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Sammanfattning

Fem olika pensionsekonomiska scenarier har 
undersökts för fyra olika yrkesgrupper födda på 
70-, 80- och 90-talet. Det första är ett kontra-
faktiskt scenario, det vill säga där ingen coronakris 
hade inträffat. Detta scenario används som jäm  - 
förelse och visar den förväntade pensionen innan 
krisen blev ett faktum. Det andra scenariot är att en 
snabb ekonomisk återhämtning sker från krisen. Ett 
tredje scenario är att individen arbetar ett år extra, 
med 75 procent arbetstid, för att kompensera för 
effekten av en kortare coronakris. Det fjärde 

scenariot är att en gradvis återhämtning sker från 
coronakrisen, som därmed blir mer långdragen. 
Detta är i linje med risken för att pandemin blir 
utdragen. Till sist undersöks ett femte scenario,  
där individen väljer att arbeta två år extra, med  
75 procent arbetstid. 

För samtliga yrkesgrupper och åldrar som har 
undersökts, visar de olika scenarierna att 
coronakrisen har en betydande inverkan på de 
framtida pensionerna. Hur mycket som behövs 

Den pågående coronapandemin och utbrottet av COVID-19 drabbar inte  
bara människors hälsa, utan har också fått stora konsekvenser för samhälls-
ekonomin, med effekter på välstånds utveckling och en turbulent börs som 
följd. En fråga många ställer sig är hur de framtida pensionerna kommer att 
påverkas till följd av den ekonomiska krisen som pandemin har gett upphov 
till. I denna rapport presenteras olika typfall kring hur våra framtida 
pensioner förväntas påverkas av coronakrisen.

Förändring av månatlig pension jämfört med  
om coronakrisen inte hade inträffat.

 Snabb 
återhämtning från 

corona krisen

 Gradvis 
återhämtning från 

corona krisen

70-talist

Grundskolelärare –2 600 kr –3 750 kr

Intensiv vårds sjuksköterska –3 550 kr –5 200 kr

Ekonom –3 650 kr –5 300 kr

Civilingenjör –3 750 kr –5 500 kr

80-talist

Grundskolelärare –2 450 kr –3 550 kr

Intensiv vårds sjuksköterska –2 950 kr –4 300 kr

Ekonom –4 450 kr –6 500 kr

Civilingenjör –5 000 kr –7 250 kr

90-talist

Grundskolelärare –2 150 kr –3 150 kr

Intensiv vårds sjuksköterska –2 550 kr –3 800 kr

Ekonom –4 200 kr –6 250 kr

Civilingenjör –4 300 kr –6 350 kr
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sparas till pensionen varje månad är också i relation 
till de olika yrkesinkomsterna. De som har en högre 
inkomst behöver också spara mer för att kunna 
kompensera för den ekonomiska effekten av 
coronapandemin. Om coronakrisen pågår under en 
längre period blir också effekten på de framtida 
pensionerna större. 

För de flesta typfall kan individen kompensera för 
effekten av en kortare coronakris genom att arbeta 
ett år extra, med 75 procent arbetstid. En längre 
coronakris, präglad av gradvis återhämtning, kan 
kompenseras genom att arbeta två år extra med  
75 procent arbetstid. Två år extra mer än kompen-
serar för effekten av en längre kris, då de flesta 
typfall får en högre pension än om ingen kris hade 
inträffat. Ett annat alternativ till att arbeta fler år är 
att möta krisen genom kom pletterande eget 
pensionssparande för att lyckas uppnå 80 procent 
av slutlönen i pension, vilket är den nivå som flest 
uttrycker som en önskad pensionsnivå. ¹ Samman-
taget kan en kombination av något extra år på 
arbetsmarknaden och/eller högre eget komplette-
rande sparande stärka den framtida pensionen så 
att den blir lika hög som om corona krisen inte hade 
slagit till. 

1 Novus, 2018
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Skandia – det ledande 
pensionsbolaget som  
tar ansvar
Skandia är Sveriges ledande pensionsbolag som i 
över 160 år har försett människor med ekonomisk 
trygghet. Vi knyter ihop människors två viktigaste 
privatekonomiska åtaganden – bolån och pension. 
Med en transparent prismodell på bolån kan vi 
erbjuda rabatt till de som också har sin tjänste-
pension hos oss. Genom att erbjuda sparande med 
garanti, fondsparande, försäkringar för hälsa och 
trygghet, banktjänster och rådgivning skapar vi 
möjligheter för ett långt och ekonomiskt tryggt liv 
för våra närmare 2 miljoner kunder. 1,4 miljoner av 
dessa är också ägare i Skandia. Våra cirka 2 000 

medarbetares yttersta uppgift är att maximera 
värdet för spararna över livstiden av deras försäk-
ringar. Engagemang för våra ägare, företags- och 
privatkunder samt ansvaret som följer av att 
förvalta deras 650 miljarder kronor i kapital genom-
syrar hela vår verksamhet. Genom vår modell för 
värdeskapande, vårt erbjudande och våra 
ställnings taganden inspirerar vi våra kunder till  
ett långt och ekonomiskt tryggt liv. 
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Förord

I samband med eller inför en ekonomisk låg kon-
junk tur faller normalt börsen samtidigt som inkom-
sterna utvecklas i långsammare takt de kommande 
åren. Idag ser vi ett svenskt pensionssystem som i 
grunden är finansiellt robust, men vars totala utfall 
för individen mer än tidigare påverkas av konjunk-
turen, den allmänna inkomstutvecklingen och 
utvecklingen på kapitalmarknaden. Det är ett 
system där tjänstepensionen och det egna 
sparandet till pensionen blir allt viktigare. 
Kommande ekonomiska kriser blir därmed en viktig 
osäkerhetsfaktor att väga in när man tittar på 
pensionsprognoser. 

Vi har tidigare uppmärksammat hur ekonomiska 
kriser kan påverka de framtida pensionerna. I 
rapporten Så slår en lågkonjunktur på din pension 
visade våra beräkningar att en lågkonjunktur i likhet 
med den som inträffade i Sverige på 1990-talet kan 
minska det framtida pensionskapitalet för en 
40-åring med hela 1,2 miljoner kronor. 

I den här rapporten har vi istället undersökt hur 
stor effekt den pågående coronapandemin kan få 
på våra framtida pensioner. Ingen vet hur länge 
pandemin kommer att pågå eller hur långvarig den 

ekonomiska krisen i dess kölvatten kommer att bli. 
Därför har vi jämfört olika scenarier kring corona-
krisens utveckling och hur de påverkar pensionen 
för olika yrkesgrupper födda på 70-, 80- och 
90-talet. 

De flesta svenskar önskar idag att få 80 procent  
av sin slutlön i pension, men som verkligheten ser 
ut kommer de flesta istället att få 60-70 procent av 
sin slutlön i pension när man räknar allmän pension 
och tjänstepension. Ett sätt att kompensera för den 
ekonomiska effekten av coronapandemin är att 
planera för ett längre arbetsliv och ett annat sätt är 
att öka det egna pensionssparandet. Att tidigt i 
arbetslivet börja pensionsspara kan ge stor effekt 
för den framtida pensionen. Det ger bättre valmöj-
ligheter och flexibilitet när pensionen närmar sig 
och förbättrar möjligheten att klara av ekonomiska 
kriser, oavsett hur långa eller omfattande de blir. ●

Pension och pensionssparande handlar om att hantera osäkerhet  
i olika former. Hur kommer mitt yrkesliv att se ut? Kommer jag att vara 
frisk? Hur länge kommer jag att leva? Det är alla exempel på frågor som 
inte går att besvara på förhand. Alla prognoser är i grunden gissningar 
om hur det skulle kunna bli i framtiden. Däremot finns det inga tvivel om 
att det är genom fler arbetade år, mer sparande eller en kombination av 
dessa som du enklast kan påverka din framtida pension.

Mattias Munter, Pensionsekonom Skandia 
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Inledning
I skrivande stund pågår en global pandemi som  
slår mot människors hälsa och världsekonomin. Det 
nya coronaviruset SARS-CoV-2 upptäcktes i slutet 
av 2019 i Wuhan-regionen i Kina. Viruset leder till 
sjukdomen COVID-19, som är livshotande för 
framförallt äldre, personer med respiratoriska 
problem och personer som lider av andra sjuk - 
domar. Viruset spred sig snabbt i regionen och 
vidare ut i världen. Under de första månaderna av 
2020 upptäcktes att pandemin karaktäriseras av en 
kombination av hög smittsamhet och hög dödlighet 
för riskgrupper. Som respons började länder runt - 
om i världen att införa olika regler och riktlinjer 
kring social distansering och karantän. Samtidigt 
begränsades resande mellan och inom länder. 

I början av september hade över 900 000 dödsfall 
globalt rapporterats till följd av pandemin. Förutom 
många insjuknade och höga dödstal kom pandemin 
även att leda till betydande konsekvenser för 
världsekonomin. Den ekonomiska krisen drabbade 
initialt turismsektorn. I takt med att resande mellan 
länder begränsades, minskade också intäkterna för 
många hotell och reseföretag betydligt. Karantän-
åtgärder och begränsningar i resandet ledde även 
till minskning av intäkterna för bland annat restau-
ranger och handeln. Gradvis spred sig krisen till allt 
fler sektorer i ekonomin. Pandemin och restrik-
tioner i det globala utbytet ledde bland annat till 
att industrins värdekedjor hämmades. Corona-
pandemin har därmed kommit att lägga grunden 
för en betydande ekonomisk kris. 

Den ekonomiska kris som följt i spåren av corona-
pandemin påverkar många aspekter av samhället, 
inklusive pensionerna. I denna rapport presenteras 
pensionsekonomiska modelleringar, kring hur 
framtida pensioner förväntas påverkas  
av coronakrisen. För att kunna genomföra dessa 
beräkningar behövs först en förståelse av hur 
omfattande krisen förväntas vara.

Baserat på tillväxtscenarier som presenterats  
av Riksbanken, Svenskt Näringsliv och Konjunktur-
institutet presenteras två realistiska scenarier  
kring hur utveckling av löner samt sparat pension s-
kapital framöver kommer att influeras av krisen. 
Dessa scenarier kopplas därefter till pensions-
ekonomiska modelleringar, för att estimera hur 
corona  krisen kan förväntas påverka pensionen för 
individer födda olika årtionden och med olika yrken. 
Modelleringarna ger även insikt i hur individer 
genom valet att ha ett eget kompletterande 
pensions sparande samt eventuellt arbeta extra  
år kan kompensera för effekten av krisen på den 
framtida pensionen. Förhoppningen är att 
rapporten ska ge ökad insikt i hur individen kan 
agera för att kompensera för effekten av corona-
krisen, och nå upp till den pension som planerades 
innan krisen slog till. 

I denna rapport använder vi genomgående 
begreppet COVID-19-pandemin för att beskriva  
den pågående pandemin. Vi använder begreppet 
“coronakrisen” för att beskriva den ekonomiska 
krisen som följer i pandemins spår.
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Ingen coronakris

Snabb återhämtning 
från coronakrisen, 
arbetar ett år extra

Snabb återhämtning 
från coronakrisen

Detta scenario visar den ekonomiska utveckling 
som förväntades innan coronakrisen. Scenariot  
är kontrafaktiskt, det vill säga baseras på att 
COVID-19-pandemin och dess ekonomiska kris  
inte hade skett. Beräkningarna i detta scenario är 
relevanta som jämförelse med de andra scena-
rierna, då skillnaden i resultat jämfört med scenario 
1 visar hur coronakrisen påverkar pensionerna.

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

Samma snabba återhämtning som scenario 2,  
men individen väljer att själv arbeta ett år extra  
i syfte att stärka sin pension. Under det extra året 
på arbetsmarknaden väljer individen att gå ned  
till 75 procent i arbetstid.

Scenario 2 utgår från att en snabb återhämtning 
från coronakrisen sker. Individens reala löne ut-
veckling halveras till 0,5 procent under en fyra år 
lång period, för att därefter normaliseras vid 1,0 
procent. Individens pensionsbehållning växer inte 
under 2020 samt 2021, som reflektion av börs - 
turbulensen, och fortsätter därefter att åter växa 
som vanligt. 
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Gradvis återhämtning 
från coronakrisen

Gradvis återhämtning 
från coronakrisen, 
arbetar två år extra

Scenario som utgår från en mer gradvis 
återhämtning från coronakrisen. Individens reala 
löneutveckling halveras till 0,5 procent under en 
sex år lång period, för att därefter normaliseras vid 
1,0 procent. Individens pensionsbehållning växer 
inte under 2020, 2021 samt 2022, som reflektion av 
börsnedgången, och fortsätter därefter att åter 
växa som vanligt.

Scenario 4

Scenario 5

Samma som scenario 4, men individen väljer  
själv att arbeta två år extra, i syfte att stärka sin 
pension. Under de två extra åren på arbetsmark-
naden väljer individen att gå ned  
till 75 procent i arbetstid. 
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Så har vi räknat
De pensionsekonomiska modelleringarna i denna 
rapport genomförs för yrkena grundskolelärare, 
Intensivvårdssjuksköterska, ekonom samt civil-
ingenjör. Ett första steg i analysen var att titta  
på lönestatistik för dessa yrkesgrupper. Senaste 
publicerad lönestatistik har hämtats från SCB:s 
lönestrukturstatistik, på 4-siffrig SSYK-nivå, samt 
uppdelad på åldersintervaller. Lönestatistiken 
anger nationellt snitt, för kvinnor och män. Indivi-
derna i typfallen är födda på 1970-talet, 1980-talet 
respektive 1990-talet. Samtliga antas ha etablerat 
sig på arbetsmarknaden vid 28 års ålder och 
etablering antas ha skett i samma yrke som det 
nuvarande. Pensionsmyndighetens Typfallsmodell 
v3.8 beräknar en så kallad lönevektor (samtliga 
årslöner över tid) bakåt liksom framåt baserad på 
denna information. Inflationen har satts till noll, så 
att beräkningarna utförs i fasta priser. Real tillväxt  
i löner sätts för åren då coronakrisens ekonomiska 
effekter inte gäller till 1,0 procent och real fond - 
avkastning till 3,5 procent. 

ITP-1 pensionsavtal används i beräkningarna  
för ekonom och civilingenjör födda på 1990-talet 
och 1980-talet, medan ITP-2 används för samma 
yrkesgrupper som är födda på 1970-talet. KAP-KL 
pensions avtal används för samtliga pensions  eko-
nomiska beräkningar för grundskolelärare samt 
intensivvårdssjuksköterskor. 

Samtliga individer antas gå i pension vid riktåldern 
för pension som gäller för deras respektive ålder, 
det vill säga i enlighet med det nya system som 
börjar appliceras från och med 2026. Typfallsmo-
dellen v3.8 anger dock att individer födda mellan 
1962 och 1976 förväntas behöva anpassa sig till en 
riktålder på 68 år. De som är födda mellan 1977 och 
1990 förväntas förhålla sig till 69 år som riktålder 
för pensioner. I de beräkningar som genomförs i 
denna rapport sätts därmed pensionsåldern (för 
individer som inte arbetar extra år) till 68 år för 
individer födda på 1970-talet, samt till 69 år för 
individer födda på 1980-talet och 1990-talet. 
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70-talisterna 

70-talisterna möter coronakrisen när de befinner 
sig mitt i livet. Idag är 70-talisterna mellan 40 
och 50 år gamla. De etablerade sig generellt 
senare på arbetsmarknaden än tidigare genera-
tioner – i snitt först vid 27 års ålder. Det kan bero 
på en rad faktorer, bland annat en svår situation 
på arbetsmarknaden i början av 90-talet och ett 
större intresse för akademiska studier. Den sena 
etableringsåldern sänker pensionen då hela 
livsinkomsten ligger till grund för den allmänna 
pensionen. Även tjänstepensionen blir lägre av 
färre arbetade år. 

En allt mer överhettad bostadsmarknad har också 
medfört att 70-talisterna är mer skuldsatta än 
tidigare generationer, vilket tränger undan utrymme 
för eget pensionssparande. 

Eftersom 70-talisterna förväntas bli betydligt äldre 
än tidigare generationer reduceras kompensations-
graden om de inte är redo att arbeta vidare ett 
antal år efter 65. 70-talisterna är betydligt mer 
belånade än den generation som befann sig i 
samma åldersspann för 10 år sedan. 70-talisterna 
hade därutöver möjlighet att utnyttja avdragsrätten 
för eget pensionssparande, exempelvis genom 
sparformen IPS. 

Några pensionstips till en 70-talist 
• Hur ser pensionen ut för dig? Aktivera ditt konto  

på minpension.se och se över helheten. 
• Sök rådgivning kring sparprofil och  

försäkringsskydd. 
• Planera för möjligheten att jobba något extra  

år efter 65. 
• Undersök möjligheten att genom löneväxling öka 

din tjänstepension via arbetsgivaren. Det är dock 
bara förmånligt för personer med över 43 300 kr/ 
mån före skatt i inkomst efter löneväxling – 
annars minskar den allmänna pensionen. Har  
du inte möjlighet till löneväxling, påbörja ett  
eget pensionssparande. 

• Håll koll på dina försäkringar. Att vara  
sjukskriven innebär både lägre inkomster och 
lägre pension. Se över eventuella försäkringar 
som du har på jobbet och privat så att du kan 
känna dig trygg om något händer. 

70-talisterna
• Ålder idag: 40-50 år
• Förväntad livslängd: 87,6 år i snitt
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Grundskolelärare  
70-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 68 år 68 år 69 år 68 år 70 år

Pensionen beräknad till 31 350 kr 28 750 kr 30 900 kr 27 650 kr 32 000 kr

Andel av slutlön 69 % 65 % 69 % 1 63 % 72 % 1

Varav allmän pension 23 400 kr 21 450 kr 23 150 kr 20 650 kr 24 100 kr

Varav tjänstepension 7 950 kr 7 300 kr 7 750 kr 7 000 kr 7 950 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 3 350 kr 5 050 kr 3 300 kr 5 650 kr 2 300 kr

70-talist

Intensiv vårds-
sjuksköterska  
70-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 68 år 68 år 69 år 68 år 70 år

Pensionen beräknad till 38 800 kr 35 250 kr 37 850 kr 33 600 kr 38 550 kr

Andel av slutlön 72 % 67 % 71%  1 64 % 72 % 1

Varav allmän pension 27 600 kr 25 450 kr 27 450 kr 24 450 kr 28 550 kr

Varav tjänstepension 11 200 kr 9 800 kr 10 400 kr 9 150 kr 10 000 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 3 100 kr 5 400 kr 3 400 kr 6 350 kr 2 600 kr



Så slår coronakrisen mot pensionerna 13

70-talist

Ekonom  
70-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 68 år 68 år 69 år 68 år 70 år

Pensionen beräknad till 51 050 kr 47 400 kr 51 000 kr 45 750 kr 53 050 kr

Andel av slutlön 78,2 % 74,1 % 78,9 % 1 72,2 % 82,05 % 1

Varav allmän pension 27 600 kr 25 450 kr 27 550 kr 24 600 kr 28 850 kr

Varav tjänstepension 23 450 kr 21 900 kr 23 450 kr 21 200 kr 24 150 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 800 kr 2 900 kr 450 kr 3 750 kr 0 kr

Civilingenjör  
70-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 68 år 68 år 69 år 68 år 70 år

Pensionen beräknad till 55 850 kr 52 050 kr 56 150 kr 50 350 kr 58 600 kr

Andel av slutlön 79,2 % 75,3 % 80,5 % 1 73,6 % 83,9 % 1

Varav allmän pension 27 600 kr 25 450 kr 27 600 kr 24 550 kr 28 950 kr

Varav tjänstepension 28 250 kr 26 600 kr 28 550 kr 25 800 kr 29 650 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 400 kr 2 450 kr 0 kr 3 350 kr 0 kr

1 För scenario 3 samt  
5, där individen sista 
året respektive sista 
två åren i arbetslivet 
går ned till 75 % 
arbete, baseras 
beräkningar på lönen 
för heltidstjänst för 
sista året i arbetslivet.
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80-talisterna 
De flesta av 80-talisterna möter coronakrisen 
när de varit etablerade på arbetsmarknaden ett 
antal år. De befinner sig i åldersspannet 30–40 
år, några har mer nyligen etablerat sig på arbets-
marknaden medan andra har arbetat i ett 
decennium. Kanske befinner sig 80-talisten  
mitt upp i familjebildning. 

Generationen värdesätter balans mellan jobb  
och fritid. De hyser inget större intresse av att jobba 
en längre tid på en och samma arbetsplats för att 
göra sig förtjänt av en guldklocka. Istället föredrar 
de en flexibel arbetsplats med möjlighet att jobba 
hemma eller på distans. Kanske känner sig 
80-talisten därför sig som mest bekväm när online-
möten hemifrån avlöst fysiska möten i och med 
coronapandemin.

På grund av sabbatsår och längre universitets-
studier etablerade sig generationen sent på arbets-
marknaden och genomsnittet för hela generationen 
ligger på 27 år. Det är sent, i meningen att de missar 
ett antal års intjäning till både allmän pension och 
tjänstepension. 

Många 80-talister är en del av en mer flexibel  
och mer otrygg arbetsmarknad, där frilansande, 
egenföretagare och projektanställningar är mer 
vanligt – vilket är anställningsformer där det ofta 
saknas tjänstepension. Bostadsbrist och över-
hettning av bostadsmarknaden har ofta lett till  
en hög skuldsättning i generationen. 80-talisterna 
har inte heller haft tillgång till avdragsrätt för eget 
pensionssparande, vilket tidigare generationer haft. 

Några pensionstips till en 80-talist 
• Hur ser pensionen ut för dig? Aktivera ditt konto  

på minpension.se och se över helheten.
• Se över riskprofilen och avgifterna på de fonder 

du har inom premiepensionen och tjänste-
pensionen. På sparhorisonter över 20 år kan 
risknivå och fondavgifter få stor betydelse för  
din slutliga pension. Ta inte för låg risk. 

• Hur länge vill du jobba? För varje år du jobbar 
efter 65 år stiger din månadsutbetalning av 
pension med betydande belopp. 

• Se över möjligheten att genom löneväxling  
öka din tjänstepension via arbetsgivaren. Det är 
dock endast förmånligt för personer som har en 
inkomst som är över 43 300 kr/mån (före skatt) 
efter löneväxlingen är genomförd – annars 
minskar den allmänna pensionen. Har du  
inte möjlighet till löneväxling, börja spara själv  
till pensionen. 

• Jobba inte deltid under längre perioder utan  
att först räkna på effekterna. 

• Egen företagare? Sök rådgivning och skaffa  
ett eget pensionssparande! 

80-talisterna
• Ålder idag: 30–40 år
• Förväntad livslängd: 88,5 år i snitt



Så slår coronakrisen mot pensionerna 15

Grundskolelärare  
80-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 31 450 kr 29 000 kr 31 200 kr 27 900 kr 32 300 kr

Andel av slutlön 69 % 65 % 69 % 1 63 % 72 % 1

Varav allmän pension 23 450 kr 21 650 kr 23 350 kr 20 850 kr 24 300 kr

Varav tjänstepension 8 050 kr 7 350 kr 7 850 kr 7 050 kr 8 050 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 1 900 kr 2 700 kr 1 800 kr 3 000 kr 1 300 kr

80-talist

Intensiv vårds-
sjuksköterska  
80-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 37 700 kr 34 750 kr 37 350 kr 33 400 kr 38 700 kr

Andel av slutlön 69 % 65 % 69 % 1 63 % 72 % 1

Varav allmän pension 28 100 kr 25 900 kr 27 950 kr 24 950 kr 29 100 kr

Varav tjänstepension 9 600 kr 8 850 kr 9 400 kr 8 450 kr 9 600 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 2 250 kr 3 200 kr 2 150 kr 3 550 kr 1 500 kr
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Ekonom  
80-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 54 500 kr 50 000 kr 53 700 kr 48 000 kr 55 450 kr

Andel av slutlön 82,6 % 77,4 % 82,2 % 1 75,0 % 84,9 % 1

Varav allmän pension 30 550 kr 28 550 kr 22 900 kr 27 650 kr 32 300 kr

Varav tjänstepension 24 000 kr 21 500 kr 22 900 kr 20 400 kr 23 150 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 0 kr 700 kr 0 kr 1 300 kr 0 kr

80-talist

Civilingenjör  
80-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 61 150 kr 56 150 kr 60 250 kr 53 850 kr 62 200 kr

Andel av slutlön 85,8 % 80,4 % 85,4 % 1 77,9 % 88,2 % 1

Varav allmän pension 30 550 kr 28 550 kr 30 850 kr 27 650 kr 32 400 kr

Varav tjänstepension 30 600 kr 27 600 kr 29 400 kr 26 200 kr 29 800 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 0 kr 0 kr 0 kr 600 kr 0 kr

1 För scenario 3 samt  
5, där individen sista 
året respektive sista 
två åren i arbetslivet 
går ned till 75 % 
arbete, baseras 
beräkningar på lönen 
för heltidstjänst för 
sista året i arbetslivet.
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90-talisterna 

90-talisterna möter coronakrisen relativt tidigt  
i livet. De befinner sig i åldersspannet 20–30 år 
och är ”digital natives” – de har ingen relation  
till en värld som inte ständigt är uppkopplad. 
90-talisterna är den yngsta generationen på 
arbetsmarknaden – en del har inte kommit  
i arbete ännu. 

Det är för tidigt att säga något bestämt om  
gene rationens etableringsålder. Många 90-talister 
är en del av en mer flexibel men också mer otrygg 
arbetsmarknad, där frilansande, ”gig” och projekt-
anställningar är vanligt – och där det ofta saknas 
tjänstepension. 

90-talisterna är mobila och välutbildade men  
har haft svårt att hitta en första bostad då det 
råder brist på billiga lägenheter. Bostadsbristen 
fortsätter att förvärras, framför allt i storstäderna 
och man kan befara hög skuldsättning i form av 
höga bolån. I kombination med tuffa amor terings-
 krav kan man misstänka att utrymmet för eget 
pensionssparande kommer att vara mycket 
begränsat under deras första 10–20 år på arbets-
marknaden. 90-talisterna har inte heller tillgång  
till avdragsrätt för eget pensionssparande, vilket  
en del tidigare generationer haft. 

Några pensionstips till en 90-talist
• Hur ser pensionen ut? Aktivera ditt konto på 

minpension.se och se de olika pusselbitarna. 
• Se till att din arbetsgivare erbjuder tjänstepension. 
• Påbörja ett eget pensionssparande. 
• Egen företagare? Sök rådgivning och skaffa ett 

eget pensionssparande! Även om det kan verka 
avlägset nu så kan till och med enstaka hundra-
lappar per månad ge ett stort spar kapital på  
40 års sikt. 

• För dig som har börjat få tjänstepension – se över 
riskprofilen på ditt sparande. På spar horisonter 
över 20 år kan risknivå och fondavgifter få stor 
betydelse för din slutliga pension. Ta inte för låg risk!

• Jobba inte deltid under längre perioder utan  
att först räkna på effekterna. 

90-talisterna
• Ålder idag: 20-30 år 
• Förväntad livslängd: 89 år i snitt
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Grundskolelärare  
90-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 28 300 kr 26 150 kr 28 100 kr 25 150 kr 29 050 kr

Andel av slutlön 62 % 59 % 62 % 1 57 % 64 % 1

Varav allmän pension 21 700 kr 20 150 kr 21 700 kr 19 400 kr 22 550 kr

Varav tjänstepension 6 600 kr 6 000 kr 6 400 kr 5 750 kr 6 500 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 2 100 kr 2 550 kr 1 950 kr 2 700 kr 1 600 kr

90-talist

Intensiv vårds-
sjuksköterska  
90-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 33 900 kr 31 350 kr 33 650 kr 30 100 kr 34 800 kr

Andel av slutlön 62 % 59 % 62 % 1 57 % 64 % 1

Varav allmän pension 26 000 kr 24 150 kr 25 950 kr 23 200 kr 27 000 kr

Varav tjänstepension 7 900 kr 7 200 kr 7 650 kr 6 900 kr 7 800 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 2 500 kr 3 050 kr 2 350 kr 3 250 kr 1 900 kr
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90-talist

Ekonom  
90-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 45 750 kr 41 550 kr 44 550 kr 39 500 kr 45 550 kr

Andel av slutlön 69,4 % 64,3 % 68,3 % 1 61,7 % 69,8 % 1

Varav allmän pension 31 250 kr 29 150 kr 31 400 kr 28 050 kr 32 600 kr

Varav tjänstepension 14 500 kr 12 400 kr 13 200 kr 11 450 kr 13 000 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 1 800 kr 2 700 kr 1 900 kr 2 700 kr 1 500 kr

Civilingenjör  
90-talist

Scenario 1:  
Ingen corona-

kris (kontra-
faktiskt)

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Går i pension vid ålder 
(förväntad riktålder) 69 år 69 år 70 år 69 år 71 år

Pensionen beräknad till 51 150 kr 46 850 kr 50 250 kr 44 850 kr 55 100 kr

Andel av slutlön 71,8 % 67,1 % 71,3 % 1 64,9 % 78,2 % 1

Varav allmän pension 31 250 kr 29 500 kr 31 800 kr 28 700 kr 35 300 kr

Varav tjänstepension 19 950 kr 17 350 kr 18 450 kr 16 150 kr 19 850 kr

Månatligt sparande 
som behövs sedan 2020 
för att få 80 % av egen 
slutlön i slutpension. 1 1 450 kr 2 400 kr 1 500 kr 2 750 kr 300 kr

1 För scenario 3 samt  
5, där individen sista 
året respektive sista 
två åren i arbetslivet 
går ned till 75 % 
arbete, baseras 
beräkningar på lönen 
för heltidstjänst för 
sista året i arbetslivet.
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Förändring av månatlig pension jämfört med  
om coronakrisen inte hade inträffat.

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

70-talist

Grundskolelärare –2 600 kr –450 kr –3 750 kr 650 kr

Intensivvårdssjuksköterska –3 550 kr –950 kr –5 200 kr –250 kr

Ekonom –3 650 kr 0 kr –5 300 kr 2 000 kr

Civilingenjör –3 750 kr 350 kr –5 500 kr 2 800 kr

80-talist

Grundskolelärare –2 450 kr –300 kr –3 550 kr 850 kr

Intensivvårdssjuksköterska –2 950 kr –350 kr –4 300 kr 1 000 kr

Ekonom –4 450 kr –800 kr –6 500 kr 950 kr

Civilingenjör 5 000 kr –900 kr –7 250 kr 1 050 kr

90-talist

Grundskolelärare –2 150 kr –200 kr –3 150 kr 750 kr

Intensivvårdssjuksköterska –2 550 kr –250 kr –3 800 kr 900 kr

Ekonom –4 200 kr –1 200 kr –6 250 kr –200 kr

Civilingenjör –4 300 kr –900 kr –6 350 kr 3 950 kr

Summerande  
beräkningar
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Förändring i månatligt sparande från 2020 för att nå 80 % i pension,  
jämfört med om coronakrisen inte hade inträffat.

Scenario 2:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 3:  
Snabb åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 1 år 
extra (75 % 

arbetstid)

Scenario 4: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen

Scenario 5: 
Gradvis åter-

hämtning från 
corona krisen, 

arbetar 2 år 
extra (75 % 

arbetstid)

70-talist

Grundskolelärare 1 700 kr –50 kr 2 300 kr –1 050 kr

Intensiv vårds sjuksköterska 2 300 kr 250 kr 3 250 kr –500 kr

Ekonom 2 050 kr –350 kr 2 950 kr –800 kr

Civilingenjör 2 050 kr –400 kr 2 950 kr –400 kr

80-talist

Grundskolelärare 800 kr –100 kr 1 100 kr –600 kr

Intensiv vårds sjuksköterska 950 kr –100 kr 1 300 kr –750 kr

Ekonom 700 kr 0 kr 1 300 kr 0 kr

Civilingenjör 0 kr 0 kr 550 kr 0 kr

90-talist

Grundskolelärare 450 kr –100 kr 650 kr –500 kr

Intensiv vårds sjuksköterska 550 kr –150 kr 750 kr –550 kr

Ekonom 900 kr 100 kr 950 kr –250 kr

Civilingenjör 900 kr 50 kr 1 300 kr –1 200 kr
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