Pensionsfällorna i livet
De långsiktiga effekterna

Förord
Hur omfattande ditt arbetsliv blir, hur mycket du
tjänar genom livet och hur din tjänstepension ser
ut är vad som främst påverkar hur mycket pengar
du sedan får i pension. Men livet och karriären är
sällan en perfekt och enkel raksträcka. Mycket kan
hända under ett arbetsliv och det är inte alltid så
lätt att se till de långsiktiga effekterna – inte minst
på den framtida pensionen.
Vi vet från opinionsundersökningar att de flesta
önskar sig en pension motsvarande 80 procent
av lönen eller mer, men enbart 8 procent av befolkningen tror samtidigt att de kommer få en pension
på den nivån. En anledning till detta kan vara att
man inte har tagit sig tiden att planera sin pension
i god tid.
När vi pratar om pensionsfällor menar vi livsval och
händelser som har direkt effekt på ens arbetsliv
och ekonomiska situation. Det kan vara planerade
beslut såsom senare studier eller deltidsarbete
under småbarnsåren, men det kan också vara
sådant som man själv inte riktigt kan styra över
såsom sjukskrivning eller åldersdiskriminering.
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Idag svarar 3 av 10 att de tar hänsyn till pensionens
påverkan när de tar viktiga livsbeslut. Men för att göra
detta på riktigt behöver man få en bild av hur stor
effekt pensionsfällan har på innehållet i plånboken
som pensionär. I denna rapport presenteras därför
två typfall med vanliga yrken – en kvinna och en man
som vi sedan följer genom arbetslivet. Vi har räknat
på de vanligaste pensionsfällorna för respektive
kön, för att därefter visa hur stort eget pensionssparande som skulle behövas för att kompensera
för respektive fälla.
Vi vill med denna rapport sprida kunskap om hur
händelser i livet kan påverka den egna pensionen.
På så sätt vill vi hjälpa människor att planera för det
oförutsedda, för att på så vis skapa utrymme för ett
arbetsliv som ibland tar lite krokiga vägar.

Mattias Munter, Pensionsekonom Skandia
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Sammanfattning
En 1990-talist som etablerar sig på arbetsmarknaden vid 25 års ålder, har potentiellt 44 år av
arbete fram till pensionen vid sin förväntade
riktålder på 69 år. Arbetslivet är vad som bygger
pensionen och under den tiden är det mycket annat
som konkurrerar om uppmärksamheten och risken
finns att individen hamnar i olika ”pensionsfällor”.
Pensionsfällor är händelser i livet som är vanligt
förekommande, och som leder till att den framtida
pensionen blir lägre än vad som annars skulle ha
varit fallet. I denna rapport kan du läsa om ett antal
typiska pensionsfällor och hur de påverkar individer
på olika sätt. Vi har byggt typfall som är statistiskt
representativa men fällorna kan förstås drabba alla,
oavsett yrke eller kön. Pensionsfällornas effekt kan
också appliceras på alla yrkeskategorier med
liknande tjänstepensionsavtal.
Typfall 1, kvinnlig intensivvårdssjuksköterska
För intensivvårdssjuksköterskan har vi studerat tre
olika pensionsfällor som är särskilt vanliga bland
kvinnor. Den första fällan är att gå ned i arbetad tid
under småbarnsåren, den andra är stressrelaterad
utbrändhet som leder till en längre sjukskrivning
följt av deltidsarbete under några år. Den tredje
pensionsfällan är att inte mäkta med att arbeta
fram till riktåldern utan i stället arbeta halvtid från
62 år för att sedan pensionera sig vid 66 års ålder,
tre år före sin riktålder.
I tabell 1 visas effekten av de tre pensionsfällorna
samt även olika kombinationer av dem.
Typfall 2, manlig företagsekonom
För ekonomen har vi studerat tre pensionsfällor
som är vanligare bland män. Den första är en relativt
sen etablering på arbetsmarknaden, dvs att studera
senare eller under längre tid och därmed etablera
sig senare i sitt yrke. Den andra pensionsfällan är
ett års arbetslöshet mitt i karriären, följt av fem års
deltidsarbete med 75 procent. Den tredje pensionsfällan är att företagsekonomen senare i karriären
drabbas av ålderism vilket leder till ett han startar
eget företag och börjar arbeta deltid som konsult.

Kvinnor drabbas hårdast av pensionsfällorna
För sjuksköterskan innebär nedgång i arbetad tid
under småbarnsåren att den framtida pensionsinkomsten minskar med 4 procent, medan stressrelaterad utbrändhet minskar den med 5 procent. Båda
dessa effekter är så pass små att det går relativt
enkelt att kompensera för dem med kompletterande privat sparande. Däremot minskar pensions
inkomsten med hela 24 procent, i scenariot där
sjuksköterskan först går ned i arbetstid, för att
sedan gå i pension vid 66 års ålder, tre år före sin
riktålder. Detta är också i linje med hur pensionssystemet fungerar idag, då de som väljer eller tvingas
till tidig pension får betydligt lägre pensionsinkomst.
För företagsekonomen är en sen etablering efter
akademisk examen den främsta pensionsfällan,
som minskar pensionsinkomsten med 12 procent.
Scenariot med arbetslöshet mitt i karriären minskar
framtida pensionsinkomster med 8 procent. Ålderism
följt av deltidsarbete som konsult sista åren på
arbetsmarknaden leder däremot bara till 4 procent
lägre pensionsinkomst. Att gå ner i arbetstid, stressrelaterad utbrändhet och att sluta arbeta innan
riktåldern är vanligare bland kvinnor. En slutsats är
därför att kvinnor löper större risk att drabbas
hårdare av pensionsfällor än män.

I tabell 2 visas effekten av de tre pensionsfällorna
för företagsekonomen, samt även olika kombinationer av dem.
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Tabell 1. Pensionsfällor för intensivvårdssjuksköterska (kvinna), född 1990

Skillnad pensions
inkomst jämfört
med scenario utan
pensionsfällor

Så ökar pensions
fällan behovet av
kompletterande
privat sparande

Så påverkas
det framtida
pensionskapitalet

Scenario 2: Deltidsarbete
under småbarnsåren

-1 750 kr/månad

400 kr/månad
ökat sparande

-400 000 kr

Scenario 3: Stressrelaterad
utbrändhet

-2 050 kr/månad

450 kr/månad
ökat sparande

-500 000 kr

Scenario 4: Halvtidsarbete
och tidig pension

-10 850 kr/månad

3 950 kr/månad
ökat sparande

-1 600 000 kr

Scenario 5: Deltidsarbete under
småbarnsåren + stressrelaterad
utbrändhet

-3 800 kr/månad

900 kr/månad
ökat sparande

-800 000 kr

Scenario 6: Deltidsarbete under
småbarnsåren + halvtidsarbete
och tidig pension

-12 350 kr/månad

4 350 kr/månad
ökat sparande

-1 900 000 kr

Scenario 7: Stressrelaterad
utbrändhet + halvtidsarbete
och tidig pension

-12 550 kr/månad

4 450 kr/månad
ökat sparande

-2 000 000 kr

Scenario 8: Samtliga tre
pensionsfällor

-14 000 kr/månad

4 950 kr/månad
ökat sparande

-2 300 000 kr

Scenario 1: Ingen pensionsfälla

Tabell 2. Pensionsfällor för företagsekonom (man), född 1990

Skillnad pensions
inkomst jämfört
med scenario utan
pensionsfällor

Så ökar pensions
fällan behovet av
kompletterande
privat sparande

Så påverkas
det framtida
pensionskapitalet

Scenario 2: Sen etablering
efter utbildning

-6 800 kr/månad

1 600 kr/månad
ökat sparande

-1 500 000 kr

Scenario 3: Arbetslöshet
mitt i karriären

-4 200 kr/månad

1 000 kr/månad
ökat sparande

-900 000 kr

Scenario 4: Ålderism följt av
deltidsarbete som konsult

-2 000 kr/månad

500 kr/månad
ökat sparande

-400 000 kr

Scenario 5: Sen etablering
+ arbetslöshet mitt i karriären

-11 050 kr/månad

2 650 kr/månad
ökat sparande

-2 400 000 kr

Scenario 6: Sen etablering
+ ålderism och deltidsarbete

-8 850 kr/månad

2 100 kr/månad
ökat sparande

-1 900 000 kr

Scenario 7: Arbetslöshet
mitt i karriären + ålderism
och deltidsarbete

-6 250 kr/månad

1 500 kr/månad
ökat sparande

-1 400 000 kr

Scenario 8: Samtliga tre
pensionsfällor

-13 050 kr/månad

3 150 kr/månad
ökat sparande

-2 800 000 kr

Scenario 1: Ingen pensionsfälla
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Introduktion
– Pensionsfällorna i livet

1

Novus (2022).

Trots att allt fler svenskar planerar för sin pension är
det fortfarande många som skjuter upp att göra
aktiva pensionsval.1 Kunskapen om att de val du gör
idag kopplat till ditt arbetsliv har direkt effekt på din
pension är fortfarande för låg. I denna rapport vill vi
därför demonstrera hur olika livshändelser får lång
siktig effekt på din pension.
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För att göra det har vi valt ut ett antal typiska
pensionsfällor som det är vanligt att man möter
under ett yrkesliv i Sverige idag. Som exempel har vi
valt två vanliga akademikeryrken: sjuksköterska och
företagsekonom. Vi har byggt typfall som är statistiskt representativa men fällorna kan förstås drabba
alla, oavsett yrke eller kön. Pensionsfällornas effekt
kan också appliceras på alla yrkeskategorier med
liknande tjänstepensionsavtal.
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Tre typiska pensionsfällor
för sjuksköterskan
Så blir pensionen om intensivvårdssjuksköterskan
undviker alla pensionsfällor
Som utgångspunkt har vi valt en kvinnlig intensivvårdssjuksköterska född 1990 som lever i ett
samboförhållande. Hon blir klar med sin examen
vid 24 års ålder och börjar förvärvsarbeta heltid
som sjuksköterska i intensivvården när hon är 25 år.2
Sjuksköterskan får sitt första barn vid 30 års ålder,
och det andra barnet två år senare.3 Det finns en
trend med att kvinnors uttag av föräldradagar
gradvis minskar, medan mäns uttag gradvis ökar.
En sjuksköterska som är född 1990 förväntas ta ut
245 dagar med föräldraledighet totalt för respektive
barn under barnets två första år.4 Efter de två första
åren återgår hon i vårt basscenario till heltidsarbete.
Riktåldern för pension är ännu inte beslutad för
personer födda 1990, utan kommer att formellt
bestämmas när gruppen närmar sig sin pension.
Enligt Pensionsmyndighetens senaste uppskattningar förväntas riktåldern för denna generation bli
69 år, och det blir därmed åldern som sjuksköterskan
i vår modell planerar att gå i pension vid.

2
3
4
5
6

Pensionsinkomsten inklusive tjänstepension i
scenario 1, vårt basscenario utan några pensionsfällor, blir 45 400 kronor per månad när hon pensionerar sig år 2059. Det motsvarar en kompensationsgrad på 66 procent av den beräknade slutlönen
på 68 450 kronor, som hon har i snitt de sista fem
åren på arbetsmarknaden. För att kunna nå en
pensionsinkomst som motsvarar 80 procent av
slutlönen, vilket är den nivå flest uttrycker som
önskvärd,5 skulle sjuksköterskan behöva spara
2 250 kronor varje månad från och med 2022.
Pensionsfälla: Deltidsarbete under småbarnsåren
En vanlig pensionsfälla som särskilt påverkar
kvinnor, handlar om deltidsarbete i samband med
familjebildning. Som Institutet för arbetsmarknadsoch utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har lyft
fram är det i samband med föräldraskapet som
betydande skillnader i kvinnors och mäns karriärer
uppstår, eftersom kvinnor alltjämt tar större ansvar
för hemarbetet.6 Ibland kan detta leda till att den
egna karriären prioriteras ned, vilket i sin tur leder

En relativt typisk etableringsålder, se Skandia (2021).
Medelåldern för förstagångsföräldrar är, enligt SCB:s senaste data, knappt 30 år för kvinnor och knappt 32 år för män. SCB (2021).
Försäkringskassan, och egna beräkningar.
Novus (2022).
IFAU (2022).
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till att vårt typfall väljer att gå ned till 75 procents
arbetad tid under småbarnsåren, mellan att hon är 34
och 39 år. När hon är 40 år gammal och det yngsta
barnet är 8 år, återgår hon till 100 procents arbetstid.7
Pensionsinkomsten i scenario 2 blir 43 650 kronor.
Den framtida pensionsinkomsten minskar alltså
med 1 750 kronor per månad, på grund av att
sjuksköterskan gick ned i arbetstid under
småbarnsåren. Den totala pensionsinkomsten
inklusive tjänstepension motsvarar 64 procent
av slutlönen. För att kunna nå en pensionsinkomst
som är 80 procent av slutlönen, behöver sjuksköterskan spara totalt 2 650 kronor varje månad hon
arbetar, från och med 2022. Det innebär 400 kronor
mer varje månad jämfört med i scenariot utan
pensionsfällor och på så sätt kan sjuksköterskan
kompensera för effekten av att ha arbetat färre
timmar under småbarnsåren.
Pensionsfälla: Stressrelaterad
utbrändhet under arbetslivet
En andra pensionsfälla som drabbar många kvinnor,
särskilt anställda i kommuner och regioner, är en
längre sjukskrivning mitt under arbetslivet. En form
av sjukskrivning som blir allt vanligare är kopplad till
stressrelaterad psykisk ohälsa, vilket i synnerhet
drabbar kvinnor. Försäkringskassan lyfter fram att
psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar
än de flesta andra sjukdomar, och står för en gradvis
växande del av den samlade ohälsan. Kvinnor har
41 procent högre risk att drabbas av stressrelaterad
psykisk ohälsa, jämfört med män. Särskilt stor risk
för stressrelaterade psykiatriska diagnoser finns för
kvinnor i samband med småbarnsåren. Det före
kommer ofta att kvinnor under småbarnsåren får
stressrelaterad psykisk ohälsa, eftersom balansen
hemarbete och karriär kan vara påfrestande.8 En
pensionsfälla som kan drabba typfallsexemplet som
är kvinna och jobbar som sjuksköterska, är att vid 40
års ålder drabbas av stressrelaterad utbrändhet. Hon
antas bli sjukskriven i ett år och återvänder därefter
till 80 procents arbete. Från att hon är 41 till 45 år
arbetar sjuksköterskan 80 procent, för att därefter
återgå till heltidstjänst fram tills pensionen.
Pensionsinkomsten i scenario 3, med stressrelaterad
utbrändhet under arbetslivet, blir 43 350 kronor.
Den framtida pensionsinkomsten minskar med
7
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2 050 kronor per månad, jämfört med scenariot
utan pensionsfällor. Den totala pensionsinkomsten
motsvarar 63 procent av slutlönen. För att kunna nå
en pensionsinkomst som är 80 procent av slutlönen
i detta scenario, behöver sjuksköterskan spara totalt
2 700 kronor varje månad hon arbetar, från och med
2022. Det innebär 450 kronor mer varje månad
jämfört med i scenariot utan pensionsfällor.
Pensionsfälla: Halvtidsarbete och tidig pension
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har studerat
förekomsten av utträde från arbetsmarknaden innan
pensionsåldern. En slutsats är att det är vanligare
att kvinnor utträder från arbetslivet tidigt, jämfört
med män. Den vanligaste utträdesvägen före 60 års
ålder är genom sjukförsäkringen för kvinnor.9 De
födda under 1990-talet förväntas ha fler friska
levnadsår, men också en högre riktålder för pension,
jämfört med dagens pensionärer. Därför är det
realistiskt att anta att många kvinnor bland också
den unga generationen, inte minst i fysiskt slitsamma
yrken som sjuksköterska, inte mäktar att arbeta fram
tills 69 års ålder. Kvinnan kommer i fallet med den
tredje pensionsfällan att från och med 62 års ålder
gå ned till halvtidsarbete och vid 66 års ålder gå i
tidig pension, tre år före sin riktålder.
Pensionsinkomsten i scenario 4, där sjuksköterskan
inte mäktar med de sista åren i arbete, blir enbart
33 550 kronor. Detta är den största enskilda
pensionsfällan i denna rapport eftersom att
pensionssystemet är utformad så att den som går
i tidig pension får betydligt lägre ersättning. Den
framtida pensionsinkomsten minskar därmed med
hela 10 850 kronor per månad, jämfört med scenariot
utan pensionsfällor. Pensionsinkomsten motsvarar
54 procent av slutlönen, och slutlönen blir dessutom
63 550 kronor i snitt de sista fem åren i arbete –
4 900 kronor lägre än vad den hade varit om hon hade
arbetat heltid fram till sin riktålder vid 69. För att
kunna nå en pensionsinkomst som är 80 procent av
den beräknade slutlön som hon hade fått om hon
jobbat heltid fram tills 69 år, skulle sjuksköterskan
behöva spara totalt 6 200 kronor per månad, från
och med 2022. Det vill säga att pensionsfällan med
att inte mäkta med de sista åren i arbete, ökar
behovet av kompletterande privat sparande med
3 950 kronor per månad. Det är en så pass hög nivå
av sparande att den kan anses vara orealistisk.

Enligt föräldraledighetslagen kan föräldrar söka att förkorta sin normala arbetstid, med upp till en fjärdedel tills barnet har fyllt
åtta år. Delledighet utan föräldrapenning innebär att föräldern kan gå ned 25 procent i arbetad tid, medan delledighet med
föräldrapenning ger möjlighet att gå ned upp till 75 procent i arbetad tid. Föräldraledighetslag (1995:584).
Försäkringskassan (2020).
Inspektionen för socialförsäkringen (2018).
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Tabell 3. Intensivvårdssjuksköterska född 1990, ITP-1 pension. Samtliga siffor är 2022 års kronor.

Sjuksköterska
Pensionen
beräknad till

Scenario 1: Inga
pensionsfällor

Scenario 3:
Scenario 2: Stressrelaterad
Deltidsarbete
utbrändhet
under små
under
barnsåren
arbetslivet

Scenario 4:
HalvtidsScenario 5:
arbete och
Samtliga tre
tidig pension pensionsfällor

45 400 kr

43 650 kr

43 350 kr

34 550 kr

31 400 kr

66 %

64 %

63 %

54 %

49 %

Slutlön per
månad*

68 450 kr

68 450 kr

68 450 kr

63 550 kr

63 550 kr

Varav allmän
pension

23 850 kr

23 000 kr

23 300 kr

19 050 kr

17 850 kr

Varav
tjänstepension

21 550 kr

20 650 kr

20 050 kr

15 500 kr

13 550 kr

Månadssparande
fr.o.m 2022 för
80% kompensa
tionsgrad (av slut
lön i scenario 1)

2 250 kr

2 650 kr

2 700 kr

6 200 kr

7 200 kr

Samlat
pensionskapital
när individen går
i pension, exkl.
privat komplet
terande sparande

9,6 miljoner kr

9,2 miljoner kr

9,1 miljoner kr 8,0 miljoner kr

7,3 miljoner kr

Andel av slutlön

*Räknar om till heltidslön i de fall då individen arbetar deltid sista åren

Samtliga tre pensionsfällor
Till sist kan vi titta på vad som händer om individen
drabbas av samtliga tre pensionsfällor. I scenario 5
blir pensionen 31 400 kronor. Samtliga tre pensionsfällor leder, som man kan förvänta sig, till en särskilt
låg pensionsinkomst. Pensionsinkomsten i scenario 5
blir 31 400 kronor. Den framtida pensionsinkomsten
minskar med 14 000 kronor per månad, jämfört med
scenariot utan pensionsfällor. Pensionsinkomsten
inklusive tjänstepension motsvarar 49 procent av
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slutlönen, som blir lägre på grund av tidigt utträde
från arbetsmarknaden. För att kunna nå en pensionsinkomst som är 80 procent av slutlönen i normalscenariot utan tidigt utträde, skulle sjuksköterskan
behöva spara totalt 7 200 kronor varje månad hon
arbetar, från och med 2022 – vilket inte är en
realistisk nivå. Av de tre pensionsfällorna, är det att
gå i pension tidigare än beräknat som enskilt har så
stor effekt att det inte är realistiskt möjligt att med
privat sparande fullt ut kompensera för det.
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Tre typiska pensionsfällor
för företagsekonomen
10
11

Skandia (2021).
Sen etableringsålder
för ekonomer, se
Skandia (2021).

Så blir pensionen om företagsekonomen
undviker alla pensionsfällor
Som utgångspunkt har vi valt en man som är
företagsekonom född 1990 och som lever i ett
samboförhållande. Han blir klar med sin examen
vid 24 års ålder och börjar förvärvsarbeta heltid,
när han är 25 år. Han får sitt första barn vid 32 års
ålder och det andra barnet två år senare. Han tar
ut 113 dagar föräldraledighet sammanlagt, under
de två åren med barnledighet, för respektive barn.
Efter åren med föräldraledighet återgår han till 100
procents arbetstid, och jobbar fram tills riktåldern
för pension, 69 års ålder.
Pensionsinkomsten inklusive tjänstepension i
scenario 1, utan några pensionsfällor, blir 54 650
kronor per månad. Det motsvarar 71 procent av
slutlönen på 76 950 kronor, som han har i snitt de
sista fem åren på arbetsmarknaden. För att kunna
nå en pensionsinkomst som är 80 procent av slut
lönen, behöver företagsekonomen spara 1 650 kronor
varje månad han arbetar, från och med 2022.
Pensionsfälla: Sen etablering efter utbildning
En vanligt förekommande pensionsfälla är att
individen tar ut akademisk examen vid en relativt
hög ålder och därför också etablerar sig sent på
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arbetsmarknaden i sitt yrke. Som Skandia tidigare
har lyft fram i rapporten Akademikernotan, är det
något som enligt statistiken drabbar båda könen,
men som ofta är ett lite större problem för män.10
Vi har därför räknat på vilken effekt det får på
pensionen om mannen blir klar med sin utbildning
vid 29 års ålder, för att sedan etablera sig på
arbetsmarknaden när han är 30 år, efter att ha
deltidsarbetat sedan 25 års ålder.11 Inträdet till
arbetslivet spelar en betydande roll för de framtida
pensionerna, främst eftersom det påverkar antalet
år som individen har på arbetsmarknaden för att
bygga sin pension, men också eftersom den som
träder in i arbetslivet senare har färre år på sig att
göra lönekarriär jämfört med kollegorna som
trädde in i arbetslivet tidigare.
Pensionsinkomsten i scenario 2, med en sen etablering
efter högre utbildning, blir 47 850 kronor. Den
framtida pensionsinkomsten minskar alltså med
6 800 kronor per månad och den totala pensionsinkomsten motsvarar 62 procent av slutlönen. För att
kunna nå en pensionsinkomst som är 80 procent av
slutlönen, skulle företagsekonomen behöva spara
totalt 3 250 kronor varje månad han arbetar, från och
med 2022. Det är 1 600 kronor mer än i basscenariot
utan pensionsfällor.

9

SACO (2020).
SACO (2021).
14
Ibid.
15
Arbetsförmedlingen
(2021).
16
Holmquist, C. & E.
Sundin (2019).
12
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Pensionsfälla: Arbetslöshet mitt i karriären
Sverige är ett land där arbetslösheten är relativt
låg bland de som har medelhög och högre utbildningsnivå, medan arbetslösheten totalt sett främst
är fokuserad till lågutbildade. Det innebär dock inte
att personer med högskoleutbildning helt undgår
risken för att bli av med jobbet. Arbetslöshet under
kortare perioder under arbetslivets gång är även för
akademiskt utbildade en reell risk. Under covid-19pandemin ökade som exempel arbetslösheten bland
akademiker på bred front. Som fackförbundet SACO
har lyft fram var sommaren 2020 unik i och med det
höga antalet arbetslösa akademiker (personer med
minst två års eftergymnasial utbildning).12 SACO
visar vidare att mellan år 2000 och 2020 har andelen
akademiker som är öppet arbetslösa plus de som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program, varierat
mellan cirka 3 och 5 procent.13 Scenariot med arbetslöshet i denna rapport utgår från att individen vid 38
års ålder drabbas av arbetslöshet under ett år. Under
detta år deltar individen i en utbildning för att
uppdatera sina kunskaper, för att året därefter lyckas
hitta ett arbete på 75 procent. Individen arbetar 75
procent fram tills 44 år ålder, för att året därefter
åter komma in i heltidsarbete.
Pensionsinkomsten i scenario 3, med arbetslöshet
mitt i karriären, blir 50 450 kronor. Den framtida
pensionsinkomsten minskar med 4 200 kronor per
månad, jämfört med scenariot utan pensionsfällor.
Pensionsinkomsten inklusive tjänstepension
motsvarar då 66 procent av slutlönen. För att kunna
nå en pensionsinkomst som är 80 procent av
slutlönen, skulle företagsekonomen behöva spara
totalt 2 650 kronor varje månad han arbetar, från
och med 2022. Det innebär 1 000 kronor mer av
sparande varje månad jämfört med i scenariot utan
pensionsfällor, för att kompensera för effekten av
arbetslöshet mitt i karriären.
Pensionsfälla: Ålderism följt av
deltidsarbete som konsult sista åren
Med ålderism menas här åldersdiskriminering som
innebär att personer kan komma att uppleva svårigheter på arbetsmarknaden, i takt med att de
kommer upp i åren. Det är något som redan idag
förekommer, och som kan förväntas vara aktuellt
också framöver, inte minst för personer födda 1990
vars riktålder för pension förväntas bli 69 år. Fram
till omkring år 2010 var äldre (50–64 år) den grupp
bland akademiker som hade lägst arbetslöshet, men
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arbetslösheten bland äldre akademiker har sedan
dess gradvis ökat. Det är i stället gruppen 40–49
åriga akademiker som har lägst arbetslöshet under
senare år.14 I mitten av 2021 skrev Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande att 55–64-åringar är
den åldersgrupp som ökar mest bland de arbetslösa.
En förklaring som lyftes fram är att arbetsgivare
kan se hög ålder som en belastning, och inte se den
kompetens som personerna bär med sig. Det handlar
även om att vissa arbeten försvinner, medan andra
får nya och förändrade krav på kompetenser. Äldre
som närmar sig pensionen kan riskera att i slutet av
karriären uppleva att de hamnar i otakt med arbetsmarknadens krav.15 En annan och närliggande trend
är att allt fler äldre startar företag. I en studie från
2019, undersöker Carin Holmquist och Elisabeth
Sundin andelen som är företagare bland olika åldersgrupper. De finner att 13 procent av 66–70-åringar
driver eget företag, den högsta andelen bland
samtliga åldersgrupper. En förklaring är att äldre
som får svårigheter på arbetsmarknaden i slutet av
karriären, kopplat till fördomar som att äldre inte
upplevs vara lika flexibla och produktiva, kan skifta
mot företagande som ett sätt att fortsätta försörja
sig.16 En pensionsfälla blir då att företagsekonomen
vid 62 års ålder har ett år i arbetslöshet, delvis
kopplad till att denne inte har uppdaterat sina färdigheter för att matcha arbetsmarknadens förändrade
behov. Året därefter startar personen eget företag,
och börjar arbeta som konsult, med 65 procent av
den tidigare arbetsinkomsten, fram tills riktåldern
för pension. Konsulten gör sin egen tjänstepensionsavsättning, i enlighet med tidigare avtal.
Pensionsinkomsten i scenario 4, där ekonomen i
slutet av arbetslivet drabbas av ålderism följt av
deltidsarbete som konsult, blir 52 650 kronor. Den
framtida pensionsinkomsten minskar med relativ
blygsamma 2 000 kronor. Effekten är inte så stor, i
och med att han fortsätter arbeta, om än deltid, de
sista åren. Det är en klar skillnad mot sjuksköterskans pensionsfälla med att inte mäkta med de sista
åren – och visar tydligt på hur pensionssystemet
gynnar de som arbetar fram tills riktåldern, även om
arbetet sker på deltid. För att kunna nå en pensionsinkomst som är 80 procent av slutlönen, skulle
företagsekonomen behöva spara totalt 2 150 kr per
månad. Det innebär en ökning sparandet med 500
kronor månadsvis från och med 2022, jämfört med
scenariot med inga pensionsfällor.
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Tabell 4. Företagsekonom född 1990, ITP-1 pension. Samtliga siffor är 2022 års kronor.

Företagsekonom
Pensionen
beräknad till

Scenario 2:
Scenario 3:
Scenario 1: Inga Sen etablering Arbetslöshet
pensionsfällor efter utbildning mitt i karriären

Scenario 4:
Ålderism
följt av
deltidsarbete
Scenario 5:
som konsult
Samtliga tre
sista åren pensionsfällor

54 650 kr

47 850 kr

50 450 kr

52 650 kr

41 600 kr

71 %

62 %

66 %

68 %

54 %

Slutlön per
månad*

76 950 kr

76 950 kr

76 950 kr

76 950 kr

76 950 kr

Varav allmän
pension

24 550 kr

22 000 kr

23 800 kr

24 300 kr

20 900 kr

Varav
tjänstepension

30 100 kr

25 850 kr

26 650 kr

28 350 kr

20 700 kr

Månadssparande
fr.o.m 2022 för
80% kompensa
tionsgrad (av slut
lön i scenario 1)

1 650 kr

3 250 kr

2 650 kr

2 150 kr

4 800 kr

Samlat
pensionskapital
när individen går
i pension, exkl.
privat komplet
terande sparande

11,6 miljoner kr

10,1 miljoner kr 10,7 miljoner kr 11,2 miljoner kr

8,8 miljoner kr

Andel av slutlön

*Räknar om till heltidslön, i de fall då individen arbetar deltid sista åren (inklusive för scenariot med deltidsarbete som konsult i
slutet av karriären).

Samtliga tre pensionsfällor
Det sista scenariot är om företagsekonomen drabbas
av samtliga tre pensionsfällor. Pensionsinkomsten
i scenario 8 blir då 41 600 kronor. Den framtida
pensionsinkomsten minskar med 13 050 kronor per
månad, jämfört med scenariot utan pensionsfällor.
Pensionsinkomsten inklusive tjänstepension mot
svarar 54 procent av slutlönen. För att kunna nå
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en pensionsinkomst som är 80 procent av slut
lönen, skulle företagsekonomen behöva spara
totalt 4 800 kronor varje månad han arbetar, från
och med 2022. Det är 3 150 kronor mer varje månad
jämfört med i scenariot utan pensionsfällor. Det är
en hög nivå, men inte helt orealistisk för den som
vill nå en pensionsnivå på 80 procent av slutlönen
trots pensionsfällorna.
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Vikten av ett långt och
hållbart arbetsliv
I denna rapport har sex olika pensionsfällor studerats,
tre för en kvinnlig intensivvårdssjuksköterska och tre
för en manlig företagsekonom. Det är viktigt att
förstå att uppdelningen baseras på vilka fällor som
är mer typiska för män respektive kvinnor, men att
fällorna kan drabba vem som helst oavsett kön i
verkligheten. Samtidigt ser vi bland dagens pensionärer en skillnad på cirka 30 procent i pension
mellan män och kvinnor vilket bland annat indikerar
att kvinnor i större utsträckning drabbats av olika
pensionsfällor. Med det sagt, är det intressant att
se på omfattningen av de olika pensionsfällorna
genom att mäta hur många procent de minskar
pensionsinkomsten med jämfört med scenariot
utan några pensionsfällor.
Enligt denna studie är det uppenbart att störst
negativ påverkan på pensionerna följer av att inte
jobba hela vägen till riktåldern. Det gäller både män
som kvinnor. Sjuksköterskan som inte mäktar med
de sista åren och går ner i arbetstid, för att sedan
gå i tidig pension tre år innan sin riktålder tappar hela
24 procent i pensionsinkomst. Detta är i linje med hur
pensionssystemet fungerar idag, då de som utträder
ur arbetslivet innan pensionsåldern får betydligt
lägre pensionsinkomst.
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Personer som är födda 1990 förväntas enligt dagens
antaganden få en riktålder för pension vid 69 år.
Förvisso är det så att livslängden och de friska
levnadsåren blir fler, men även för 1990-talisterna
kommer det finnas många som inte orkar jobba
hela vägen fram tills pensionsåldern. Nedgången
i pensionsinkomst blir så pass påverkad av detta att
det svårligen går att kompensera för genom eget
sparande. 1990-talisterna bör fokusera på strategier
som gör att de orkar vara i arbete hela vägen fram
tills pensionsåldern – även om arbetet de sista åren
inte sker på heltid. Det kan vara svårt för de som
jobbar med slitsamma yrken att jobba till riktåldern,
och det finns därmed goda skäl för individen att
planera med framförhållning, exempelvis att mot
slutet av yrkeslivet skifta mot mindre fysiskt
krävande eller stressfulla arbetsmoment.
De andra pensionsfällorna som studeras i denna
rapport kan individen genom ökat månatligt
sparande kompensera för, men en tidig pension
har så omfattande effekt att det blir orealistiskt för
de flesta att lösa det genom eget sparande. Att
fortsätta jobba de sista åren i yrkeslivet, även om
individen behöver skifta karriär och gå ned i inkomst,
spelar en helt avgörande roll för pensionen. Så är
det redan idag och den utmaningen kommer bara
bli större för 1990-talisterna som förväntas behöva
jobba fram tills 69 års ålder. Arbete fram till rikt
åldern är en viktig faktor för att hitta en balans
mellan antalet år i arbete och antalet år som
pensionär. En balans som också leder till högre
pensioner. Det blir därför allt viktigare att planera
för ett arbetsliv som är långt och som ska vara
hållbart både för kroppen och för psyket. Genom
att få en inblick i de vanliga pensionsfällorna och
en ökad förståelse för hur de påverkar pensionen
kan individer ges större möjlighet att med framförhållning planera för och hantera dem på bästa sätt.
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Data och
beräkningsmetodik

17

”Övriga ekonomer”
enligt SSYK.

De pensionsekonomiska beräkningarna genomförs i
Pensionsmyndighetens senaste kalkylmodell version
v. 4.0. Från SCB:s databas hämtas information av
löner, på yrkesnivå (fyrsiffrig SSYK 2012 indelning av
yrken) för kvinnor och män i respektive yrke. Data för
löner mellan åren 2015 och 2020 finns i skrivande
stund tillgängliga, och nivån för 2022 estimeras med
linjär approximation av tidigare års nivåer. En kvinna
som jobbar som intensivvårdssjuksköterska och är 32
år under 2022, har en lön som uppskattas till 41 252
kronor per månad. Lönen för en man med samma
ålder som arbetar som företagsekonom17 uppskattas
till 46 378 kronor per månad.
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Nästa steg är att räkna lönevektor för individerna,
som i normalscenariot börjar sin karriär vid 25 års
ålder, år 2015. Lönevektorn beräknas såväl framåt
som bakåt. Det approximeras att real löneökning för
individerna blir på 1,5 procent per år, i och med att de
gör karriär samtidigt som ekonomin gradvis växer.
Real fondavkastning sätts till 3,5 procent under hela
perioden. Samtliga siffror som anges i denna rapport
är reala (inflationsjusterade), och anges som 2022 års
prisnivå. Pensionsavtalet AKAP-KL antas gälla för
intensivvårdssjuksköterskan, och ITP1 för företagsekonomen. Avtalen har i båda fallen med mekanism
där tjänstepension betalas in även under tiden för
föräldraledighet. Den pensionsgrundande inkomsten
blir cirka 90 procent under tiden med föräldraledighet, jämfört med nivån från arbete.

14

Referenser
Arbetsförmedlingen (2021). ”Värdefull kompetens hos äldre ratas”, pressmeddelande 2021-05-21.
Försäkringskassan. Genomsnittligt antal uttagna dagar med föräldrapenning när barnet fyllt två år. Data
för 2005, 2008, 2011 samt 2013.
Försäkringskassan (2020). ”Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser. En registerstudie av Sveriges arbetande
befolkning i åldern 20–69 år”, Socialförsäkringsrapport 2020:8.
Föräldraledighetslag (1995:584), Arbetsmarknadsdepartementet.
Holmquist, C. & E. Sundin (2019). “Äldre som företagare – finns de?”, Entreprenörskapsforum, policysammanfattning från Entreprenörskapsforum.
IFAU (2022). ”Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden”, Forskningssammanfattningar.
Inspektionen för socialförsäkringen (2018). ”Tidigt utträde från arbetslivet bland kvinnor och män – En
analys av utträdesåldrar och utträdesvägar för olika grupper på arbetsmarknaden”, rapport 2018:10.
SACO (2020). ”100 000 arbetslösa akademiker – nu behövs åtgärder”, 2020-09-08.
SACO (2021). ”Akademikernas arbetsmarknad 2020”.
SCB (2021). ”Föräldrars ålder i Sverige”, 2021-09-14
SCB, Genomsnittlig månadslön, kronor efter sektor, Yrke (SSYK 2012), kön, ålder och år.
Skandia (2021). ”Akademikernotan – Examensålderns effekt på den framtida pensionen”.
Skandia via Novus (2022).

Pensionsfällorna i livet

15

Pensionsfällorna i livet

