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pensionssystemets
kompensationsgrad

Författarna är verk-
samma vid  Riksför-
säkringsverket, RFV, 
där Ole Settergren är 
chef för pensionsav-
delningen och Lena 
Lundkvist utredare.
ole.settergren@rfv.
sfa.se
lena.lundkvist@rfv.
sfa.se

Lena Lundkvist och Ole Settergren

I nummer 3 av Ekonomisk Debatt i år 
redovisar Lennart Flood kalkyler som 
gjorts med en beräkningsmodell Fi-
nansdepartementet utvecklat, se Flood 
(2004). Bland annat redogörs för den 
kompensationsgrad1 som det nya pen-
sionssystemet kan förväntas ge. Enligt 
artikeln visas att den genomsnittliga 
kompensationsgraden från det allmän-
na pensionssystemet blir 46 procent 
för individer födda 1950 med inkomst i 
”mittintervallet” dvs 25:e – 75:e percen-
tilen. Flood anger att hans resultat ligger 
nära beräkningar Göran Norman gjort 
på uppdrag av Pensionsforum, se Norr-
man (2003). Riksförsäkringsverkets 
(RFV) beräkningar av ”pensionsnivån” 
uppgår till 60 procent, se RVF (2004). 
Således en mycket betydande skillnad. 
Vad beror den på?

Den oftast använda kompensations-
graden, som även Flood använder, är 
pensionen vid 65 års ålder dividerat med 
medelinkomsten för 60-64-åringingar. 
Kompensationsgradsmåttet är dock inte 
oproblematiskt. Det är en kvot och som 
sådan starkt beroende av vad som står i 
kvotens nämnare.

Endast pensionssystem som beräk-
nar pensionens storlek med utgångs-
punkt från samma inkomst som ingår i 
kompensationskvotens nämnare kom-
mer att ha samma kompensationsgrad 
för alla individer. I system som fungerar 
enligt vad många bedömer vara mer 
rimliga principer, nämligen att pen-
sionens storlek beror på summan av de 
avgifter som individen betalat till syste-

met, kommer kompensationsgraden att 
variera kraftigt för olika individer. Ett 
rimligt utformat ålderpensionssystem 
kommer således att ge mycket varierad 
kompensationsgrad för olika individer 
– utan att pensionerna nödvändigtvis 
varierar lika mycket mellan individerna.

Vill man informera om den kompen-
sationsgrad ett visst försäkringssystem 
ger måste man bestämma sig för vem 
kompensationsgraden beräknas för. 
Avser kompensationsgraden specifika 
individer, en specifik grupp eller syste-
mets generella kompensationsgrad, dvs 
något mått för dess genomsnittliga 
kompensationsgrad.

Flood, liksom Norman, har valt 
att beräkna kompensationsgraden för 
en specifik grupp. Denna grupp kän-
netecknas av att deras inkomst varje år 
stiger i takt med den allmänna inkomst-
utvecklingen fram tills det att de fyller 
65 år. Individerna Flood beräknar kom-
pensationsgraden för har således sitt livs 
högsta inkomst just före pensioneringen 
och genomsnittsinkomsten vid åldern 
60–64 år är 96 procent av inkomsten det 
sista året, se Flood (2004, figur 2).

Det finns sådana individer men de 
är inte representativa. I årskullen född 
1938 hade sex procent av individerna, 
som inte är förtidspensionärer och ar-
betat i 30 år sin högsta inkomst, i fasta 
priser, det år de fyllde 64 år. För de födda 
1938 var medelinkomsten som 60–64-
åringar 109 procent av inkomsten det 
sista året, inkluderas även förtidspensio-
närer blir procenttalet 111.

Figur 1 visar den faktiska utveck-
lingen av genomsnittsinkomsten för 
årskullen född 1938 från år 1960 till år 
2002. Dessa hade den högsta medelin-
komsten 1989 som 51-åringar (195 348 
kr) och den näst högsta som 60-åringar 
(193 137 kr). Årskullens genomsnittsin-
komst som 64-åringar är 85 procent av 

REPLIK 
till Lennart Flood

1 Flood använder ordet ersättningsgrad synonymt med kompensationsgrad.
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2 Den använda pensionsgrundade inkomsten inkluderar förutom arbetsinkomster a-kassa och 
sjukpenning, m m men inte förtidspensioner. För att få ett liknande inkomstmått som  Flood 
har vi exkluderat både de inkomster som utgörs av förtidspension och de individer som uppbär 
sådan inkomst. Det är dock fel att exkludera förtidspensionärerna om man vill ge en generell 
bild av den ekonomiska effekten av att bli ålderspensionär.

årskullens genomsnittsinkomst vid 60 
årsålder.

Inkomstutvecklingen för årskull 
1938 beror dels av strukturer på ar-
betsmarknaden som har varit stabila, 
dels av konjunkturförloppet under den 
period som årskullen arbetat. Av figur 1 
framgår att genomsnittsinkomsten för 
en årskull var som högst vid omkring 
57 års ålder. Att snittinkomsten sjunker 
efter 57 års ålder är ett mönster som 
kunnat iakttas sedan lång tid tillbaka. 
Vi har använt oss av data för årskullen 
född 1938 eftersom detta är den yngsta 
kohort vi har inkomstuppgifter för som 
64-åringar.

Flood och Norman får likartade låga 
kompensationsgrader eftersom de gör 
samma förenklade och icke representa-
tiva antaganden om livsinkomstprofiler. 
Deras exempelindivider säger någonting 
om det nya allmänna pensionssystemets 
kompensationsgrad endast för de dis-
tinkt atypiska individer beräkningarna 

gjorts för – beräkningarna är otjänliga 
för att beskriva den generella kompen-
sationsgraden. 

Flood är naturligtvis intresserad av 
den generella kompensationsgraden i 
det nya pensionssystemet, inklusive av-
talspensioner, men han har gjort beräk-
ningar av kompensationsgraden för den 
minoritet som har sin högsta inkomst 
året före pensioneringen. Om hans 
egentliga syfte var att analysera kom-
pensationsgraden för denna minoritet 
skulle han beskrivit sammansättningen 
av denna kohort  för läsarna. I december 
2002 fanns i Sverige 87 800 personer 
som är födda 1938, av dessa hade 33 000 
en pensionsgrundande inkomst som 
64-åringar2 och knappt 2 000 hade sin 
högsta årsinkomst som 64-åringar. Det 
är troligen okunskap om de faktiska in-
komstprofilernas utseende som ligger till 
grund för misstaget. Att misstaget dess-
utom ger ”rätt” resultat – lägre pensio-
ner än vad makthavarna aviserar – ökar 

Figur 1 
Medelvärde för 

den pensionsgrun-
dande inkomsten 

för en individ född 
1938, med inkomst 
2002 och som ej är 
förtidspensionärer 

(heldragen linje); 
och samtliga indi-

vider, inklusive 
förtidspensionärer, 
(streckad linje) som 

har pensionsgrun-
dande inkomster eller 

pensionsgrundande 
belopp i minst 30 år. 

Källa: RFV (2004).
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genomsnittsinkomsten för personer i 
åldrarna 16–64 år. I RFV:s beräkningar 
av framtida pensionsnivåer antas de 
åldersrelaterade livsinkomstprofi-
lerna följa samma mönster som RFV 
uppmätt historiskt. För att omvandla 
RFV:s pensionsnivåer i figur 2 skall så-
ledes procenten där divideras med 0,98. 
Det ökar kompensationsgraden med 
någon procentenhet.
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Figur 2 
Genomsnittlig 
pension vid 65 år i 
procent av genom-
snittsinkomst för 
60–64- åringar

Källa: RFV(2004)

intresset för och underlättar spridningen 
av resultaten. 

De pensionsnivåer som redovisas 
i RFV (2004) återges i diagram 2 och 
dessa är inte konventionella kom-
pensationsnivåer. Beräkningarna där 
avser genomsnittspensionen vid 65 års 
ålder i förhållande till den försäkrade 
genomsnittsinkomsten för personer 
16-64 år gamla. Man kan diskutera 
lämpligheten i RFV:s mått. Det har 
varit otillräckligt beskrivet, eftersom 
det givit upphov till missuppfattningar. 
Tvärtemot vad Flood antyder innebär 
RFV:s mått att kompensationsgraden, 
i bemärkelsen pension vid 65 / inkomst 
vid 60–64, underskattas något. För 
närvarande är genomsnittsinkomsten 
för 60–64 åringar cirka 98 procent av 

Faktaruta: Mer om RFV:s beräkningar
Eftersom inkomstandelar över 8,07 inkomstbasbelopp inte är försäkrade i det 
allmänna pensionssystemet ingår de inte i RFV:s jämförelseinkomst.  I RFV:s 
beräkning av genomsnittspensioner och inkomst ingår inte individer med färre 
än 30 förvärvsaktiva år. För individer med inkomster över taket blir kompen-
sationsgraden låg eftersom pensionssystemet bara försäkrar inkomster under 
taket. För individer med låg inkomst blir kompensationsgraden hög eftersom 
de får en större andel pension som inte är inkomstrelaterad, se RFV (2004).


