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Sammanfattning

Genom en traditionell juridisk metod avser den här uppsatsen att studera det svenska 
allmänna pensionssystemet över tid (igår, idag och imorgon) för att utreda den rättsliga 
grunden för allmän pension. Den allmänna pensionsrätten är en del av de tre pelare som 
idag utgör det svenska pensionssystemet. De andra pelarna utgörs av den privata 
pensionen och avtalspensionen. Allmän pension har sedan början av 1900-talet erbjudits 
den svenska befolkningen. De första lagarna om allmän pension kan inte jämföras med 
det allmänna pensionssystemet som idag finns. Lagstadgandet av allmän pension var 
dock ett stort steg mot nutidens pension och sociallagstiftning. Bestämmelserna om 
allmän pension fundamentala och utgör en viktig del i den svenska välfärden. Allmän 
pension är ett samlingsnamn för två separata pensionsformer: inkomstgrundad 
ålderspension och premiepension. Båda pensionsformerna bygger på inkomstprincipen. 
Principen innebär att alla inkomster som intjänats genom förvärvsarbete samt den skatt 
som inbetalats under livets gång ligger till grund för beräkningen av den framtida 
pensionen.
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1. Inledning

Sverige var det första landet i världen som införde ett allmänt pensionssystem. Detta 
gjorde Sverige unikt i sitt slag och pensionssystemets utveckling har satt Sverige på 
kartan flera gånger då utvecklingen varit ledande samt lagt grunden för den moderna 
svenska sociallagstiftningen. Sverige har sedan 1913 haft ett allmänt pensionssystem. 
Under mitten av 1900-talet omarbetades pensionssystemet och det nya systemet kom att 
bestå av folkpension och tilläggspension. Efter omarbetningen kom praktiskt taget alla 
bosatta i Sverige som fyllt 67 år att ta del av den allmänna folkpensionen och 
pensionstillägget. 

Under 1990-talet påbörjades ett nytt utvecklingsarbete av pensionssystemet. Följden av 
pensionsutvecklingen var att den äldre folkpensionen och tilläggspensionen ersattes 
med inkomstgrundad pension. Anledningen till att det svenska pensionssystemet 
återigen genomgick en reform var att de svenska makthavarna ville renodla de olika 
pensionsförmånerna samt finansieringen av dessa. Det nya systemet skulle se till den
samhällsekonomiska utvecklingen och framförallt klara förändringar av ekonomisk och 
demografisk natur bättre än vad det tidigare systemet gjorde. 

Utvecklingen som den allmänna pensionen genomgått har gjort att pensionen kommit 
att bli fundamental och obligatorisk för den enskilda svenska medborgaren.

1.1 Syfte

Syftet med den här uppsatsen på C-nivå på det rättsvetenskapliga programmet vid Luleå 
Tekniska Universitet är att undersöka och utreda den rättsliga grunden för allmän 
pension. Allmän pension är ett samlingsnamn för det lagstadgade pensionssystemet
bestående av inkomstpension och premiepension som idag finns i Sverige. 

Genom att studera pensionens historia avser jag att skapa en tydlig bild av den svenska 
allmänna pensionens utveckling samt dess betydelse för de svenska medborgarna. 
Utifrån dagens perspektiv avser jag att presentera den rättsliga grunden för den 
allmänna pensionen, bland annat genom att se till den senaste pensionsreformen som 
skedde i slutet av 1990-talet och till den allmänna pensionens rättsområde.

Då syftet med uppsatsen är att undersöka den rättsliga grunden för allmän pension vill 
jag även se till framtida aspekter som kan komma att påverka det svenska 
pensionssystemet. 
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1.2 Metod

Jag har i den här uppsatsen använt mig av en traditionell juridisk metod, dvs. att jag har 
studerat lagtext, förarbeten, prejudikat och doktrin.

Den juridiska doktrinen har stor betydelse för yrkesverksamma jurister och för studenter 
inom rättsvetenskap. För mig har användningen av doktrin inför arbetet med den här 
uppsatsen varit av stor pedagogisk betydelse. Genom att studera den juridiska doktrinen 
har jag nämligen skaffat mig kunskap inom området för uppsatsen.

1.3 Avgränsning

Dagens moderna pensionssystem är uppbyggt kring tre pelare: allmän pension, 
avtalspension och privat pension. Jag har valt att skriva den här uppsatsen om den 
rättsliga grunden för allmän pension och därmed belyses inte de andra två pelarna i det 
moderna pensionssystemet. Avtalspension och privatpension lämnas inte helt utanför 
uppsatsen men ingen större vikt läggs vid dessa pensionsformer då uppsatsens fokus 
ligger på den allmänna pensionen.

Pensionsförmånerna i det allmänna pensionssystemet regleras i ett antal lagar och 
författningar. Jag har valt att tillämpa de lagar som är de viktigaste och det lagar som 
jag anser vara primära för det allmänna pensionssystemets uppbyggnad. Alla lagar och 
lagområden är således inte belysta. Jag har även valt att avgränsa mig från 
skatterättsliga principer som berör pensionssystemet då jag finner att dessa hade blivit 
för invecklade samt tagit för stort fokus från andra delar i uppsatsen. 

Efterlevandeskyddet som var en del av folkpensionen och ATP-systemet upphörde 
under 1990-talets reformarbete av pensionssystemet. Den nya efterlevandepensionen 
som istället infördes skiljdes helt från det nya allmänna pensionssystemet. 
Efterlevandepensionen är dock starkt knuten till den avlidnes allmänna pensionsrätt och 
därmed har jag valt att belysa också detta.
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2. Bakgrund och pensionens historia

Uttrycket att ”njuta sitt otium” är ett gammalt romerskt uttryck som ibland används i 
samband med pensionering. Ordet ”otium” betyder ledighet, fritid och frihet från 
yrkesgöromål. Under romartiden fanns en önskan hos den romerska överklassen om att 
som gammal kunna lämna världens oro och dra sig tillbaka på landet. Önskan grundade 
sig på att de ville känna den inre friden samt bestämma över sin egen tid. Romarna 
talade om en ledighet med värdighet och grundidén om pensionering föddes möjligen 
under den tidsepoken.1

Sedan urminnes tider har människor varit beroende av varandra för att överleva. 
Familjebildandet har genom tiderna varit mer praktiskt än vad det har varit romantiskt. 
Att skaffa många barn ansågs, och ses än idag i vissa kulturer, som en livförsäkring. 
Staten och samhället stod inte för skapande av ett skydd utan det gjorde istället familjen. 
En annan viktig roll spelades förr utav religion och kyrka. Omsorg om de fattiga och 
svaga har alltid varit en central tanke i alla religiösa samfund. Under medeltiden i 
Sverige, då den katolska kyrkan hade ett starkt fäste i Sverige, tog kyrkan och klostren 
som tradition sig an de fattiga. Reformationen, som skedde under 1500-talet, förändrade 
den kyrkliga verksamheten. Med förändringarna kom fattigvården, skolor och 
sjukvården som kyrkan tidigare erbjudit att förfalla.

Genom ett historiskt perspektiv är det tydligt att skyddsnätet för äldre genom historien 
varit ytterst bristfälligt. I den svenska legostadgan fanns förr bestämmelser om att 
husbonden skulle ta hand om behövande anställda om de ”troget tjänat sitt sedan sitt 
trettionde år”. Ute på större bruk förkom det även regler om att åldrande skulle få 
behålla sin bostad mot att den åldrande utförde ett lättare dagsverke. Regler som dessa 
kan dock inte jämföras med pensionsbestämmelser.2

Under 1500- och 1600-talen präglas den svenska historien av flera långdragna krig. 
Flera av krigen slutade lyckosamt och genom de förutsättningar som uppkom kunde 
Sverige skapa ett östersjövälde och blev således en stormakt. Under tidsperiodens 
många krig kom förlusterna i människoliv att bli mycket stora. Antalet soldater som 
blev lemlästade och skadade var även det mycket stort. I och med det stora antalet 
skadade soldater beslutade den regerande kungen Gustav II Adolf att inrätta Vadstena 
Krigsmanshus för att kunna hantera problemet. Krigsmanshuset skapades för soldater 
som på grund av skador inte längre kunde tjänstgöra och de fick bosätta sig där 
tillsammans med sina familjer. Krigsmanshuset lokaler kunde dock inte tillgodose alla 
skadade soldater. Då alla soldater inte kunde tillgodoses skapades en fond som genom 
utbetalningar kompenserade soldaterna. Utbetalningarna skedde först med spannmål, 
senare med kontanter och ansågs vara en nådegåva. Utbetalningen kallades för gratial 
och de som fick ta del av denna nådegåva kallades för gratialister. Under slutet av 1700-
talet lades krigsmanshuset ner men större delen av tillgångarna hade dock redan 
anslagits till Arméns pensionskassa. Den första pensionskassan som inrättades i Sverige 
var dock inom den svenska flottan. Folket inom flottan har genom detta setts som 
pionjärer, då de redan 1642 inrättade Flottans pensionskassa. Männen inom flottan kom 
överens om att avstå en ”en fyrk per daler”3 av sin lön för att istället skapa en

                                               
1 En fyrk per daler ”Från ättestupa till ATP” Christina Holmqvist 2003 s.13 
2 En fyrk per daler ”Från ättestupa till ATP” Christina Holmqvist 2003 s.13
3 en fyrk var ett koppar mynt- eller silvermynt som var värt ungefär ¼ öre. 
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gemensam kassa.4 Pensionsstödet som förekom inom militären var dock magert och inte 
tillräckligt för försörjning.

Under 1800-talet växte flera statsunderstödda pensionsinrättningar fram i Sverige. 
Dessa kom att lägga grunden till de förslag som väcktes under 1900-talets början. Under 
1889 lades ett förslag om en svensk allmän pension fram. Förslaget avslogs emellertid 
och 1907 tillsattes en ny kommitté som påbörjade en utredning i frågan om införandet 
av en allmän pension. Ålderdomsförsäkringskommittén framarbetade proposition 
(1913:126) om allmän pensionsförsäkring och 1913 klubbades förslaget igenom och 
resultatet blev lag om allmän pensionsförsäkring.

Lagens första paragraf stadgade:

”Envar svensk man eller kvinna skall, där ej nedan annorlunda stadgas, enligt denna 
lag genom erläggande af årliga pensionsafgifter och med bidrag af allmänna medel 
försäkras tillerhållande af pension”5

Rätten till pension skulle enligt lagen inträda vid varaktig oförmåga till arbete. 
Pensionsrätten skulle uttagas senast vid fyllda sextiosju år, även om oförmåga till arbete 
ännu inte hade infunnit sig. Pensionens årliga belopp skulle enligt lagen utgöra 30 
procent av de erlagda pensionsavgifternas sammanlagda belopp. Beloppet som årligen 
skulle erläggas av avgiftspliktiga var 3 kronor om inkomsten varit minst 800 kronor per 
år. 5 kronor respektive 10 kronor skulle erläggas som pensionsavgift om man hade en 
inkomst på mindre respektive mer än 1200 kronor per år. Åren som man var skyldig att 
erlägga pensionsavgift för var mellan 16 och 66 år.6

Lagen trädde i kraft 1914 och den allmänna pensionsförsäkringen blev verklighet för de 
svenska medborgarna. Pensionen innebar att en mindre pensionsavgift utdelades till de
som fyllt 67 år och för invalider. Införandet av den allmänna pensionen var Sverige 
först med i världen och med införandet lades grunden till den moderna 
sociallagstiftningen. Pensionsrätten förbättrades successivt, framför allt genom 1946 års 
lag om folkpensionering. Riksdagen beslutade 1946 med stöd av alla partier att höja 
pensionärernas levnadsstandard och 1948 infördes folkpensionssystemet. Den 
bakomliggande tanken med förändringen av pensionssystemet var att äldre skulle kunna 
försörja sig utan stöd av fattigvården. 

Trots förbättringarna ansågs dock inte folkpensionen tillfredställa alla behov. Tanken på 
en obligatorisk tjänstepension utformad som en inkomstrelaterad tilläggspension föddes 
därmed.7 Under 1950-talet kom frågan om ett allmänt tilläggspensionssystem att bli den 
dominerande stridsfrågan i svensk inrikespolitik. Följden av detta blev en rådgivande 
folkomröstning som genomfördes 1957. Folkomröstningen var den tredje i svensk 
historia. Tre olika linjer presenterades inför folkomröstningen. Linje 1, som var LO:s 
och Socialdemokraternas linje innebar en obligatorisk lagfäst tilläggspensionering för 
anställda. Linje 2, som var Bondeförbundets förslag, innebar en utbyggnad av den 
frivilliga försäkringen. Högerpartiet, Folkpartiet och näringslivet stod bakom Linje 3 
som innebar en frivillig försäkring. Resultatet i omröstningen blev inte entydigt. 
Socialdemokraternas och LO:s Linje 1 fick flest röster men Linje 2 och Linje 3 fick 
tillsammans majoriteten. Den socialdemokratiska regeringen presenterade utifrån sitt 

                                               
4 En fyrk per daler ”Från ättestupa till ATP” Christina Holmqvist 2003 s.14 f.f. 
5 Lag om allmän pensionsförsäkring Nr. 120-122 1913 § 1
6 Lag om allmän pensionsförsäkring Nr. 120-122 1913
7 En fyrk per daler ”Från ättestupa till ATP” Christina Holmqvist 2003 s.36 f.f. 
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förslag ändå en framarbetad proposition. Det socialdemokratiska förslaget avslogs av 
den andra kammarens borgerliga majoritet. Efter att regeringens förslag avslogs 
beslutades det att den andra kammaren skulle upphöra och ett nyval i frågan 
anordnades. I valet blev dock mandatställningen 115 röster för förslaget och 115 röster 
mot förslaget. Dödläget i striden om en allmän tilläggspension, ATP, bröts då en 
folkpartist ändrade sin röst och således röstade för förslaget. Den allmänna 
tjänstepensionen infördes 1960. Tillägget till folkpensionen gav alla pensionärer en 
pension motsvarande den som pensionärer med en kompletterande tjänstepension hade.8

                                               
8 En fyrk per daler ”Från ättestupa till ATP” Christina Holmqvist 2003 s.36 f.f. 
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3. Modern utveckling av det allmänna pensionssystemet

Det pensionssystem som utarbetades under mitten av 1900-talet bestod av folkpension 
och tilläggspension, ATP. Båda pensionsformerna bestod av tre typer av 
pensionsförmåner: ålderspension, förtidspension och efterlevnadspension. Praktiskt 
taget alla bosatta (personer) i Sverige som fyllt 67 år fick efter reformen 1960 
folkpension och allmänt pensionstillägg. Genom reformen och införandet av den
allmänna tjänstepensionen betraktades för första gången pension som en uppskjuten lön 
för utfört arbete och inte som ett bidrag som den tidigare hade gjort. Folkpensionen 
utgick antingen på grund av bosättningstid i Sverige eller på den intjänade rätten till 
tjänstepension. För att få en hel folkpension förelåg vissa rekvisit. Antingen skulle den 
enskilde ha varit bosatt i Sverige under 40 år, fått en inkomstgrundande inkomst under 
30 år eller haft en fullt intjänad ålderspension.9

Efter ett omfattande utredningsarbete beslutade riksdagen 1994 att reformera folk- och 
tilläggspensioneringen. I propositionen 1993/94:250 föreslogs genomgripande 
förändringar och förslagen baserades på de förslag som framarbetades i SOU 1994:20 
om ett reformerat pensionssystem. Syftet med reformen var bland annat att renodla de 
olika pensionsslagen och dess finansiering. Vidare eftersträvades ett system som skulle 
vara följsamt mot den samhällsekonomiska utvecklingen samt även se till 
förändringarna i befolkningens ålderstruktur, den så kallade demografiska utvecklingen. 
Det nya pensionssystemet skulle vara mer robust för ekonomiska och demografiska 
förändringar.10 En grundläggande tanke med reformen var även att man ville stärka 
drivkrafterna för arbete och skapa en balans mellan inkomster och utgifter.11 Sverige,
som var det första landet i världen att införa ett allmänt pensionssystem år 1913, blev i 
och med 1990-talets reform åter igen unikt i sitt slag och stor internationell 
uppmärksamhet riktades mot det svenska systemet.12

Följdeffekten av reformen som genomfördes 1998 var att inkomst- och 
premiepensionen infördes 1999 och garantipensionen infördes 2001. Den 1 januari 2003 
upphörde folkpensionen, tilläggspensionen i form av förtids- och efterlevnadspension. 
Förtidspensioneringen förvandlades då även till sjukersättning. 

Pensionsformerna som medfördes var:

 Inkomstgrundade ålderspension som utges som inkomstpension, premiepension 
och tilläggspension. 

 Den, efter reformen nyskapade, inkomstgrundade efterlevnadepensionen som 
utges som barnpension, omställningspension och änkepension.

 Bosättningsbaserad ålderspension som utges som garantipension till 
ålderspension. 

                                               
9 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 161
10 Prop. 1993/94:250 s. 3
11 SOU 2008:105 s.74 f.f.
12 www.fk.se om ålderspension 2009-04-19

http://www.fk.se
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 Bosättningsbaserad efterlevnadspension som utges som garantipension till
omställningspension och garantipension till änkepension.

 Pensionsliknade stöd som i vissa fall utges som äldreförsörjning och 
efterlevandestöd till barn.13

Den gamla folkpensionen och ATP-systemet ersattes genom reformen av den 
inkomstgrundade ålderspensionen som utges i form av inkomstpension och 
premiepension. Båda grundas på livsinkomst. För dem som haft låga inkomster eller 
inga inkomster alls skapades garantipensionen.14 Före 1990-talets pensionsreform 
ingick efterlevnadsskyddet i pensionsförsäkringen och utgick då främst till barn. 
Skyddet hade till avsikt att kompensera efterlevande barn och möjliggöra att barnen 
skulle kunna bibehålla samma levnadsstandard även efter förälderns bortgång. Skyddet 
kunde även utges till make eller sambo med barn under en så kallade ”övergångstid 
efter dödsfallet”. Efter reformen skiljdes den nyskapade efterlevandepensionen från det 
allmänna pensionssystemet.15

3.1 Skillnader mellan ATP-systemet och dagens allmänna 
pensionssystem

Införandet av dagens allmänna pensionssystem innebar flera förändringar jämfört med 
det tidigare systemet bestående av folkpension och allmän tilläggspension. En av de 
viktigaste förändringarna var övergången från en pension som beräknades på ett 
begränsat antal år till en pension som bygger på beräkning av inkomsten från alla de 
förvärvsaktiva åren. I ATP-systemet krävdes det ett visst antal år i arbetslivet för en full 
pension. Övergången mellan systemen innebar även en förändring från ett 
förmånsbestämt till ett avgiftsbestämt system.16 ATP-systemet värdesäkrades årligen 
med den prisutvecklingen som skedde. Dagens allmänna pensionssystem följer i stället 
pensionsbehållningen och inkomstutvecklingen i Sverige genom att årligen regleras 
med ett inkomstindex.17

Den stora skillnaden och förändringen mellan det gamla pensionssystemet och dagens 
allmänna pensionssystem är införandet av civilrättsliga försäkringsprinciper. 
Ålderspensionen särskiljs idag från de andra pensionsformerna som tidigare ingick i 
pensionssystemet. I ATP-systemet reglerades alla typer av pension medan det nya 
systemet är renodlat kring ålderspensionen. Vid reformarbetet på 1990-talet ansågs 
ålderspensionen vara lättare att utforma efter försäkringsmässiga principer.18 Motivet till 
förändringen av utformningen var att den försäkringsmässiga risk som ansågs finnas vid 
ålderspensionering skiljde sig från de andra pensionsförmånerna som tidigare fanns. 
Den försäkringsmässiga risken inom ålderspensionering är att leva lång tid efter 
pensionering. Risken är närmast av motsatt art än de försäkringsmässiga risker som 
fanns inom de andra pensionsförmånerna, såsom det gamla efterlevandeskyddet. 
Ålderspensionering ansågs vidare inte vara i samma behov av prövning och kontroll 
som de tidigare pensionsförmånerna i ATP-systemet gjorde. Ytterligare ett motiv till 

                                               
13 Pensionshandboken C-G. Lindgren 2005 s. 19 f.
14 A.a. s. 19 f.
15 A.a. s. 41 f.f.
16 En fyrk per daler ”Avtalspensioner och det allmänna pensionssystemet” Eskil Wadensjö 2003 s. 63 
17 www.fk.se om ålderspension 2009-04-19
18 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 239

http://www.fk.se
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förändringen var att de fördelningspolitiska kraven hos pensionsformerna i det gamla 
systemet skiljde sig åt. Det ansågs därmed vara lättare att utforma ålderspensioneringen
efter försäkringsmässiga principer.19 Följden blev att den nya ålderspensionen och det
allmänna pensionssystemet innehåller mindre fördelningspolitiska inslag än vad det
tidigare pensionssystemet gjorde.20

Trots skillnaderna mellan de olika systemen sägs dock den inkomstgrundade 
ålderspensionen utgöra en reformerad tilläggspension. 21

3.2 Allmän pension idag

Pensioner härleds idag från tre olika källor: utifrån socialförsäkringen utges den 
allmänna pensionen, anställning utbetalar avtalspension och det privata 
pensionssparandet utbetalar den privata pensionen.22 Den fundamentala pensionen för 
den enskilde är den allmänna och obligatoriska pensionen, då främst den 
inkomstgrundade ålderspensionen.

Allmän pension är ett samlingsnamn för det lagstadgade pensionssystemet. Det består 
av två separata system: inkomstpension och premiepension och utbetalas från staten. 
Den allmänna pensionen utges utifrån inkomster och försäkringstid. Den allmän 
pensionen ingår i den allmänna socialförsäkringen och administreras av den svenska 
Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten. Pensionsförmånerna regleras i ett 
antal lagar och författningar, framför allt lag (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension, lag (1998:702) om garantipension och Socialförsäkringslagen 
(1999:799).23

Livsinkomstprincipen är grundläggande för den allmänna pensionen. Livsinkomst-
principen ersatte de regler som gällde i det tidigare systemet.24 Principen innefattar varje
krona som intjänats under de förvärvsaktiva åren.25 Det innebär att alla inkomster som 
intjänats och den skatt som inbetalats under hela livet ligger till grund för beräkningen 
av den framtida pensionen. Pensionen motsvarar således värdet av alla inbetalda 
pensionsavgifter. Rätten till pension kan intjänas från och med det år som den 
försäkrade fyller sexton år.26 Pensionsrätten fastställs årligen och utgör 18,5 procent av 
pensionsunderlaget. Procentsatsen delas upp i två delar, 16 procent går till 
inkomstgrundad ålderspensionen och 2,5 procent går till premiepensionen. Den totala 
summan för den pensionsberättigade landar på mellan 40 och 60 procent av den lön som 
man hade innan pensioneringen.27 Den allmänna pensionen utbetalas till Sveriges
pensionärer månadsvis. Förutom att ta ut hela den inkomstgrundade ålderspensionen 
varje månad kan man ta ut en fjärdedels, halv eller tre fjärdedels pension.28

                                               
19 Prop. 1993/94:250 s. 56
20 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 239
21 A.a. s. 160 f.f.
22 Pensionshandboken C-G. Lindgren 2005 s. 15
23 A.a. s. 15
24 Prop. 1993/94:250 s. 4
25 Motion 1993/94:Sf218 Pensionssystemet
26 Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1998:15 s. 7
27 www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,170026,00.html SEB-bankens pensions upplysning 
2009-04-17
28 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 5:1

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0
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Figur 1. Har för avsikt att klarlägga hur pensionsunderlaget uppdelas.

Figur 2. Har för avsikt att klarlägga hur pensionsunderlaget beräknas. 

Premiepensionen kan liknas vid en fondförsäkring då pensionsmedlen fonderas i ett 
premiereservsystem. Genom ett eget fondval avgör den sparande inriktningen för sitt 
pensionssparande. Vid tidpunkten för pensioneringen bestäms pensionsbeloppet sedan 
av kontobehållningen. Premiepensionen är således ett faktiskt sparande med en faktisk
avkastning. Avsättningen registreras på individuella konton och grundar ett enskilt
pensionssparande med civilrättsligt bindande åtagande. Premiepensionen medför även 
ett civilrättsligt bindande åtagande från statens sida. Detta för att den fastställda 
pensionsrätten för premiepension omfattas av egendomsskyddet som återfinns i 
Regeringsformen. Egendomsskyddet gör att intjänad pensionsrätt inte kan påverkas av 
politiska beslut i retroaktiv verkan.29

                                               
29 Pensionshandboken C-G. Lindgren 2005 s. 32

För att förtydliga pensionsunderlaget ytterligare kan man genom enkla beräkningar, där 
skatt och sociala avgifter inte beaktas, se hur pensionen beräknas:

Person Z har en månadslön på 30 000 kr. Årslönen blir således 360 000 kr år 20XX. 

18,5 % av Person Z:s lön utgör pensionsunderlaget. 18,5 % av 360 000 kr är 66 600 kr. 

Inkomstpension 16 % 57 600 kr
Premiepension 2,5 %   9 000 kr
Inkomstgrundad pension 66 000 kr

På ett år har Person Z en pensionsrätt på 66 000 kr från år 20XX.  
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Den pensionsrätt som en försäkrad har tjänat in i premiepensionssystemet kan överföras 
till dennes make. För att överföringen skall vara möjlig krävs att makarna gjort en 
gemensam anmälan till Försäkringskassan. Efter att en anmälan gjorts gäller den tills 
vidare om inget annat angetts. Överföringen gäller tills det att båda eller en av makarna 
begär att den skall upphöra, tills äktenskapet upphör eller tills en av makarna avlider. 
Vid skilsmässa upphör överföringen då dom om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. 
Personer som ingått registrerat partnerskap likställs i detta fall vid makar. Överföring är 
således inte möjlig för dem som endast är sammanboende.30 För att överföring av 
premiepensionssystemet skall vara möjlig krävs det att överföringen avser hela 
pensionsrätten för premiepension. I princip får överföring endast ske till make som 
tidigare själv tillgodoräknats premiepension. Det krävs med andra ord att den 
mottagande maken skall ha ett eget premiepensionskonto. 1999 var det första år
överföring av premiepensionsrätten blev möjlig. Bara under det första året genomfördes 
lite drygt 1800 överföringar och sedan överföringar blivit möjliga har antalet stadigt 
ökat år för år.31

Den inkomstgrundade ålderspensionen kompletteras med garantipensionen. 
Kompletteringen med garantipensionen ses som ett grund- och standardskydd.
Garantipensionen utbetalas endast till svenska medborgare som är bosatta i Sverige.32

Den som inte har någon inkomstgrundad pension eller endast tjänat in en mycket låg 
sådan kan få utfyllnad med garantipensionen.33 Utfyllnaden kan högst uppgå till 2,13 
prisbasbelopp per år för ensamstående och 1,90 prisbasbelopp per år för gifta 
pensionärer. Garantipensionen finansieras helt av skattemedel via statsbudgeten och 
utbetalas av Försäkringskassan. Precis som med den inkomstgrundade ålderspensionen 
är garantipensionen skattepliktig.34 Garantipensionen menas ibland ersätta den tidigare 
folkpensionen. Pensionen är beroende av försäkringstiden, som räknas från och med det 
att den försäkrade fyllt 16 år tills dess den försäkrade fyller 64 år. Full försäkringstid är 
40 år.35

3.3 AP-fonder

I och med den allmänna tilläggspensionen under 1900-talets mitt inrättades tre olika 
fondstyrelser; den allmänna pensionsfondens första, andra och tredje fondstyrelse. 
Fonderna uppkom för att säkerställa det långsiktiga sparandet som ATP-systemet 
förutsatte. Reglementet för de tre fondstyrelserna tillät endast placeringar i räntebärande 
värdepapper. 1974 inrättades den fjärde allmänna pensionsfondens fondstyrelse och 
enligt reglementet för den fjärde AP-fonden kunde placeringarna även placeras i aktier
och inte bara i värdepapper som var räntebärande. Den femte AP-fonden inrättades 
1988 och dess placeringar placerades likt den fjärde fondstyrelsen i aktier. Samma år 
som den femte fondstyrelsen inrättades fick de tre första fondstyrelserna nya samt 
utökade placeringsregler. De nya reglerna innebar att man genom ett tillägg hade rätt att 
placera även i fastigheter. Under 1980-talet inrättades löntagarfonder. Dessa kom dock 
att avskaffas under 1990-talets början och löntagarfondernas medel avvecklades av en 
avvecklingsstyrelse. Fondens medel inrättades 1996 i den sjätte AP-fonden. 

                                               
30 Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1998:15 s. 10
31 Socialförsäkring Tomas Björkman 2005 s. 145
32 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 162
33 Prop. 1997/98:152 s. 1
34 Riksförsäkringsverkets allmänna råd 1998:15 s. 14
35 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 162
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Fondstyrelsen för den sjätte fonden fick placera i aktier och riskmarknader samt små-
och medelstora företag.36 Ytterligare en fondstyrelse infördes med pensionsreformen i 
slutet av 1990-talet och de tidigare fondstyrelserna namnändrades i samband med 
reformens genomförande och fick namnen Första AP-fonden, Andra AP-fonden osv. 
Den femte fondstyrelsen upphörde vid reformen av systemet. AP-fonderna blev i det 
allmänna pensionssystemet så kallade buffertfonder och nya placeringsregler för alla 
fonderna infördes.37

AP-fonderna förvaltar i dagens pensionssystem det fonderade kapital som ingår i 
inkomstpensionssystemet. De utgör även en andel av det fonderade kapitalet som ingår i 
premiepensionssystemet. Fondernas roll är idag att utjämna de svängningar som kan 
inträffa i balansen mellan pensionsavgifter och pensioner. Det övergripande målet för 
fonderna är att förvalta det fondkapital som finns på ett sätt som medför största möjliga 
nytta för pensionssystemet.38

3.4 Efterlevandepension

Efterlevandeskyddet som fanns i ATP-systemet upphörde vid reformeringen av det 
allmänna pensionssystemet under 1990-talet. En nyskapad efterlevandepension ersatte 
det tidigare skyddet, dock skiljdes efterlevandepensionen från det allmänna 
pensionssystemet. Den nybildade efterlevandepensionen är emellertid starkt knuten till 
det allmänna pensionssystemet. Rätten till efterlevandepensionen är nämligen bunden 
till den avlidnes rätt till tilläggspension eller inkomstgrundad ålderspension. 
Efterlevandepensionen, eller efterlevandestödet som den även kallas, är uppdelad i två 
delar: inkomstrelaterad del och en del som ses som ett grundskydd.39 Pensionen som 
utgår motsvarar den del av den avlidne förälderns inarbetade pension och 
efterlevandestödet funderar likt garantipensionen i form av ett garantistöd om den 
inarbetade pensionen varit låg. Stödet som utgår till den avlidnes barn kallas för 
barnpension och efterlevandestöd till barn. Barnet har rätt till stödet till dess barnet fyllt 
18 år eller avslutat den gymnasiala utbildningen.40

Rätten till efterlevandepension kan även tillfalla vuxna, då till make eller sambo med 
barn. Utgångspunkten för stödet är att förmånen endast utfaller under en 
övergångsperiod. Efterlevandespensionen som utgår till vuxna kallas för 
omställningspension eller änkepension. Omställningspension tillfaller den efterlevande 
som är under 65 år och som var gift med den avlidne. Rätten till omställningspension
gäller även för efterlevande sambo, förutsatt att de antingen tidigare varit gifta eller har 
(eller väntar) gemensamma barn. Efter dödsfallet har den efterlevande rätt till pension 
under tolv månader. Möjlighet till förlängning finns om den efterlevande har vårdnaden 
om samt stadigvarande bor med barn som är under 18 år. Den förlängda pensionen kan 
utgå under tolv månader eller till dess det yngsta barnet fyllt 12 år. Underlaget till 
omställningspensionen beräknas på den pensionsbehållning som den avlidne erhållit 
fram till sin död. Änkepensionen infördes under början av 1940-talet som ett 
efterlevandeskydd till kvinnor, då de flesta kvinnor hade en väldigt liten inkomst eller 
ingen inkomst alls. Idag finns endast en övergångslösning kvar av änkepensionen, som

                                               
36 http://www.ap1.se/sv/Vart-uppdrag/Pensionssystemet/AP1-historia/#PID1344 2009-04-16 
37 http://www.ap1.se/sv/Vart-uppdrag/Pensionssystemet/AP1-historia/#PID1344 2009-04-16
38 http://www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442 2009-05-04 2009-05-05
39 lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn 1:1 
40 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 165

http://www.ap1.se/sv/Vart-uppdrag/Pensionssystemet/AP1-historia/#PID1344
http://www.ap1.se/sv/Vart-uppdrag/Pensionssystemet/AP1-historia/#PID1344
http://www.regeringen.se/sb/d/2634/a/14442
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avskaffades 1989.41 Rätten till änkepension förutsätter att den avlidne var gift med 
änkan såväl vid utgången av 1989 som vid dödsfallet. Det krävs även att den avlidne vid 
dödsfallet varit eller skulle har varit berättigad till den förtidspension som tidigare fanns 
i ATP-systemet eller varit berättigad till inkomstgrundad ålderspension i dagens 
allmänna pensionssystem. Dessutom krävs att den avlidne tillgodoräknats 
pensionspoäng för tilläggspension under minst tre år.42

3.5 Pensionsålder

När man 1913 införde det allmänna pensionssystemet sattes pensionsåldern till 67 år. 
Modellen för pensionssystemet var hämtad från de pensionsregler som fanns för statligt 
civilanställda. Inom pensionssystemet för statligt civilanställda var pensionsåldern olika 
mellan könen. Männens pensionsålder var 67 år medan kvinnornas pensionsålder var 60 
år. Det allmänna pensionssystemet skiljde dock inte könen åt när det gällde 
pensionsåldern.43 I propositionen som framarbetade och som låg till grund för beslutet 
om allmän pension föreskrevs det:

”Rätt till pension enligt denna lag inträder vid varaktig oförmåga till arbete och senast 
vid fyllda sextiosju år, även om varaktig arbetsoförmåga ännu då icke är för handen”44

1976 sänktes pensionsåldern från 67 år till 65 år, utöver sänkningen infördes då även 
den rörliga pensionsåldern.45 Införandet av rörlig pensionsålder innebar att man redan 
från den månad då man fyllt 61 år kunde börja ta ut pension. Den borgerliga regeringen 
kom 1992 överens med Socialdemokraterna om att höja pensionsåldern. Höjningen var 
en del i det krispaket som regeringen ville införa. Den nya åldern presenterades i 
Proposition 1992/93:155 och pensionsåldern för den inkomstgrundade ålderspensionen 
skulle stegvis höjas från 65 år till 66 år. Riksdagen valde dock att ge avslag till 
förslaget, då det ansågs vara för stor risk för att de besparingar som en åldershöjning 
skulle medföra skulle ersättas och ätas upp av de ökade kostnaderna för arbetslöshet.46

Den allmänna lagstadgade inkomstgrundade ålderspensionen utges numera tidigast från 
den månad då man fyller 61 år. Det finns ingen övre gräns för när den inkomstgrundade 
ålderspensionen måste börja tas ut.47 Pensionsåldern i dagens pensionssystem är således 
flexibel. Väljer man att fortsätta arbeta då man uppnår 65 års ålder kommer 
pensionsrätten tillgodoräknas fortsättningsvis. Således blir även inkomsten som 
förvärvats efter 65 års ålder pensionsinkomstgrundande.48 Den allmänna 
garantipensionen utges tidigast vid 65 års ålder, det föreligger ingen möjlighet till 
tidigare uttag.49 Avtalspension, som är samhörande med anställning, kan tas ut från 
vilken tidpunkt som helst. Normalt är ändock att avtalad pension tas ut vid 
anställningens upphörande. Anställningens upphörande är ofta sammankopplat med den 
statliga pensionen, alltså den allmänna pension som utges från staten.

                                               
41 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 165 f.
42 Pensionshandboken C-G. Lindgren 2005 s. 44
43 En fyrk per daler ”Avtalspensioner och det allmänna pensionssystemet” Eskil Wadensjö 2003 s.62
44 Prop. 1913:126 2 § 
45 En fyrk per daler ”Avtalspensioner och det allmänna pensionssystemet” Eskil Wadensjö 2003 s.62 
46 Artikel ”Försäkringskassan vill höja pensionsåldern”. Kerstin Gauthier Reberg
47 Socialförsäkring Tomas Björkman 2005 s.145 
48 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 160
49 Pensionshandboken C-G. Lindgren 2005 s. 14
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4. Bestämmelser i lag

Reformarbetet av folkpensionen och ATP-systemet under 1990-talet ledde fram till ett 
nytt pensionssystem: Den allmänna pensionen, vilken framarbetades i syfte att följa den 
ekonomiska och demografiska utvecklingen på ett bättre sätt än tidigare samt att renodla 
de olika pensionsslagen. Med reformen stadgades nya lagar och i slutet av 1990-talet 
trädde dessa lagar i kraft.

4.1 Inkomstgrundad ålderspension

Den inkomstgrundade pensionen regleras i lag (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension. Införandet av lagen var så omfattande att övergångsbestämmelserna 
sammanfördes i en egen lag (1998:675) om införandet av lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension. I övergångsbestämmelserna stadgades att lagen trädde i 
kraft den 1 januari 1999 och därmed ersatte lag (1959:551) om beräkning av 
pensionsgrundande inkomst enligt lag (1962:381) om allmän försäkring som upphörde 
att gälla vid utgången av år 1998.50

Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP, är uppdelad i fyra avdelningar. 
Den första avdelningen innehåller bestämmelser om försäkringens omfattning och 
intjänandet av pensionsrätt. Fördelningssystemet för inkomstpensionen och 
tilläggspensionen behandlas i lagens andra avdelning. Lagens tredje avdelning innefattar 
premiepensionssystemet. Utbetalning och överklagande regleras i lagens sista 
avdelning. 

Det första kapitlet i LIP innehåller allmänna bestämmelser. Där stadgas att lagen 
innehåller bestämmelser om försäkring för den inkomstgrundade ålderspensionen i form 
av inkomstpension, tilläggspension och premiepension samt bestämmelser om 
premiepension till efterlevande.51 Inkomstpensionen och premiepensionen skall enligt 
lagen beräknas utifrån de pensionsrätter för respektive pension som fastställts för en 
försäkrad.52 Lagens andra kapitel reglerar bestämmelser om pensionsgrundad inkomst. 
Inkomster av anställning samt inkomster av annat förvärvsarbete enligt lagens 
föreskrifter är pensionsgrundande. Summan av den försäkrades inkomster under ett år 
utgör den inkomstgrundande pensionsinkomsten för det året.53

LIP:s femte kapitel innehåller bestämmelser om inkomstpension. Enligt lagens 
bestämmelser får inkomstpensionen tas ut tidigast från och med den månad som den 
pensionsberättigade fyller 61 år och uttaget kan avse tre fjärdedelar, hälften eller en 
fjärdedel utav pensionen.54 Någon bestämmelse om när inkomstpensionen senast måste 
tas ut finns inte. Om en pensionsberättigad återkallat eller minskat sitt uttag av 
inkomstpension skall pensionsbehållningen inte påverkas. Återkallelse eller minskning 
av uttag leder således till en framräknad ökning av pensionsbehållningen.55 Beräkningen 
av den årliga inkomstpensionen regleras i femte kapitlets 11 §. Där stadgas att 
                                               
50 Lag (1998:675) om införandet av lagen (1998:674) som inkomstgrundad ålderspension
51 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 1 kap. 1 §
52 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 1 kap. 3 §
53 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 2 kap. 1 §
54 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 5 kap. 1 §
55 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 5 kap. 3 §
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inkomstpensionen beräknas med hjälp av delningstal. Delningstalet fastställs utifrån den 
åldersklass som den pensionsberättigade tillhör. För beräkning av hel pension skall 
pensionsbehållningen vid den tidpunkt från vilken pensionen skall utges delas med 
delningstalet.56 Det är regeringen eller den myndighet som regeringen utsett som 
fastställer delningstalet.57

Tilläggspension regleras i LIP:s sjätte kapitel och avser den övergångsform, som trots 
att tilläggspensionen är avskaffad kommer leva kvar för ålderspensionärer som är födda 
1953 eller tidigare. Bestämmelserna som efter reformen av pensionssystemet trädde i 
kraft 1999 motsvarar nästan helt de tidigare bestämmelserna som fanns i ATP-systemet.

I LIP:s tredje avdelning stadgas bestämmelserna för premiepensionssystemet. Systemet 
innebär att medel som motsvarar fastställd pensionsrätt för premiepension fonderas. 
Den pensionsberättigade har själv möjligheten att bestämma om förvaltningen av 
fonderna. Pensionens storlek är därmed beroende av värdeutvecklingen på de fonderade 
medlen.58 När pensionsrätt för premiepension hos den pensionsberättigade har fastställts 
har den pensionsberättigade rätt att överföra sina medel till fonder som denne själv valt. 
Fonderna måste dock uppfylla de rekvisit som stadgas i LIP 8 kapitlets 3 §. Fonderna 
måste bland annat vara registrerade hos Premiepensionsmyndigheten, de måste även
förvaltas av förvaltare som enligt lag har rätt att bedriva fondverksamhet.59

Premiepensionen får precis som inkomstpensionen tidigast tas ut från och med den 
månad som den pensionsberättigade fyller 61 år och uttaget kan avse tre fjärdedelar, 
hälften eller en fjärdedel utav pensionen.60

LIP:s fjärde avdelning innehåller bestämmelser om utbetalning och överklagande. 
Ålderspension skall utbetalas efter ansökan till Försäkringskassan och pensionen utges 
från och med den månad som angetts i ansökan.61 Utbetalningen av den 
inkomstgrundade ålderspensionen (inkomstpension och premiepension) skall enligt 
lagens bestämmelser sedan utbetalas månadsvis. Utbetalningarna av pensionen fortlöper
till och med den månad då den pensionsberättigade har avlidit.62 Bestämmelserna om 
överklagande återfinns i LIP:s trettonde kapitel. Där stadgas bland annat att 
Skatteverket, Premiepensionsmyndigheten och Försäkringskassan är beslutande 
myndigheter. Ett beslut skall enligt kapitlets bestämmelser omprövas om den som 
beslutet avser begär det eller om det anses föreligga andra skäl.63

4.2 Garantipension

Den kompletterande garantipensionen till den inkomstgrundade ålderspensionen 
regleras i lag (1998:702) om garantipension. Det finns två olika åldersgrupper som 
garantipensionen kan utgå till. Den första åldersgruppen avser den så kallade 
övergångsvisa garantipensionen som kan utgår till personer med födelseår 1937 eller 
tidigare. Den andra åldersgruppen berör yngre åldersklasser och för att garantipension 
skall utgå krävs det att den inkomstgrundade ålderspensionen saknas eller att den inte 
                                               
56 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 5 kap. 11 §
57 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 5 kap. 12 §
58 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 7 kap. 1 §
59 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 8 kap. 2 och 3 §§
60 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 9 kap. 1 och 3 §§
61 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 12 kap. 1 och 2 §§
62 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 12 kap. 5 och 6§§
63 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 13 kap. 
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överstiger de regler om belopp som återfinnes i lagens fjärde kapitel.64

Grundförutsättningen för att den övergångsvisa garantipensionen skall kunna utges är 
att personen var berättigad till den nu avskaffade folkpensionen.65 Lagens andra och 
tredje kapitel innehåller bestämmelser för respektive åldersgrupp. 

4.3 Efterlevande pension, änke- och omställningspension

Efterlevandepension regleras i lag (2000:461) om efterlevandepension och 
efterlevandestöd till barn, LEP. Lagen innehåller bestämmelser om efterlevandepension 
i form av barnpension, omställningspension och änkepension. Lagen innehåller även
bestämmelser om garantipension till omställningspension och änkepension samt även 
bestämmelser om efterlevandestöd till barn.66 Det är socialförsäkringslagen som stadgar 
vem som är försäkrad enligt LEP och vem som omfattas av den.67

Barnpension regleras i LEP:s andra kapitel. Efterlevandepension i form av barnpension 
skall enligt lagen utges till barn som ännu inte har fyllt 18 år vars ena förälder eller båda 
föräldrar har avlidit. Barn som dock fortfarande bedriver studier, som ger rätt till ett 
förlängt barnbidrag, har rätt till barnpension till juni det år som barnet fyller 20 år.68

Omställningspension och garantipension regleras i fjärde kapitlet LEP. En efterlevande 
make som inte har uppnått 65 års ålder och som stadigvarande sammanbodde med sin 
make vid dennes död har rätt till omställningspension om ett av de två rekvisit som 
föreligger är uppfyllda. Det första rekvisitet stadgar att den efterlevande vid dödsfallet 
skall ha varit stadigvarande sammanboende med barn under 18 år som stod under 
vårdnad av båda makarna eller en av dem. Det andra rekvisitet stadgar att den 
efterlevande skall ha varit sammanboende med maken oavbrutet under en tid av minst 
fem år fram till dödsfallet, för att omställningspension skall utgå.69 I lagens proposition 
omnämns lagrummets båda rekvisit. Det föreskrivs att barnet inte behöver vara 
biologiskt eller adopterat utan även fosterbarn ger vårdnadshavaren rätt till 
omställningspension, om kraven i övrigt är uppfyllda.70 Rätten till omställningspension 
avser en tid av tolv månader från tidpunkten för dödsfallet. Det föreligger en möjlighet 
att få förlängd omställningspension, rekvisitet för en förlängning är att den efterlevande 
har vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barn under 18 år och att barnet 
stadigvarande vistades i makarnas hem vid dödsfallet.71 Bestämmelser för beräkning av 
den inkomstgrundade efterlevandepensionen återfinns i LEP:s femte kapitel. 
Änkepension och garantipension regleras i lagens sjätte kapitel. Efterlevande maka har 
enligt bestämmelser i kapitlet rätt till änkepension om den avlidne vid sin död hade rätt 
till inkomstgrundad ålderspension eller förtidspension i dess lydelse före den 1 januari 
2003 i enlighet kapitlets 2, 3 och 4 paragrafer.

4.4 Socialförsäkringslagen och administration av pension

                                               
64 Lag (1998:702) om garantipension 1 kap. 1 §
65 Lag (1998:702) om garantipension 2 kap. 1 §
66 Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, LEP 1 kap. 1 §
67 Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, LEP 1 kap. 2 §
68 Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, LEP 2 kap. 1, 2 och 3 §§
69 Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, LEP 4 kap. 1 §
70 Prop. 1987/88:171 s. 108
71 Lag (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, LEP 4 kap. 2 och 3 §§
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Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP, stadgar att Socialförsäkrings-
lagen (1999:799) innehåller bestämmelser om vem som omfattas av LIP:s 
bestämmelser.72 Socialförsäkringslagen, SofL, har sedan 2001 reglerat vilka som tillhör 
de olika grenar som finns inom socialförsäkringens personkrets. I lagens proposition 
förklaras att begreppet ”försäkrad” avser den person som ingår i den personkrets som 
skyddas av trygghetssystem som hänförs till socialförsäkringen.73 Det försäkringsvillkor
som föreligger för vardera försäkringsgren är bosättning i Sverige respektive arbete i 
Sverige. Inskrivning hos Försäkringskassan eller svenskt medborgarskap är således inte 
längre något försäkringsvillkor. Detta stadgas i lagen som föreskriver: att rätten till en 
förmån skall vara grundad på förvärvsarbete eller bosättning i Sverige om inte något 
särskilt anges.74

Den allmänna pensionen administreras av den svenska Försäkringskassan. Förordning
(2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan, stadgar att Försäkringskassan är en 
central förvaltningsmyndighet för socialförsäkring samt för andra förmåner och 
ersättningar som enligt lag eller förordning skall handläggas utav Försäkringskassan.75  
I förordningen räknas Försäkringskassans åtaganden upp i punktform. Den nionde 
punkten stadgar att Försäkringskassan ansvarar för att allmänheten får en god 
information om rättigheter och skyldigheter samt att Försäkringskassan har 
huvudansvaret för att ge allmänheten information om det allmänna pensionssystemet.76

Vidare stadgar den elfte punkten att det är Försäkringskassan som utövar tillsyn över 
Skatteverkets verksamhet när det gäller beslut om den pensionsgrundade inkomsten i 
enlighet med LIP.77

                                               
72 Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, LIP 1 kap. 4 §
73 Prop. 1998/1999:119 s. 1
74 Socialförsäkringslagen (1999:799) 1 kap. 1 §
75 Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan 1 kap. 1 §
76 Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan 1 kap. 2 § punkt 9
77 Förordning (2004:1299) med instruktion för Försäkringskassan 1 kap. 2 § punkt 11
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5. Den allmänna pensionens framtid

5.1 Offentlig utredning

2008 publicerades en långtidsutredning, SOU 2008:105, vars syfte var att utgöra ett 
underlag för den ekonomiska utvecklingen. Utredningens centrala uppgift var att 
analysera de utmaningar och möjligheter som finns inom den svenska ekonomin på lång 
sikt samt studera vad dessa betyder för den svenska ekonomin på lång sikt. 
Långtidsutredningen publicerades av Finansdepartementet. Var fjärde år publicerad 
långtidsutredningar på detta sätt.78

Det centrala temat för långtidsutredningen var att undersöka möjligheterna att främja en 
god tillväxt och en god levnadsstandard. Det svenska pensionssystemet belyses i 
utredningen och i en av utredningens beräkningar visas att utträdandet från 
arbetsmarknaden troligen kommer att öka med 0,1 år varje år under perioden 2012 till 
2021. Utträdesåldern från arbetsmarknaden antas enligt utredningens uträkning vara ett 
år högre vid periodens slutskede än den åldern som nu är genomsnittlig. Åren mellan 
1970 och 1995 sjönk utträdesåldern från arbetsmarknaden hos män i Sverige medan den 
svagt ökade hos kvinnor. Sedan mitten av 1990-talet hade dock utträdesåldern ökat för 
både kvinnor och män. Utträdesåldern från arbetsmarknaden skiljer sig från den ålder då 
den allmänna inkomstgrundade ålderspensionen tas ut. 2006 var den genomsnittliga 
åldern för uttag av ålderpension 64,7 år. Spridningen av åldern visar utredningen ha 
ökat under de senaste åren dock. Detta har sin förklaring i att man kan ta ut sin 
ålderspension från och med 61 års ålder. Utträdande från arbetsmarknaden före 65 års 
ålder menas som regel ske via andra ersättningssystem än den statliga 
ålderspensionen.79

Att åldern för utträde från arbetsmarknaden samt åldern för uttag av den 
inkomstgrundade ålderpensionen har ökat menar man enligt utredningen i SOU 
2008:105 beror på att hälsan hos de äldre har förbättrats. Hälsan är avgörande för 
möjligheterna att man i högre ålder skall kunna arbeta. I regel försämras hälsan då 
åldern stiger, vilket i sin tur har betydelse för möjligheten att kunna arbeta. Enligt 
utredningen har hälsan hos den svenska befolkningen förbättrats och att 
medellivslängden ökar anses vara ett resultat av detta. I andra länder har pensionssystem 
reformerats så att de åldersgränser som finns inom ålderpensionssystemet är anpassade 
till medellivslängden. Utredningen föreslår att detta även bör övervägas i Sverige. Det 
är dock viktigt att man ser till de ekonomiska drivkrafterna och normerna i samtliga 
relevanta system, inte bara i det allmänna pensionssystemet. Detta för att utträdandet 
från arbetsmarknaden ofta sker via andra system än just det statliga pensionssystemet.80

                                               
78 SOU 2008:105 s. 21
79 SOU 2008:105 s. 69 f.f.
80 SOU 2008:105 s. 71 f.f.
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5.2 Försäkringskassans ställningstagande

I den del av Försäkringskassans remissyttrande som berör Långtidsutredningens, SOU 
2008:105, avsnitt om pension anser Försäkringskassan att de svenska statsmakterna bör 
se över de villkor för pensionering som idag finns. Försäkringskassan vill att man ser 
över villkoren för pensionering för att förhindra att de som är friska och har 
arbetsförmåga lämnar arbetet i förtid samt underlättar för dem som kan och vill arbeta 
ännu längre än till 67 års ålder. Detta för att Försäkringskassan idag anser att det är för 
lätt att sluta jobba tidigt. En översyn av samtliga pensionsåldrar anser 
Försäkringskassan därmed bör övervägas. Vidare menar Försäkringskassan i sitt 
yttrande att överväganden även bör göras rörande åldersgränser till den förväntade 
livslängden.81

                                               
81 Försäkringskassans remissyttrande till Långtidsutredning 2008 SOU 2008:105
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6. Problem med dagens allmänna pension

Då den allmänna tilläggspensionen infördes på 1960-talet debatterades det om kvinnor 
skulle missbruka pensionen. Oron och argumentationen kring debatten grundade sig på 
tilläggspensionens utformning. För att få rätt till full tilläggspension krävdes arbete i 30 
år och det befarades att förvärvsarbetande gifta kvinnor skulle utnyttja pensions-
systemet. Kvinnorna menades kunna lämna förvärvsarbetet flera år före pensionsåldern 
och ändå kunna erhålla full pension.82 I propositionen till det moderna allmänna 
pensionssystemet presenterades det dock att tilläggspensionens intjänanderegler inte 
särskilt hade gynnat kvinnor. Enligt Pensionsarbetsgruppens uppfattning, tillgänglig
statistik och beräkningar ansågs män ha haft ett genomsnittligt större utbyte av ATP än 
vad kvinnor hade haft.83

Dagens allmänna pensionssystem och pensionsförsäkring bygger på inkomstprincipen. 
Som tidigare nämnts innefattar principen varje krona som intjänats under de
förvärvsaktiva åren. Alla inkomster som intjänats och den skatt som inbetalts under livet 
ligger till grund för beräkning av den framtida pensionen. Den som arbetar under en 
längre tid och har en hög inkomst får enligt principen en högre pension än den som 
arbetar en kortare tid med en lägre inkomst. Dagens pensionssystem anses inte kunna 
påvisas vara mer fördelaktigt eller mindre ofördelaktigt för kvinnor än vad det är för 
män då det bygger på inkomstprincipen. Dock påvisade Kvinnomaktutredningen84 som 
skrevs i slutet av 1990-talet att kvinnor och män skiljer sig åt vad gäller utbildning, 
arbete och familjeliv. I utredningen visades bland annat att kvinnor utbildar sig under 
längre tid än vad män gör. Vidare presenterade utredningen att kvinnor arbetar deltid i 
högre utsträckning än män och att kvinnor även försöker anpassa sitt lönearbete efter
familjens behov i större utsträckning. Kvinnor tjänar även ofta mindre i lön än vad män 
gör trots jämställdhetsarbete på arbetsmarknaden. Oavlönat arbete i hemmet utförs även
oftare av kvinnor. Utredningen visade vidare att kvinnor stannar hemma med barn i 
större utsträckning och under längre perioder än män.85 Då dagens pensionsförsäkring 
bygger på förvärvsarbete och den svenska befolkningen försörjer sig genom 
förvärvsarbete kan således pensionsförsäkringen befästa ojämlikheten mellan kvinnor 
och män. Pensionssystemet tar visserligen hänsyn till studier och barnledighet men trots 
detta anses dagens pensionssystem befästa ojämlikhet mellan könen.86

Ojämlikheten inom den allmänna pensionen kan vidare visa sig vid äktenskapsskillnad. 
Kvinnor har generellt en lägre intjänad pensionsrätt. Dels på grund av deltidsarbete och
dels för att kvinnor oftare än män stannar hemma med barn och den kompensation som 
ges under barnledigheten inte motsvarar den pensionsrätt som skulle ha intjänats genom 
förvärvsarbete. En frågeställning som har uppkommit på grund av detta är om 
pensionsrättigheter bör delas vid uppdelning av äktenskap. Under reformarbetet av 
pensionssystemet på 1990-talet fanns en ambition om en delning av den allmänna 
pensionen. Lagförslaget avsåg en frivillig delning men de negativa konsekvenserna 
övervägde de positiva och lagförslaget ledde ej till lagstiftning. Problemen med en 
delning av den allmänna pensionen ansågs dock kunna undvikas om delningen först 
blev aktuell vid en äktenskapsskillnad. Frågan om delning av den allmänna pensionen 
kan anses vara en social angelägenhet, då en delning skulle kunna motverka 

                                               
82 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 170 f. 
83 Prop. 1993/94:250 s. 33 f. 
84 SOU 1998:6
85 SOU 1998:6 s. 33 f.f
86 Samband i socialförsäkringen Ruth Mannelqvist 2003 s. 170 f. 
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ojämställdheten. En delning av de allmänna pensionsrättigheterna innebära att de 
ekonomiska konsekvenserna av makarnas arbetsfördelning inte bara skulle drabba den 
make, oftast kvinnan, som har den lägre inkomstgrundade pensionsrätten vid 
äktenskapsskillnaden.87  

Det allmänna pensionssystemet anger inte en viss storlek på den framtida pensionen 
utan storleken bestäms och styrs efter den ekonomiska utvecklingen samt den totala 
inkomsten under förvärvslivet. Eftersom dagens pensionssystem följer den ekonomiska 
utvecklingen påverkas det av ekonomiska aspekter såsom tillväxt och konjunktur. År då 
vi har en god tillväxt påverkas den framtida pensionen på ett positivt sätt. Detta för att 
om tillväxten är god och ökar så kommer pensionen likaså öka. Är tillväxten negativ 
kommer pensionen således påverkas negativt och minska.88 Då det allmänna 
pensionssystemet är uppbyggt på detta vis påverkas det av den just nu rådande 
ekonomiska situationen i Sverige och i omvärlden. Under de senaste åren har 
världsekonomin försämrats efter kraftiga börsras och ekonomin befinner sig nu i en 
lågkonjunktur. Som väntas påverka pensionssystemet. Pensionärer kan således under de 
kommande åren möjligen få en minskad pension varje månad. Idag framställs banker 
och fondförvaltare som de riktiga vinnarna i pensionssystemet och pensionsspararna 
som förlorarna.89 Premiepensionen är knuten till ett sparande i fonder och de har 
försvagats och sjunkit i spåren av de fallande börsvärdena på världsmarknaden.

En pensionsgrupp har bildats av fem av de svenska riksdagspartierna90 för att se över 
pensionsproblematiken. Gruppen har föreslagit att tillgångarna i AP-fonden skall 
beräknas på ett annorlunda sätt. De vill att tillgångarna skall beräknas på ett treårigt 
genomsnitt. Motivet bakom förslaget är att man lättare skall kunna kontrollera samt 
minska de kraftiga svängningarna som sker i uppräkning av pensionerna. 
Pensionsgruppens förslag grundar sig på ett förslag från Försäkringskassan och det skall 
nu ut på remiss innan det väntas ett beslut i frågan av regeringen i juni. Den svenska 
socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson har uttalat sig i frågan och menar 
att det inte är rimligt att pensionärer skall behöva påverkas av börsfall och att det inte 
heller är pensionssystemets mening att de skall göra det.91 Andra anser att det är viktigt 
att pensionssystemet följer den ekonomiska utvecklingen som nu råder för att dagens 
pensionärer inte skall påverka morgondagens pensionärer. Åsikterna grundas på att 
utvecklingen måste bromsas nu så att buffertfonderna inte är helt urholkade i framtiden. 
Skulle man inte se till de kraftiga ekonomiska påtryckningar som nu sker kommer 
kanske omstruktureringar av hela grundkonstruktionen i pensionssystemet i framtiden
behöva genomföras.92

                                               
87 Makarnas pensionsrättigheter Margareta Brattström 2004. s. 295 f.f.
88 http://www.e24.se/pengar24/pension/artikel_1165605.e24 2009-04-28
89 http://sydsvenskan.se/ekonomi/article421180/PPM-spararna-de-stora-forlorarna.html 2009-05-04
90 Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna 
91 http://www.dn.se/ekonomi/pension/modell-for-pensionssystem-klar-1.854633 2009-04-28
92 http://www.e24.se/pengar24/pension/artikel_1165605.e24 2009-04-28

http://www.e24.se/pengar24/pension/artikel_1165605.e24
http://sydsvenskan.se/ekonomi/article421180/PPM-spararna-de-stora-forlorarna.html
http://www.dn.se/ekonomi/pension/modell-for-pensionssystem-klar-1.854633
http://www.e24.se/pengar24/pension/artikel_1165605.e24


21

6.1 Personliga slutord

Den allmänna pensionen är otroligt viktig för den svenska befolkningen. Möjligheten att 
kunna lämna förvärvsarbetet då man uppnått en hög ålder och inte behöva oroa sig för 
sin försörjning ser jag som en av de bästa och viktigaste delarna i det välfärdssamhälle 
som vi idag lever i. Pensionssystemets uppbyggnad i Sverige idag anser jag vara 
välkonstruerat. Den allmänna pensionen utgör, som jag tidigare nämnt, en av de tre 
pelarna som pensionssystemet bygger på. Tillsammans med avtalspension och 
privatpension skapar den allmänna pensionen goda förutsättningen för en lång och 
gynnsam försörjning även som pensionär. Det är dock inte alla som har möjlighet att 
skaffa ett privat pensionssparande eller får avtalspension genom anställning men 
eftersom den allmänna pensionen är en rättighet för alla svenska medborgare ges 
ändock en möjlighet till en nådig ålderdom. 

Den allmänna pensionen står troligen inför förändringar. Istället för att undvika 
samhällsekonomiska förändringar, anser jag att man bör följa dem. Ser man inte till 
utvecklingen, vare sig det är ekonomisk, politisk eller demografisk, kommer 
pensionssystemet åter igen behöva genomgå en reformation då det ses som 
gammeldags. Att man därför gör utredningar såsom Långtidsutredningen, SOU 
2008:105, ser jag som ytterst viktigt. Genom att genomföra beräkningar och statistiska 
undersökningar kan aspekter av utvecklingen visas och således kan utvecklingen följas. 
Därmed följer pensionssystemet den utvecklingen som sker. 

Den ekonomiska världssituationen som idag råder kommer antagligen att få följder 
inom pensionssystemet. Sker inte mindre förändringar nu kommer stora och framför allt 
dyra förändringar behöva genomföras i framtiden. Att lösa problemen då de uppkommer 
anser jag vara den bästa lösningen istället för att skjuta problemen framför sig och 
försöka ignorera dem.

Ojämlikhet och ojämställdhet mellan könen är idag ett omdebatterat ämne, det är 
således inte konstigt att det även finns påpekanden om att den allmänna pensionen är 
ojämställd. I undersökningar och utredningar visas det bland annat att kvinnor ofta 
tjänar mindre än män, kvinnor utbildar sig längre än män och att kvinnor stannar 
hemma med barn oftare och längre än vad män gör. Detta påverkar den allmänna 
pensionen då den är inkomstbaserad. Stannar kvinnor oftare hemma, jobbar mindre och 
kommer ut på arbetsmarknaden senare än vad män gör kommer deras pensionsrätt 
givetvis att påverkas av detta. Frågan är om det är rätt eller fel att pensionsrätten 
påverkas. Jag tror att det är en fråga som inte går att besvara. Min tro är dock att det 
kommer att förändras. För knappt 90 år sedan hade kvinnor i Sverige inte ens rösträtt 
och idag anser jag att det egentligen ingen existerar någon skillnad mellan könen. 
Skillnaden och ojämlikheten som föreligger anser jag vara individuell och framför allt 
en mental inställning hos, tyvärr, alldeles för många. Omarbetning eller nya 
bestämmelser i pensionssystem som skall se till att ojämlikhet inte föreligger tror jag 
inte är lösningen. Det krävs att pappaledighet är lika självklart som mammaledighet, det 
heter ju trots allt föräldraledighet, precis som det krävs att kvinnor kan vara dem som 
har den högsta inkomst inom ett äktenskap. 
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