsbrist. Detta omställnings-
avtal är inte lika fördelaktigt som de på statliga sidan och på 
kommun- och landstingssidan (se nedan). Den som är mellan 60 och 
                                                
49 Se http://www.alecta.se/Foretag/Pension-och-ekonomi/Avdragsratt-och-loneskatt/. 
50 För att få kollektiv slutbetalning enligt ITP2-avtalet ska den försäkrade själv intyga att denna 

avser sluta arbeta, eller avser arbeta mindre än 8 timmar/vecka. Huruvida detta kontrolleras är 
osäkert (Källa: Alecta). 
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65 år ersätts med 70 procent av tidigare lön under 6 månader och 50 
procent under 12 månader. Den privatanställda ska samtidigt ha 
ersättning från en arbetslöshetskassa, och de nämnda ersättnings-
nivåerna inkluderar inkomsten från arbetslöshetskassan.  

Statlig sektor 
I statlig sektor gäller i huvudsak PA 03-avtalet. Det gäller för dem 
som är födda 1943 eller senare. Först beskrivs förmåner, därefter 
premier. 

Pensionsförmåner 

Intjänandet av förmånsbestämd pension enligt PA 03 börjar vid 28 års 
ålder och avslutas vid 65 år. Avgiftsbestämd pension tjänas in från 23 
års ålder. Det går dock att förlänga intjänandet av avgiftsbestämd 
pension efter överenskommelse utanför avtalet, men det gäller enbart 
Saco-S anslutna som har Kåpan Extra. Pensionsunderlaget definieras 
som genomsnittet av de fem senaste årens lön före pensioneringen 
upp till 30 IBB. Enligt övergångsreglerna i PA 03 beror förmånens 
storlek som procent av lönen på ens födelseår. 51

Inom det statliga avtalsområdet finns förhållanden som gör att en 
nedtrappning inte behöver påverka pensionen. Om personen väljer att 
vara tjänstledig till viss del så påverkas inte den pensionsgrundande 
lönen, utan den fortsätter att beräknas utifrån den fasta lönen (PA 03 
13 § punkt 1). Därmed påverkas endast pensionen av hypotetiskt 
uteblivna löneökningar. Inom det statliga avtalsområdet finns även 
möjlighet att beviljas delpension. I det fall den anställdas lön ändå 
sänks nära pensioneringen, så mildrar konstruktionen av pensions-
underlaget effekten av den sista lönen. Dessutom innebär fribrevs-
tekniken, precis som inom ITP2, att intjänad pensionsrätt i form av 
fribrev alltid är garanterad med tillhörande värdesäkring i form av 
anknytning till PBB. 

  

  

                                                
51 Tillhör man exempelvis födelsekohort 1943 ger pensionsavtalet 9,5 procent av pensions-

underlaget upp till 7,5 IBB, 64,85 procent för underlag mellan 7,5 och 20 IBB och 32,4 pro-
cent för underlag mellan 20 och 30 IBB (multiplicerat med tjänstetidsfaktorn). Tillhör man 
födelsekohort 1973 eller senare är motsvarande ersättningskvoter 0 procent, 60 procent och 
30 procent. Detta gäller anställda med 65 år som pensionsålder. Enligt avtalet har flygledare 
och yrkesofficerare 60 år respektive 61 år som pensionsålder. För dessa gäller andra villkor.  
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Förtida avgång  

Förtida avgång (före 65 års ålder) kan lösas på olika sätt inom staten. 
För det första kan det lösas genom pensionering vid ett reguljärt uttag 
av pension. För det andra medger avtalet för statligt anställda rätt för 
arbetsgivaren att gå med på förmånligare villkor än vad som framgår 
av standardavtalet, när särskilda skäl föreligger. För det tredje kan 
den äldre beviljas pensionsersättning om det råder övertalighet. 
Pensionsersättningen regleras i ett separat avtal (Trygghetsavtalet). 

Reguljär förtida pensionsavgång 

Förtida pensionering kan göras genom reguljära förtida uttag av 
pensionen. Den statligt anställda kan göra ett förtida uttag av den 
förmånsbestämda delen och av den avgiftsbestämda delen i PA 03 
tidigast från 61 års ålder. Vid förtida uttag bestäms den avgiftsbestä-
mda delarna av mängden inbetalda premier (inklusive slutbetalning i 
vissa fall) med tillhörande avkastning. Den förmånsbestämda ålders-
pensionen omräknas försäkringsmässigt med tillämpning av SPV:s 
försäkringstekniska riktlinjer. En sådan omräkning görs även för 
senare uttag, det vill säga efter 65 års ålder. 

Enligt reglerna kan den anställda välja mellan att ta ut pensionen 
antingen som en temporär pension fram till 65 år eller som en livs-
lång annuitet. Det innebär i princip att en temporär pension eller en 
livslång pension ska beräknas utifrån den pensionsförmögenhet som 
den anställda skulle ha haft vid 65 års ålder, om han eller hon hade 
arbetat fram till dess.  

Hur mycket av den intjänade pensionsrätten som kan utbetalas som 
temporär pension beskrivs i § 12 och § 21 i PA 03. Man kan konsta-
tera att begränsningen är samma som begränsningsregeln i skattelag-
stiftningen, 28 kap. 8–12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) (se 
avsnitt 3.3). Notera att begränsningsregeln inkluderar både de för-
månsbestämda och de avgiftsbestämda delarna. 

Slutbetalningspremien vid avgång i pensioneringssyfte ingår i de 
kollektiva premierna (se avsnitt nedan om premier på den statliga 
sidan) och betalas inte av den enskilda arbetsgivaren inom staten. 
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Specialavtal  

En arbetsgivare kan bevilja en anställd förmånligare pensionsvillkor 
än vad som framgår av pensionsavtalet. Avtalen för statligt anställda 
medger rätt för arbetsgivaren att gå med på förmånligare villkor än 
vad som framgår av standardavtalet, när det finns särskilda skäl (se 
PA 03 § 33). Liknande formuleringar finns i tjänstepensionsavtalet 
för kommun- och landstingsanställda (se avsnitt nedan). 

Den anställda och arbetsgivaren kan alltså teckna specialavtal vid 
sidan av de reguljära reglerna (det vill säga avgångspension). Man 
kan till exempel avtala både om en mer förmånlig ersättningsnivå och 
om en annan pensionsålder. Dessa specialavtal finansieras vanligtvis 
inom ramen för det reguljära avtalet genom att mellanskillnaden 
betalas in som en engångspremie av arbetsgivaren.52

Exakt hur ett specialavtal är upplagt kan variera. 

 

Ersättningssystem vid arbetsbrist  

Vid sidan av ålderspension finns det också arrangemang som är 
tänkta som ersättningssystem om en äldre anställd blir friställd på 
grund av arbetsbrist. Wadensjö och Sjögren (2000) pekar på förekom-
sten av pensionsersättningar fram till ordinarie pension som statsan-
ställda har via Trygghetsavtalet.53 Äldre anställda har under vissa för-
utsättningar rätt till pensionsersättning. Kravet är att den anställda är 
minst 61 år och kan bli friställd på grund av övertalighet.54 Pensions-
ersättning kan beviljas även i andra fall. Kravet är då att en yngre 
person som löper risk för att bli uppsagd på grund av arbetsbrist får 
behålla sin anställning om en äldre person slutar. 55

Nivån på pensionsersättningen beräknas enligt 20 § i PA-03 (se 
Trygghetsavtalet 16 §). Nivån är 101 procent upp till 1 IBB, 65 pro-
cent mellan 1 och 20 IBB och 32,5 procent mellan 20 och 30 IBB, 
multiplicerat med tjänstetidsfaktorn. Arbetsgivaren står för hela kost-

 

                                                
52 Arbetsgivarverket måste först godkänna sådana avtal. Affärsverken har något andra regler, se 

Arbetsgivarnyckel till PA 03, pkt 5.  
53 ESS (2006) uppskattar kostnaden för pensionsersättningar via trygghetsavtalet till 1,7 miljar-

der kronor årligen under 2000-2005. ESS (2006) drar slutsatsen är att kostnaden för befintliga 
utbetalningar av pensionsersättningar kommer att bestå under lång tid framöver, även om ny-
beviljningen minskar. 

54 Före den 1 januari 2008 gällde 60 år som tidigaste ålder. Se Förhandlingsprotokoll 2005-03-
07 Ändringar i Trygghetsavtalet (TA).  

55 Ansökan görs hos Statens pensionsverk (SPV). Det är arbetsgivarens ansvar att ansöka om 
den anställda vill ha pensionsersättning direkt efter uppsägningstidens slut. Därefter kan den 
anställda själv ansöka när hon eller han själv vill. 
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naden av själva pensionsersättningen. Vid avgång med pensionser-
sättning görs slutbetalningarna av både avgiftsbestämd och förmåns-
bestämd pensionsrätt med kollektiva premier. Därför belastar inte 
slutbetalningarna den enskilda arbetsgivaren. 

Om det finns särskilda skäl kan dessutom särskild pensionsersättning 
betalas ut från 61 år, om den anställda var 55 år eller äldre vid upp-
sägningen. För att det ska vara aktuellt, ska den uppsagda statstjänste-
mannen vara utförsäkrad från arbetslöshetskassan. Dessutom ska alla 
möjligheter att få ett nytt arbete anses vara uttömda. En förutsättning 
för att en anställd ska beviljas särskild pensionsersättning är att per-
sonen har fyllt 61 år. Det är TA-nämnden som prövar om det finns 
särskilda skäl. Det finns även möjlighet att ansöka om särskild pen-
sionsersättning på grund av synnerliga skäl. Vid bedömningen av 
synnerliga skäl gäller inte reglerna om ålder eller arbetslöshetskassa 
som ovan. Ersättningen kan då beviljas före 61 års ålder, men det är 
mycket ovanligt. 56

För särskild pensionsersättning betalar arbetsgivaren en engångs-
premie till SPV. Även vid avgång med särskild pensionsersättning 
görs slutbetalningarna – både för avgiftsbestämd och för förmåns-
bestämd del – via kollektiva premier och därför belastar slutbetal-
ningarna inte den enskilda arbetsgivaren. 

  

Premier på den statliga sidan 

PA 03-premien täcker premiekostnader för förmånsbestämda pen-
sioner och ersättningar enligt tjänstepensionsavtalet PA 03, trygghets-
avtalet (TA), personskadeavtalet (PSA) och tjänstegrupplivavtalet 
(TGL-S). 

PA 03-premien består därför av olika premietyper som finansierar 
olika förmåner. Premietyperna delas in i individuella premier och 
kollektiva premier. Nedan beskrivs hur premierna bestäms och vad 
det är som påverkar storleken på dem. 

Staten är skuldförande vad gäller tjänstepensioner. Den statliga 
försäkringsrörelsen syftar till att fördela tjänstepensionskostnaderna 
bland de statliga och icke-statliga arbetsgivare som ingår i modellen.57

                                                
56 Avgång på grund av arbetsbrist i åldern 55-61 kan ge framtida rätt till särskild pensions-

ersättning i åldrarna 61-65. 

  

57 Mer information om den statliga försäkringsmodellen och den statliga försäkringsrörelsen 
finns bland annat i SPV:s årsredovisningar. 
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På den statliga sidan finns det ingen motsvarighet till den premie-
maximering som finns inom ITP. Konsekvenserna av att införa det 
diskuterades i SOU 2003:85 (s. 17–18). Man fann att införandet av 
premiemaximering skulle bli relativt kostsamt. Den utjämningspremie 
som man skulle behöva införa skulle uppgå till cirka 1,0 procent av 
pensionsunderlaget vid en premiemaximering på 150 procent av 
medelpremien. Det skulle enligt utredningen innebära en stor kost-
nadsomfördelning mellan myndigheterna. Myndigheter med stor 
andel äldre anställda skulle gynnas på bekostnad av andra myndig-
heter, vilket skulle strida mot att myndigheter själva ska bära det fulla 
kostnadsansvaret för sina anställda. Därtill ansåg utredningen att 
PA 03 hade en stabiliserande effekt på premien. Utredningen föreslog 
därför att man inte skulle införa premiemaximering inom staten. 

Individuella premier 

Den så kallade sparpremien är en individuell premie, som täcker den 
förmånsbestämda pensionen. Premier för förmånsbestämda pensioner 
beräknas på individnivå på basis av försäkringstekniska riktlinjer. I de 
försäkringstekniska riktlinjerna finns antaganden om livslängd, ränta 
och omkostnader. Om dessa antaganden förändras påverkar det 
premiernas storlek. Individuella premier för förmånsbestämda pen-
sioner bestäms med hänsyn till den anställdas ålder, pensionsålder, tid 
under vilken pensionen intjänas och pensionens storlek. 

Tjänstepensionen enligt PA 03 beräknas med utgångspunkt i ett pen-
sionsunderlag som är medeltalet av den pensionsgrundande lönen för 
de fem sista tjänsteåren före beräkningsåret (uppräknade med PBB). 
En löneökning kommer alltså inte att påverka årets premie alls. Nästa 
års premie påverkas däremot med ungefär en femtedel av löneök-
ningen. Hur stor påverkan en löneökning får på premien beror på hur 
mycket pensionsunderlaget ökar och på hur lång tid denna ökning kan 
fördelas ut, det vill säga hur lång tid det är kvar till pensionsåldern.  

Om pensionsunderlaget överstiger 7,5 IBB, blir premien högre. Det 
beror på att förmånsnivån är betydligt högre på delar över 7,5 IBB. 
Lägre pensionsålder än 65 år bidrar till en högre premiekostnad, efter-
som också förmånen före 65 år ska finansieras och eftersom premie-
betalningstiden för förmånen förkortas innan 65-årsdagen. 

Sammanfattningsvis innebär detta att de individuella premierna för 
förmånsbestämda pensioner enligt PA 03 påverkas av ålder, lön, 
löneökningar och pensionsålder. 
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I pensionsunderlaget medräknas även pensionsgrundande löner från 
andra arbetsgivare som omfattas av PA 03. Det innebär att den 
premie som en arbetsgivare ska betala för en anställd kan påverkas av 
lönen från tidigare arbetsgivare. 

Innan PA 03 började gälla, det vill säga före den 1 januari 2003, 
samordnades intjänandet av pensionsrätt och tjänstetid med alla lik-
värdiga avtal, vilket i princip var de flesta på marknaden. Nu sam-
ordnas PA 03 för dem som var statligt anställda vid övergången från 
det gamla avtalet PA-91 vid årsskiftet 2002/2003. Nyanställda inom 
PA 03 samordnas däremot inte med annat än tidigare intjänad, statlig 
pensionsrätt och tjänstetid.  

Kollektiva premier 

De kollektiva premierna uppgår till en viss procentsats av pensions-
underlaget eller bruttolönesumman, alternativt ett belopp i kronor. 
Nivån på de kollektiva premierna bestäms för ett år i taget, för att de 
premier som betalas in ska täcka årets kostnader för de förmåner som 
premien finansierar. Det innebär att arbetsgivarnas premiekostnader 
påverkas både av den nivå som de kollektiva premierna har ett visst 
år och av de förändringar i underlaget som premien beräknas på.  

Under år 2011 uppgår de kollektiva premierna sammanlagt till cirka 
2,4 procent.58

  

 Utöver de kollektiva premierna betalar statliga arbets-
givare en så kallad SLP-premie till SPV vilken motsvarar särskild 
löneskatt på pensionskostnader (24.26 procent av Spar-, ÖB-, VS-, 
Risk- och TA-premierna). Arbetsgivare utanför staten betalar särskild 
löneskatt på pensionskostnader separat (se tabell 2). 

                                                
58 Den s.k. ÖB-premien (antingen 1 eller 3 procent av pensionsunderlaget, PU) finansierar rätten 

att avgå med pension enligt övergångsbestämmelser och betalas för personer som har rätt till 
förmån enligt övergångsbestämmelser. Denna gäller för de personer som behållit rätten att 
avgå med ålderspension före 65 år enligt det tidigare statliga avtalet PA-74. Intjänad 
pensionsrätt värdesäkras utifrån förändringen av prisbasbeloppet. För de personer som är 
aktiva bekostas värdesäkringen antingen av överskottsmedel eller av den s.k. värdesäkrings-
premien (1,70 procent av PU). Riskpremien finansierar de så kallade riskförmånerna, bland 
annat sjukpensioner och efterlevandepensioner (0,50 procent av PU). Den så kallade. TA-
premien finansierar vissa förmåner enligt det statliga Trygghetsavtalet (0,20 procent av PU). 
TGL-premien finansierar gruppliversättning enligt Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL-S). Den är nominell och uppgick till 360 kronor under 2011. Slutligen finns den s.k. 
PSA-premien, vilken finansierar personskadeersättning enligt Avtal om ersättning vid person-
skada (PSA). Premien utgörs av en procentsats på arbetsgivarens bruttolönesumma (0,01 
procent). 
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Kommun- och landstingssektor 
Det har varit täta byten av avtal inom sektorn för kommun- och 
landstingsanställda. År 1998 ersattes PA-KL av PFA 98. Sedan år 
2006 gäller KAP-KL. En viktig förändring vid införandet av PFA98 
var att förmånsbestämd pension under taket i socialförsäkringen (nu 
7,5 IBB) upphörde helt. I KAP-KL har dessutom nivåerna för förm-
ånsbestämd pension över 7,5 IBB minskat och i stället ersatts av 
större avsättningar till avgiftsbestämd pension.  

Pensionsförmån  

Intjänandet i planen till förmånsbestämd ålderspension börjar vid 28 
års ålder och avslutas vid 65 år. Intjänandet till avgiftsbestämd pen-
sion börjar vid 21 års ålder. Det går dock att förlänga intjänandet 
genom överenskommelse utanför avtalet. Tjänstetidsfaktorn beräknas 
på samma sätt som i ITP2 och PA 03. För full pension krävs minst 30 
års pensionsgrundande tid inom den kommunala sektorn. Sedan år 
1998 tillgodoräknas inte tid från anställningar med andra pensions-
planer.  

Pensionen baseras på den pensionsgrundande lönen, den tid som den 
anställda har arbetat efter år 1998 och den tid före år 1998 som till-
godoräknats för intjänad pension den 31 december 1997. Det senare 
avser personer som före år 1998 varit anställda i kommun eller land-
sting och hade fyllt 28 år och därmed hade intjänad pension enligt 
äldre bestämmelser. Vid uträkning av den förmånsbestämda pension-
ens storlek används ett pensionsunderlag som i sin tur baserar sig på 
de fem bästa inkomsterna under de sju år som närmast föregår beräk-
ningstidpunkten, exklusive ett ”buffertår”, se figur 6. Årslöner för 
respektive år omräknas med förändringen av prisbasbeloppet för 
respektive år och året för beräkningen. Konstruktionen med ett 
”buffertår” innebär att den allra senaste lönen inte påverkar förmånen. 
Man kan alltså gå ned i arbetstid året före pensioneringen utan att den 
framtida pensionen påverkas.  
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År 7 År 6 År 5 År 4 År 3 År 2 År 1 ”Buffertår” 
Beräknings-
tidpunkt 

t-8 t-7 t-6 t-5 t-4 t-3 t-2 t-1 t 

Figur 6. Beräkningsunderlag enligt KAP-KL 

I KAP-KL är den förmånsbaserade pensionen lägre än i PFA. Nivån 
på pensionen beror på övergångregler och minskas successivt från 
födda år 1947 till födda år 1967. Exempelvis har de som är födda år 
1946 eller tidigare 62,5 procent av pensionsunderlaget för inkomst-
underlag mellan 7,5 och 20 IBB och 31,25 procent för inkomstunder-
lag mellan 20 och 30 IBB. Motsvarande ersättningskvoter för dem 
som är födda år 1967 är 55 respektive 27,5 procent.  

Förtida avgång 

Förtida avgång på eget initiativ 

Från det att den anställda har fyllt 61 år kan han eller hon avgå med 
helt eller partiellt (vid omreglerad anställning till lägre sysselsätt-
ningsgrad) uttag av den förmånsbestämda ålderspensionen. Den 
anställda har i dessa fall rätt att tillgodoräkna sig den återstående 
tiden fram till 65 år. I praktiken innebär det att arbetsgivaren momen-
tant belastas med pensionskostnad genom en uppräkning av pensions-
skulden (se avsnitt nedan om arbetsgivarens kostnad) alternativt med 
en engångspremie, om en försäkringslösning tillämpas. Pensions-
kostnaden består då av den pensionskostnad som skulle ha fördelats 
över de återstående åren fram till 65 år, om den anställda hade varit 
kvar i anställningen med oförändrad sysselsättningsgrad. 

Vid förtida uttag av den förmånsbestämda ålderspensionen minskas 
denna med 0,4 procent för varje kalendermånad den tas ut tidigare.  

För den avgiftsbestämda ålderspensionen vänder sig den anställda till 
den pensionsförvaltare som han eller hon har valt. Uttag av den 
avgiftsbestämda ålderspensionen kan göras tidigast från 55 års ålder 
och normalt under en kortaste tid om fem år.  

Den intjänade pensionsrätten från den 31december 1997 kan tas ut 
tidigast från 61 års ålder och även till viss del temporärt fram till 65 
års ålder. Begränsningar om de högsta pensionsnivåerna gäller i 
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nivåer med inkomstskattelagen (se avsnitt 3.3). Partiellt uttag kan 
göras vid omreglerad anställning till lägre sysselsättningsgrad. 

Räddningstjänsten 

För anställda inom räddningstjänsten finns bestämmelser om särskild 
avtalspension. Kraven är att den anställda har tillhört utrycknings-
styrkan och uppnått 58 år. Dessutom ska anställningen inom rädd-
ningstjänsten ha pågått i minst 30 år, varav 25 år ska ha varit inom 
utryckningsstyrkan. Pensionen beräknas på ett genomsnitt av de 
senaste årens pensionsunderlag. Förmånen är 73,5 procent av pen-
sionsunderlag upp till 7,5 IBB. För den del av pensionsunderlaget 
som ligger ovanför 7,5 IBB men under 20 IBB är pensionsförmånen 
mellan 62,50 och 55 procent, beroende på födelseår. (Mellan födelse-
åren 1946 och 1967 sker en nedtrappning av ersättningskvoten.) För 
den del av pensionsunderlaget som ligger mellan 20 och 30 IBB är 
förmånen mellan 31,25 och 27,50 procent för motsvarande födelseår. 

Särskild avtalspension 

Enligt KAP-KL kan man göra en enskild överenskommelse om 
särskild avtalspension (31–32 §§), som kan vara hel eller partiell. 
KAP-KL ger utrymme för att utbetalningstider och pensionsnivåer 
kan fastställas vid varje överenskommelse.  

Den som avgår med särskild avtalspension får tillgodoräkna sig 
återstående tid fram 65 år som pensionsgrundande för den förmåns-
bestämda ålderspensionen. 

Omställningsavtal 

Det nya omställningsavtalet KOM-KL gäller från och med den 1 
januari 2012.59

                                                
59 Fram till dess gäller omställningsavtalet AGF-KL. Genom AGF-KL finns möjlighet att få s.k. 

periodisk avgångsersättning. Den anställda behöver inte stå till arbetsmarknadens förfogande 
om denne har fyllt 60 år vid avgången. Den periodiska ersättningen betalas som längst till och 
med att den anställda tar ut den egna ålderspensionen, får ny tillsvidare anställningen med 
pensionsrätt eller får sjukersättning från avtalsgruppsjukförsäkring. 

 Syftet är att man genom ett aktivt omställningsarbete 
(som kompletterar allmänna arbetsmarknadspolitiska insatser) ska 
kunna stödja och hjälpa den anställda till nytt arbete. Avtalet ger den 
anställda en ekonomisk trygghet i omställningen. Enligt avtalet kan 
en äldre anställd ha rätt till särskild ersättning, när denna blir uppsagd 
på grund av arbetsbrist och har fyllt 61 år vid tidpunkten för uppsäg-
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ningen. Förutsättningen är att den anställda har haft en tillsvidare-
anställning med minst 40 procents sysselsättningsgrad hos en 
kommunal arbetsgivare sedan minst 10 år. Sådan rätt gäller när den 
anställda inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäk-
ringen och då väljer att inte stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Rätten gäller till och med kalendermånaden innan den anställda fyller 
65 år.  

Ersättningen är ett fast belopp per månad som motsvarar 60 procent 
av den anställdas genomsnittliga lön under 12 månader före uppsäg-
ningen. Ersättningen ska samordnas med eventuell förvärvsinkomst 
under den tiden då särskild ersättning betalas ut. Särskild ersättning 
finansieras av respektive arbetsgivare. 

Utbetalningstiden för särskild ersättning borde maximalt bli cirka 1,5 
år. För det första har den som fyllt 61 år vid uppsägningen och varit 
anställd minst 10 år en uppsägningstid på 12 månader. För det andra 
följer en period med dagpenning från arbetslöshetsförsäkringen, 
vilken räcker cirka 1,5 år. Först därefter kan det bli aktuellt att betala 
ut särskilda ersättning.  

Pensionspremier för tjänstepensionen betalas endast under anställ-
ningstiden, det vill säga under uppsägningstiden på 12 månader. 

Arbetsgivarens kostnad 

Arbetsgivarens kostnad för ålderspensionen inom kommun- och 
landstingssektorn beräknas inte på samma sätt som inom privat och 
statlig sektor. Inom området tillämpas i många fall skuldföring av den 
pensionsskuld som gäller de förmånsbestämda pensionerna. I vissa 
kommuner och landsting tillämpas dock försäkringsmässiga premie-
beräkningar, som är jämförbara med premieberäkningar inom sektorn 
för privatanställda tjänstemän och inom den statliga sektorn. 

Skuldföringstekniken beskrivs i Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld i kommuner och landsting (RIPS 07). Pensionsskulden 
är summan av pensionsreserverna för varje enskild anställd och pen-
sionstagare. Pensionsreserven definieras i RIPS 07 som ”nuvärdet av 
framtida utfästa pensionsutbetalningar [såväl för anställda som för 
tidigare anställda, egen anm.] till den del de anses vara intjänade när 
beräkning görs” (s. 3). 

För anställda med inkomster under förmånstaket på 7,5 IBB intjänas 
ingen ny förmånsbestämd pensionsrätt enligt KAP-KL, och därför ska 
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arbetsgivaren inte beräkna någon pensionsskuld. För anställda med 
inkomster över 7,5 IBB finns en förmånsbestämd pension för de delar 
av lönen som överstiger 7,5 IBB. Denna förmån tryggas vanligen 
genom att man för upp den som en pensionsskuld i balansräkningen. 
En del kommuner tryggar dock detta åtagande genom att i stället 
betala en försäkringspremie.60 Bland kommunanställda är det är dock 
enbart cirka 6 procent som har inkomster över taket (år 2010). Mot-
svarande andel bland landstingsanställda är betydligt högre, cirka 20 
procent. Detta förhållande leder till att kostnaderna för tjänstepensi-
onen i relation till lönesumman är betydligt högre i landstingen än i 
kommunerna. Merparten av pensionsskulden är från tiden före den 1 
januari 1998, då de kollektivavtalade pensionerna var helt förmåns-
bestämda för alla anställda i kommuner och landsting. När pensionen 
betalas ut bokför arbetsgivaren detta som en löpande kostnad i result-
aträkningen. Pensionsskulden för dessa äldre förmåner redovisas 
emellertid som en ansvarsförbindelse, och inte som skuld i balans-
räkningen.61

Pensionsskulden efter den 1 januari 1998 är av betydligt mindre om-
fattning, eftersom pensionerna till största delen är avgiftsbestämda 
och eftersom ansvaret för pensionerna i denna del har övertagits av 
externa försäkringsgivare. Något nyintjänande på skulden före år 
1998 förekommer inte. Fortfarande blir det dock en viss ökning av 
skulden, eftersom uppräkningen av värdesäkringen är större än den 
minskning som sker med anledning av utbetalningar.

 Däremot gör man en löpande värdeuppräkning av de 
förmåner som intjänats före år 1998. 

62

Arbetsgivarens pensionsåtagande bestäms utifrån de regler som gäller 
vid tidpunkten för beräkning av den aktuella förmånen. Samtliga 
pensionsbelopp uttrycks i den pris- och lönenivå som är aktuell vid 
beräkningen. Någon prognos för framtiden görs inte, utan beräk-
ningen är baserad på redan kända förhållanden. Det betyder exempel-
vis att en ökad lön ger upphov till en ökad förmån,. Det leder i sin tur 
till en ökad pensionsskuld eller en ökad pensionspremie, om pensio-
nen tryggas genom försäkring. Därmed är skuldföringstekniken jäm-
förbar med de försäkringsmässiga premieberäkningar som görs inom 

 

                                                
60 På området verkar KPA, Skandia och SPP som försäkringsgivare. 
61 Den kommunala redovisningslagen (1998) reglerar redovisningen av pensionsåtagandet. 

Pensionsförmåner intjänade före 1998 ska inte redovisas som skuld i balansräkningen. De 
klassificeras i stället som en s.k. ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Det intjänade 
som sker från och med1998 redovisas dock i balansräkningen.  

62 Sammantaget var skulden cirka 400 mdkr år 2010, varav den helt dominerade delen utgjordes 
av ansvarsförbindelsen, det vill säga pensionsförmåner intjänade före 1998. 
Källa: Kommuners och landstings pensionsskuld, enkätredovisning nov 2011 Sveriges 
Kommuner och Landsting. 
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området för privatanställda tjänstemän och inom området för statligt 
anställda.  

Inom kommun- och landstingssektorn befrias inte den enskilda 
arbetsgivaren från slutbetalningen av pensionspremien (eller mot-
svarande) vid förtida avgång i pensionssyfte. Varje arbetsgivare står 
själv för de pensionskostnader som uppstår i den enskilda anställ-
ningen. Någon motsvarighet till kollektiva premier för att utjämna 
kostnaden mellan arbetsgivare – likt premiemaximering i ITP2 – 
finns inte.
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Bilaga B: Delkomponenterna i 
totalpremien 
Tabell 13. Alectas beräknade premier vid olika ålder, lön vid 65 års 

ålder och år, procent av lön 

År för beräkning Född Tänkt slutlön vid 65 år ÅP FP ITPK ITP1 Total-
premie 

2011 1948 7 IBB 10.0 0.0 2.0 0.0 12.0 
2011 1948 9 IBB 34.8 3.0 2.0 0.0 39.8 
2011 1948 11 IBB 42.0 4.2 2.0 0.0 48.1 
2011 1951 7 IBB 6.7 0.0 2.0 0.0 8.7 
2011 1951 9 IBB 18.3 1.5 2.0 0.0 21.8 
2011 1951 11 IBB 24.4 2.5 2.0 0.0 28.9 
2011 1961 7 IBB 3.9 0.0 2.0 0.0 5.9 
2011 1961 9 IBB 5.5 0.2 2.0 0.0 7.8 
2011 1961 11 IBB 10.6 1.1 2.0 0.0 13.7 
2011 1971 7 IBB 3.1 0.0 2.0 0.0 5.1 
2011 1971 9 IBB 3.1 0.0 2.0 0.0 5.1 
2011 1971 11 IBB 5.7 0.4 2.0 0.0 8.2 
2011 1981 7 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2011 1981 9 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2011 1981 11 IBB 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 
2021 1958 7 IBB 9.7 0.0 2.0 0.0 11.7 
2021 1958 9 IBB 31.5 2.9 2.0 0.0 36.3 
2021 1958 11 IBB 38.4 3.9 2.0 0.0 44.3 
2021 1961 7 IBB 6.5 0.0 2.0 0.0 8.5 
2021 1961 9 IBB 17.7 1.6 2.0 0.0 21.3 
2021 1961 11 IBB 23.4 2.4 2.0 0.0 27.8 
2021 1971 7 IBB 3.8 0.0 2.0 0.0 5.8 
2021 1971 9 IBB 5.3 0.2 2.0 0.0 7.6 
2021 1971 11 IBB 10.1 1.0 2.0 0.0 13.0 
2021 1981 7 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2021 1981 9 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2021 1981 11 IBB 0.0 0.0 0.0 7.7 7.7 
2021 1991 7 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2021 1991 9 IBB 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 
2021 1991 11 IBB 0.0 0.0 0.0 5.4 5.4 

Anm. ÅP = ålderpension, FP = familjepension, ITPK = kompletterande ålderspension. 
Beräkningsantaganden redovisas i text. 
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Tabell 14. KPA:s beräknade premier vid olika ålder, lön vid 65 års 
ålder och år, procent av lön 

År för beräkning  Född Tänkt slutlön vid 65 år AÅP FÅP IPR9712 Totalpremie 

2011 1948 7IBB 4.5 0.0 1.9 6.4 
2011 1948 9IBB 4.5 21.7 1.9 28.1 

2011 1948 11IBB 4.5 33.6 2.8 40.9 

2011 1951 7IBB 4.5 0.0 1.5 6.0 

2011 1951 9IBB 4.5 11.1 1.5 17.2 

2011 1951 11IBB 4.5 21.2 2.0 27.8 

2011 1958 7IBB 4.5 0.0 0.8 5.3 

2011 1958 9IBB 4.5 0.0 0.8 5.3 

2011 1958 11IBB 4.5 9.7 0.8 15.1 

2011 1961 7IBB 4.5 0.0 0.6 5.1 

2011 1961 9IBB 4.5 0.0 0.6 5.1 

2011 1961 11IBB 4.5 6.9 0.6 12.0 

2011 1971 7IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2011 1971 9IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2011 1971 11IBB 4.5 2.3 0.0 6.8 

2011 1981 7IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2011 1981 9IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2011 1981 11IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1958 7IBB 4.5 0.0 1.4 5.9 

2021 1958 9IBB 4.5 16.8 1.4 22.7 

2021 1958 11IBB 4.5 28.6 1.4 34.5 

2021 1961 7IBB 4.5 0.0 1.0 5.5 

2021 1961 9IBB 4.5 11.2 1.0 16.7 

2021 1961 11IBB 4.5 21.1 1.0 26.6 

2021 1971 7IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1971 9IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 
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Fortsättning 
Tabell 14 

      

År för beräkning  Född Tänkt slutlön vid 65 år AÅP FÅP IPR9712 Totalpremie 

2021 1971 11IBB 4.5 8.9 0.0 13.4 
2021 1981 7IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1981 9IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1981 11IBB 4.5 3.4 0.0 7.9 

2021 1991 7IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1991 9IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

2021 1991 11IBB 4.5 0.0 0.0 4.5 

Anm. FÅP = förmånsbestämd ålderpension, IPR9712 = värdesäkring för intjänad pensionsrätt 
till och med december 1997, AÅP = Avgiftsbestämd ålderspension. 
Beräkningsantaganden redovisas i text. 
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Tabell 15. SPV:s beräknade premier vid olika ålder, lön vid 65 års 
ålder och år, procent av lön 

År för beräkning Född Tänkt slutlön 
vid 65 år IÅP KÅPAN ÅPE Total- 

premie 

2011 1948 7IBB 2.5 2.0 7.1 11.6 
2011 1948 9IBB 2.5 2.0 21.1 25.6 

2011 1948 11IBB 2.5 2.0 28.8 33.3 

2011 1951 7IBB 2.5 2.0 4.1 8.6 

2011 1951 9IBB 2.5 2.0 10.8 15.3 

2011 1951 11IBB 2.5 2.0 17.0 21.5 

2011 1961 7IBB 2.5 2.0 1.2 5.7 

2011 1961 9IBB 2.5 2.0 1.2 5.7 

2011 1961 11IBB 2.5 2.0 6.3 10.8 

2011 1971 7IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2011 1971 9IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2011 1971 11IBB 2.5 2.0 1.8 6.3 

2011 1981 7IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2011 1981 9IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2011 1981 11IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2021 1958 7IBB 2.5 2.0 5.1 9.6 

2021 1958 9IBB 2.5 2.0 25.3 29.8 

2021 1958 11IBB 2.5 2.0 33.9 38.4 

2021 1961 7IBB 2.5 2.0 2.7 7.2 

2021 1961 9IBB 2.5 2.0 12.5 17.0 

2021 1961 11IBB 2.5 2.0 20.5 25.0 

2021 1971 7IBB 2.5 2.0 0.2 4.7 

2021 1971 9IBB 2.5 2.0 0.2 4.7 

2021 1971 11IBB 2.5 2.0 7.2 11.7 

2021 1981 7IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2021 1981 9IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2021 1981 11IBB 2.5 2.0 2.5 7.0 

2021 1991 7IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2021 1991 9IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

2021 1991 11IBB 2.5 2.0 0.0 4.5 

Anm. ÅPE = förmånsbestämd ålderpension, KÅPAN = kompletterande ålderspension (avgifts-
bestämd), IÅP = individuell ålderspension (avgiftsbestämd). Beräkningsantaganden 
redovisas i text. 
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Bilaga C: Faktisk premie i ITP 
 

Tabell 16. Faktisk genomsnittlig premie år 2011 för livsvarig 
ålderspension (ÅP) och familjepension (FP) som andel 
av lön (tkr) för olika födelseår, procent 

  ÅP ÅP ÅP ÅP FP FP FP FP 
  1948 1951 1961 1971 1948 1951 1961 1971 
 <390,75 6.6 5.8 4.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

390,75 –  400 6.2 6.5 4.2 3.4 0.2 0.2 0.1 0.0 
400 –  410 9.9 8.4 5.2 4.0 0.6 0.4 0.2 0.1 
410 –  420 11.7 9.8 6.2 4.7 0.7 0.6 0.3 0.2 
420 –  430 12.1 11.3 6.8 5.1 0.9 0.8 0.4 0.3 
430 –  440 14.6 12.7 7.4 5.5 1.1 1.0 0.5 0.4 
440 –  450 13.8 13.2 8.2 6.0 1.2 1.1 0.7 0.4 
450 –  460 16.5 14.6 8.8 6.3 1.5 1.3 0.8 0.5 
460 –  470 17.8 17.4 9.7 6.9 1.7 1.5 0.9 0.6 
470 –  480 19.9 17.0 9.9 7.2 1.8 1.7 0.9 0.6 
480 –  490 18.9 19.5 10.9 7.6 1.9 1.9 1.1 0.7 
490 –  500 21.0 19.9 11.3 7.9 2.2 2.0 1.1 0.7 
500 –  510 21.6 20.9 11.5 8.1 2.4 2.3 1.2 0.8 
510 –  520 22.3 21.2 13.0 8.5 2.1 2.3 1.3 0.8 
520 –  530 24.7 24.1 12.8 8.8 2.7 2.5 1.4 0.9 
530 –  540 27.8 24.1 13.8 9.4 2.9 2.7 1.5 1.0 
540 –  550 26.1 25.3 14.0 9.7 2.8 2.7 1.5 1.0 
550 –  560 26.3 26.7 13.4 9.6 3.1 2.8 1.5 1.0 
560 –  570 31.2 25.8 14.3 10.1 3.5 2.9 1.6 1.1 
570 –  580 25.1 28.3 14.8 10.6 3.2 3.1 1.6 1.1 
580 –  590 27.7 30.2 15.5 10.8 3.3 3.3 1.7 1.2 
590 –  600 28.1 30.2 16.5 10.8 3.3 3.4 1.8 1.2 
600 –  700 34.4 30.8 17.8 11.9 4.0 3.5 2.0 1.4 
700 –  800 39.2 37.7 19.3 14.2 4.7 4.4 2.4 1.7 
800 –  900 47.8 40.7 22.3 15.5 6.2 4.9 2.8 1.9 
900 –  1 000 44.4 44.2 26.0 16.6 5.6 5.2 3.1 2.1 

Anm. Källa: Alecta. 
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