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Har invandrade kvinnor låg 
ålderspension?

Under senare år har det publicerats några studier som visar på låg ålderspension 
bland invandrare och speciellt för invandrade kvinnor. Invandrare är dock en 
mycket heterogen grupp både med avseende på hur man integrerats på arbets-
marknaden och med avseende på vistelsetid i Sverige i aktiv ålder. Båda dessa 
omständigheter är av betydelse för ålderspensionens storlek. Det finns i själva 
verket stora grupper av invandrade kvinnor för vilka ålderspensionen numera 
ligger väl i nivå med ålderspensionen för infödda kvinnor. Artikeln visar att så 
är fallet för invandrade kvinnor som anlände till Sverige fram till 1970. Dess-
utom är kvoten mellan pensionsinkomsten för dessa invandrarkvinnor och pen-
sionsinkomsten för män invandrade fram till 1970 högre än motsvarande kvot 
mellan infödda kvinnor och män.

Nivån på den allmänna ålderspensionen i Sverige beror på en kombination 
av årlig arbetsinkomst och antal år på arbetsmarknaden under aktiv ålder 
(vanligtvis åldern 20–64 år). Sambandet mellan nivå på ålderspension och 
summerade arbetsinkomster under aktiv tid förstärktes genom införandet 
av det nya pensionssystemet 1999. I det tidigare systemet bestämdes ålders-
pensionens storlek i stor utsträckning av arbetsinkomsterna under de 15 år 
med de högsta arbetsinkomsterna. I det nya systemet bestäms ålderspensio-
nen av summan av arbetsinkomsterna under hela den aktiva tiden.

Det finns en risk att invandrare får låg ålderspension på grund av kortare 
vistelsetid i Sverige än infödda. Många invandrare anländer till Sverige vid 
högre ålder än då individer vanligtvis inträder på arbetsmarknaden. Dess-
utom finns det invandrare som efter sin första ankomst till Sverige flyttar 
flera gånger mellan Sverige och sitt hemland vilket ytterligare förkortar 
vistelsetiden i Sverige. Vidare har invandrare under de senaste årtiondena 
haft svårigheter att komma in på svensk arbetsmarknad med åtföljande låga 
årliga arbetsinkomster.

Visserligen kan äldre invandrare bosatta i Sverige få någon ålderspen-
sion från hemlandet. Vi vet dock inte i vilken utsträckning sådan pension 
kompenserar för låg pension från det svenska välfärdssystemet. I vad mån så 
är fallet beror på 1) om det finns något avtal mellan Sverige och hemlandet 
om pensionsrättigheter, 2) hemlandets regler om ålderspension och 3) om 
en invandrare kontaktar myndigheterna i hemlandet för att söka om ålders-
pension. Förmodligen finns det flyktingar i Sverige som inte är villiga att ge 
sig till känna för myndigheter i hemlandet. Tyvärr finns det ingen samlad 
statistik i Sverige över ålderspension från utlandet. Vi vet således inte i vad 
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mån kompensation sker (uppgifter från Sveriges Pensionsmyndighet).
Hur pensionssystem fungerar i och mellan länder vid internationell mig-

ration är en komplicerad och outforskad fråga. Över världen finns det flera 
olika regler om överföring av pensionsrättigheter. Förmodligen är många 
regimer till nackdel för internationella migranter jämfört med individer 
som hela livet är bosatta i ett land (Holzmann m fl 2005). Det finns ett stort 
behov av bättre kunskaper på området.

Antalet utrikes födda personer bosatta i Sverige i ålder över 64 år ökar 
just nu kraftigt. År 1970 uppgick antalet till ca 34 000 (SCB 1972). 2013 
uppgick antalet till nästan 230 000 (SCB 2014a). Antalet förväntas bli drygt 
290 000 år 2020 och nästan 530 000 år 2040 (SCB 2014a). Den förväntade 
ökningen är ett skäl till att undersöka deras pensionsförhållanden.

Invandrarnas ställning på arbetsmarknaden har förändrats över tid. 
På 1950-, 1960- och 1970-talen var invandrarna väl integrerade på svensk 
arbetsmarknad. Invandringen då var i stor utsträckning en arbetskraftsin-
vandring från övriga nordiska länder och Sydeuropa. År 1970 var mindre 
än 10 procent av utrikes födda boende i Sverige födda utom Europa (SCB 
1972). Sysselsättningsgraden i åldern 20–64 år bland invandrare var unge-
fär densamma eller periodvis t o m högre än bland infödda i samma ålder 
(exempelvis Wadensjö 1973, Scott 1999 samt Bevelander 2000). Efter mit-
ten av 1970-talet ändrade invandringen karaktär. Andelen flyktingar ökade 
liksom andelen släktingar till redan i Sverige bosatta invandrare. Andelen 
arbetskraftsinvandrare minskade. Under årtiondena därefter blev Sverige 
en av de stora mottagarna av flyktingar. Sambandet mellan invandring och 
efterfrågan på arbetskraft i Sverige blev svagare. Många av dessa nya invand-
rare var födda utanför Europa. Sammansättningen på gruppen utrikes födda 
har kraftigt förändrats. I början av 2013 var 47 procent av de utrikes födda 
boende i Sverige födda utanför Europa (SCB 2013). Arbetsmarknadsläget 
för invandrare har kraftigt försämrats och numera är sysselsättningsgraden 
för utrikes födda väsentligt lägre än bland infödda. Under senare år har sys-
selsättningsgraden i åldern 20–64 år varit mer än 80 procent för inrikes föd-
da och ca 65 procent för utrikes födda men med stora skillnader mellan olika 
grupper av utrikes födda (SCB 2014b). Speciellt låg sysselsättningsgrad har 
invandrade kvinnor födda utanför Europa.

1. Tidigare studier
Det finns många studier om invandrares inkomstförhållanden i aktiv ålder. 
Det gäller exempelvis arbetsinkomst, inkomst från förtidspension och dis-
ponibel inkomst. Däremot finns det endast ett fåtal motsvarande studier för 
äldre invandrare. I Sverige gjorde Statistiska centralbyrån en undersökning 
av pension och andra inkomster för 2010 bland utrikes födda som är 65 år 
och äldre (SCB 2012). Gruppen bestod av ca 200 000 individer. I jämförelse 
med infödda hade utrikes födda väsentligt lägre ålderspension. Speciellt är 
detta fallet för utrikes födda kvinnor. Detta gällde såväl allmän pension, 
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tjänstepension som privat pension. På grund av den lägre ålderspensionen 
fick utrikes födda mer av behovsprövade bidrag som bostadstillägg och äld-
reförsörjningsstöd. Men även med beaktande av dessa bidrag var den sam-
manlagda inkomstnivån väsentligt lägre för utrikes födda än för infödda. De 
som invandrat i tidig ålder (före 35 år) hade högre pension än de som invand-
rat i senare ålder. Dessutom fann Sjögren-Lindquist och Wadensjö (2012) 
att disponibel inkomst bland äldre invandrare minskade under 1991–2009 
jämfört med disponibel inkomst för äldre infödda. Vidare gjorde Flood och 
Mitrut (2010) en framtidsinriktad simuleringsstudie avseende invandrare 
födda utanför OECD länderna. Speciellt invandrade kvinnor från länder 
utanför OECD kan i framtiden förväntas få låg pension. Den väsentliga för-
klaringen är deras låga sysselsättningsgrad. Bidragande är sannolikt också 
att det nya pensionssystemet är till nackdel för invandrare jämfört med det 
tidigare pensionssystemet (Ekberg och Lindh 2006). Flood och Mitrut 
konstaterar: ”En sammanfattning av de resultat som redovisas i rapporten 
är att invandrarnas pensioner, och då i synnerhet kvinnornas, är alltför låga 
för att skapa förutsättningar för en rimlig levnadsstandard.” 

Av utländska studier kan nämnas: Marier och Skinner (2008) undersök-
te ålderspension bland invandrare i Kanada. De fann lägre både allmän och 
privat ålderspension bland invandrare för dem som invandrat efter 1970 
jämfört med infödda jämförelsepersoner. Speciellt gäller detta för invand-
rade kvinnor. Den väsentliga förklaringen var lägre arbetsinkomster bland 
invandrare under aktiv tid. Kravet på lång bosättningstid i Kanada för att 
få full pension är också till nackdel för invandrarna. Även Hum och Simp-
son (2010) fann lägre både privat och allmän ålderspension bland invand-
rade män i Kanada jämfört med infödda män. Skillnaden var speciellt stor 
beträffande privat ålderspension. Sevak och Schmidt (2007) fann att äldre 
invandrare i USA hade lägre ålderspension än äldre infödda med liknande 
karakteristika. 

Nämnda studie av SCB avsåg samtliga utrikes födda 65 år och däröver 
som var bosatta i Sverige 2010. Det finns ingen uppdelning med avseende 
på invandringsperiod och uppgifter om ålderspension och behovsprövade 
bidrag blir då ett genomsnitt för hela gruppen äldre utrikes födda. Som 
nämnts har invandrares ställning på arbetsmarknaden i Sverige varierat 
över tid vilket gör att nutida ålderspensioner för invandrare kan variera 
kraftigt beroende dels på hur väl man integrerats på arbetsmarknaden, dels 
på vistelsetiden i Sverige under aktiv tid. De som anlände före 1970 integre-
rades väl på svensk arbetsmarknad och de har nu vistats länge i Sverige. En 
stor del av dessa invandrare befinner sig numera i åldern 65 år och däröver. 
Hur ser deras pensionsförhållande ut?   

2. Syfte och avgränsningar
Syftet med denna artikel är att undersöka ålderspension under inkomståret 
2012 för invandrade kvinnor som anlände till Sverige fram till 1970. Jämfö-
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relse sker både med infödda kvinnor med liknande karakteristika och med 
invandrade män som anlände under samma period.

Vanligtvis påbörjar en individ uttag av allmän ålderspension vid 65 års 
ålder. Det finns en viss flexibilitet i systemet. En sådan är att individen kan 
påbörja uttaget redan från 61 års ålder men att den årliga pensionen då blir 
lägre. Individen har rätt att fortsätta arbeta fram till 67 års ålder. En del 
individer väljer då att påbörja uttaget först vid denna ålder vilket ger högre 
årlig pension. Under de första åren kan individen också välja mellan att 
ta ut hel pension, halv pension, 3/4 pension eller 1/4 pension. Från 67 år 
tar praktiskt taget alla ut hel pension. Mellan invandrare och infödda kan 
det finnas någon skillnad både vad gäller ålder då uttaget av ålderspension 
påbörjas och i fördelningen mellan hel, halv, 3/4 och 1/4 pension. Vi väl-
jer därför att begränsa undersökningen till ålderspensionen från 67 år och 
uppåt. 

Många individer har också tjänstepension och privat pension. Även 
dessa pensioner ingår i studien. Av de nämnda pensionsformerna är den all-
männa ålderspensionen den klart största. Av de totala pensionsutgifterna 
för utrikes födda i denna studie omfattar den allmänna pensionen 72 pro-
cent, tjänstepensionen 24 procent och privat pension 4 procent för utrikes 
födda män och respektive 77 procent, 20 procent och 3 procent för utrikes 
födda kvinnor. Motsvarande andelar för inrikes födda jämförelsepersoner 
var respektive 71 procent, 25 procent och 4 procent för män samt 76 pro-
cent, 19 procent och 4 procent för kvinnor. Den allmänna pensionen är av 
större betydelse för kvinnor än för män. Det gäller både för utrikes och inri-
kes födda. 

3. Data
Med hjälp av ett register som byggts upp vid Institutionen för national-
ekonomi och statistik vid Linnéuniversitetet och Statistiska centralbyrån 
har invandrare som anlänt fram till 1970 kunnat följas över tid. Gruppen 
bestod 1970 av nästan 200 000 förvärvsarbetande i åldern 16–64 år. Till 
varje invandrare finns en infödd jämförelseperson med samma ålder och 
kön samt vid Folk och bostadsräkningen (FOB) 1970 samma yrke (på 
3-siffernivå) och samma bosättning på län. Vi jämför invandrare med 
infödda med liknande karakteristika. Registret omfattade således nästan 
400 000 individer år 1970. I genomsnitt var utbildningsnivån densamma i 
de båda grupperna. Registret gör det möjligt att identifiera samma individ 
i Folk och bostadsräkningarna och i andra register med avseende på sys-
selsättningsgrad, inkomster, utbildning yrke, offentliga transfereringar, år 
för återutvandring, mortalitet m m. Ekberg (1994) genomförde en longi-
tudinell studie för dessa invandrare avseende socioekonomisk rörlighet 
och utveckling av årlig arbetsinkomst under åren 1970–90. Den yngste 
förvärvsarbetande 1970 var 16 år 1970 och således 36 år 1990. Med sti-
gande ålder följer vanligtvis en uppåtgående inkomströrlighet. Det fram-
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kom att den uppåtgående inkomströrligheten för invandrarna var något 
långsammare men låg ändå nära förloppet för den infödda tvillinggrup-
pen. Det finns en viss könsskillnad. Invandrade män hade något lägre 
arbetsinkomster och invandrade kvinnor något högre arbetsinkomster än 
respektive infödd jämförelsegrupp. Invandrade kvinnor hade högre andel 
heltidsarbetande än infödda kvinnor vilket också visar sig i arbetskrafts-
undersökningarna från 1970-talet. Wadensjö (1973) fann att detta gällde 
även på 1960-talet.  

Eftersom individerna observerats som folkbokförda i Sverige vid samt-
liga FOB 1970–90 är det ett rimligt antagande att de varit bosatta i Sverige 
under hela denna period. År 1990 hade de varit bosatta i Sverige i minst 20 
år. Undersökningar visar att efter så lång tid i Sverige är utvandringsbenä-
genheten mycket låg (SCB 1992). Reduktion av gruppen fram till 2012 kan 
väsentligen antas ha skett genom dödsfall. Studien omfattar visserligen inte 
hela förloppet för möjlig förvärvsarbetande tid (på kanske mer än 40 år) 
men det borde ändå vara en rimlig hypotes att den uppåtgående inkomst-
rörligheten för invandrarna har legat nära förloppet för infödda jämförelse-
personer även efter 1990.

Numera är ett stort antal individer i vårt dataset 65 år och däröver. 
2012-12-31 var 92 663 utrikes födda och 97 733 infödda jämförelsepersoner 
folkbokförda i Sverige. Det lägre antalet invandrare beror på viss återut-
vandring efter 1990 och på något högre dödlighet än bland infödda jämfö-
relsepersoner (Albin m fl 2005). Nämnda utrikes födda utgjorde mer än 40 
procent av samtliga utrikes födda 65 år och däröver folkbokförda i Sverige 
2012-12-31 (SCB 2015). 

Även efter matchningen finns det utrymme för skillnader i pension 
mellan invandrade kvinnor och infödd jämförelsegrupp. Som framgick av 
inledningen finns det i den svenska diskussionen om invandrare i pensions-
systemet två frågor: Den ena frågan är att många invandrare anländer till 
Sverige vid högre ålder än då man vanligtvis debuterar på arbetsmarkna-
den. Av de invandrare som anlände till Sverige på 1960-talet (flertalet i vårt 
dataset anlände då) och var i åldern 16–64 år vid invandringstidpunkten 
var ca 30 procent över 30 år (SCB 1999). En ganska stor grupp var således 
betydligt äldre än när flertalet av dåtidens infödda gick ut på arbetsmarkna-
den (16–17 års åldern) vilket ger färre möjliga år med arbetsinkomst och 
därmed lägre ålderspension. Den andra frågan är hur sysselsättningsläget 
ser ut för invandrade kvinnor. Som nämndes ovan var sysselsättningsläget 
mycket bra för den grupp invandrade kvinnor som vi här undersöker. Ande-
len heltidsarbetande bland invandrade kvinnor var högre än bland infödda 
kvinnor även inom samma yrke. Detta verkar i riktning högre ålderspension 
för invandrade kvinnor. Det finns således här två motstridande tendenser. 
Vilken som är starkast är en empirisk fråga.

Så långt är det en begränsning i studien att de som ej var sysselsatta 1970 
inte är med i jämförelsen. Jag kommer nedan att föra en diskussion om i vad 
mån resultatet påverkats om vi hade inkluderat även denna grupp.
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4. Resultat
Respektive tabell 1 och 2 jämför utrikes födda kvinnor med infödd jäm-
förelsegrupp samt män och kvinnor. Av tabell 1 framgår att utrikes födda 
kvinnor har något högre allmän pension än deras infödda jämförelsegrupp. 
Skillnaden i tjänstepension är liten men varierar något över åldersklasser-
na. Utrikes födda kvinnor har något lägre privat pension. Sammanlagt för 
samtliga pensioner är ålderspensionen på samma nivå för de båda grupper-
na. Dessutom visar tabell 2 att utrikes födda kvinnor har högre pensions-
inkomst jämfört med män invandrade fram till 1970 än infödda kvinnor 
jämfört med infödda män. Detta gäller såväl allmän pension som tjänste-
pension som privat pension. 

Allmän pension Tjänstepension       ∑ Privat pension      ∑

67–70 år     1,01     0,98      1,00     0,93     1,00

71–73 år     1,00     1,01      1,01     0,93     1,00

74–     1,02     0,96      1,01     0,90     1,01

Källa: Bearbetning av data från Statistiska centralbyrån

Allmän pension Tjänstepension         ∑ Privat pension       ∑

Utrikes födda

67–70 år     0,86     0,68       0,81      1,04      0,82

71–73 år     0,83     0,61       0,78      0,73      0,78

74– år     0,74     0,53       0,70      0,40      0,69

Inrikes födda

67–70 år     0,82    0,63       0,76      0,96      0,78

71–73 år     0,81    0,55       0,75      0,66      0,74

74– år     0,73    0,52       0,68      0,38      0,67

Källa: Se tabell 1.

Som nämnts omfattar tabell 1 och 2 inte personer som ej var sysselsatta 
1970. För dessa har vi ingen uppgift om yrke. Kan resultatet påverkas om 
denna grupp inkluderas? Sysselsättningsgraden för invandrade kvinnor var 
då högre än för infödda kvinnor (Wadensjö 1973; Ekberg 1983). Både sys-
selsättningsgrad och andelen heltidsarbetande bland sysselsatta var således 
högre bland invandrade kvinnor än bland infödda kvinnor. Den lägre ande-
len ej sysselsatta bland invandrade kvinnor tyder på att om ej sysselsatta 
hade inkluderats är det en rimlig gissning att ålderspensionen för utrikes 
födda kvinnor jämfört med en infödd jämförelsegrupp hade blivit något 
högre än vad tabell 1 visar. 

Tabell 1
Kvot mellan ålders-
pension per person 

2012 för utrikes födda 
kvinnor jämfört med 

infödd jämförelse-
grupp. Utrikes födda 

invandrade före 1970. 
Folkbokförda 2012-

12-31

Tabell 2
Kvot mellan ålders-
pension per person 

2012 för kvinnor jäm-
fört med män. Utri-

kes födda invandrade 
före 1970. Folkbok-

förda 2012-12-31
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5. Avslutning
Sammanfattningsvis har vi funnit att invandrade kvinnor som anlände till 
Sverige före 1970 har goda pensionsinkomster och när det gäller allmän 
pension t o m något högre än infödd jämförelsegrupp. Detta är fallet trots 
att dessa invandrade kvinnor haft kortare vistelsetid i Sverige än infödda 
kvinnor. Förklaringen torde vara en stor andel heltidsarbetande bland de 
invandrade kvinnorna. Om studien även skulle omfatta dem som ej var sys-
selsatta 1970 är det en rimlig bedömning att kvoten i tabell 1 blivit något 
högre. Om de har någon pension från hemländerna blir pensionsinkomsten 
än högre. Vi vet dock inget om det sistnämnda. 

Kvinnor som anlänt till Sverige under senare år har en helt annan ställ-
ning på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och låg sysselsättnings-
grad. Speciellt gäller detta kvinnor födda utanför Europa. Dessutom har de 
invandrat vid i genomsnitt högre ålder än de kvinnor som invandrade före 
1970 (exempelvis SCB 2005). I denna grupp kan vi i framtiden förvänta 
oss mycket låga pensioner enligt ovan nämnda studie av Flood och Mitrut 
(2010). Hur integrationen ser ut på arbetsmarknaden har således stor bety-
delse inte enbart för möjlighet till invandrares självförsörjning under aktiv 
ålder utan också för deras inkomster när de blir äldre.

En närliggande fråga är nivån på ålderspensionen för andra generatio-
nens invandrare, dvs barn födda i Sverige till invandrade föräldrar. I vilken 
utsträckning överförs ställning på arbetsmarknaden mellan utrikes födda 
och deras barn födda i Sverige? Studier av Österberg (2000), Vilhelmsson 
(2002), Rooth och Ekberg (2003) samt Hammarstedt och Palme (2012) 
visar på överföring av sysselsättningsnivå och arbetsinkomster mellan gene-
rationer bland invandrare. Mönstret varierar dock mellan olika invandrar-
grupper. Det finns således en risk att vi i framtiden kommer att få se bety-
dande skillnader i nivå på ålderspension bland andra generationens invand-
rare beroende på hur föräldrarna integrerats på arbetsmarknaden. 
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