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Rapporten på 
tre minuter

Om rapporten I denna rapport  undersöker  Stockholms 
 Handelskammare förutsättningarna för en  reform som 
syftar till att stärka pensions systemet och höja männi
skors pensioner,  samtidigt som incitamenten ökas och 
drivkrafterna stärks till att göra sig anställningsbar och ta 
ett jobb. 

I rapporten analyserar Stockholms  Handelskammare hur 
 människors pensioner  skulle påverkas om den  allmänna 
löneavgiften skulle ned justeras med 2  procentenheter, 
från dagens 11,62 procent till 9,62 procent, från och 
med år 2026, och att motsvarande belopp i stället går till 
 arbetstagarnas premiepensionssparande.
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Rapporten på 
tre minuter 60%

De människor som i dag går i pension 
kan i genomsnitt räkna med en inkomst  

som  motsvarar knappt 60 procent av deras  
lön de hade mellan åldern 55–59 år. 

Den som är 20 år vid tidpunkten 
för reformens tänkta introduktion 
har på 65årsdagen 2,3 miljoner 
kr mer i totalt pensionskapital, 
givet 7 procents genomsnittlig 
avkastning på pensionskapitalet 
under de 45 åren i arbete. 

12 procent högre kompensations grad efter 45 år i  
arbets livet.  Kompensationsgraden  anger  nivån på 
 pensionen jämfört den lön man har vid pensionering.

2,3mkr

En ökning av kompensationsgraden med 12 procent 
 innebär att en genomsnittlig pensionär ökar sin mån
atliga inkomst från 20 000 till 24 000 kr.24´kr

Reformen bidrar till 15 000 fler sysselsatta på den  
svenska arbetsmarknaden.15´pers

12%
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SVERIGE har ett av världens mest robusta 
pensionssystem. En nackdel är dock 
att det levererar låga pensioner. De 
människor som i dag går i pension kan 
i genomsnitt räkna med en inkomst av 
pensionen som motsvarar knappt 60 

procent av den lön de hade mellan åldern 55–59 år.  
I detta är även tjänstepensionen inkluderad. 

Den genomsnittliga pensionens andel av den tidigare 
löneinkomsten – den så kallade  kompensationsgraden 
 väntas dessutom fortsätta att minska under de kom
mande decennierna trots att den ålder vid vilken man 
faktiskt går i pension ökar stegvis (MinPension, 2020). 

Mot denna bakgrund är pensionsoron allmänt utbredd 
i Sverige. Det framgår av flera opinionsundersökningar, 
däribland 60plusbanken (2021), Swedbank (2020), 
Katalys (2021).

I undersökningarna framgår att en tydlig majoritet 
av svenskarna i dag är oroliga för att pensionerna 
antingen redan är för låga och eller kommer att bli för 
låga framöver. Oron är störst bland äldre, bland dem 
som har små medel att ta av, samt bland personer 
med lägre utbildningsgrad. 

Oron är begriplig. Sex av tio svenskar i yrkesför 
ålder uppger att de skulle klara sig dåligt på dagens 
 pensionsnivåer, som alltså är runt 60 procent av den 
lön man hade mellan 55–59 år. 

Sammantaget pekar opinionsundersökningarna på att 
själva systemet må vara robust, men att det saknas till
tro till att det ska kunna leverera rättmätiga pensioner.

Det finns således goda skäl att på olika sätt förstärka 
pensionssystemet. Det är viktigt att öka systemets 
legitimitet och att minska människors oro över att 
pensionerna inte kommer räcka till. 

En annan viktig aspekt är att pensionssystemet gör 
det mer attraktivt för den enskilde att utbilda sig, 
göra sig anställningsbar och ta ett jobb. 

Pensionssystemet borde därför också stärkas i syfte 
att leverera pensioner som rättmätigt avspeglar livs
långa arbetsinsatser.

I denna analys undersöks därför hur pensionerna 
skulle påverkas om nya pengar skulle kanaliseras till 
pensionssystemet, i stället för att som nu gå till den 
allmänna löneavgiften.

1. Bakgrund
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» Sex av tio svenskar i  
yrkesför ålder uppger att  
de skulle klara sig dåligt på 
 dagens pensionsnivåer.«
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»Den reform vi föreslår syftar till att rusta pensions systemet  
genom att sänka den allmänna löneavgiften och samtidigt reservera 
mot svarande belopp för löntagarnas premiepensionssparande.«



2. Reformens syfte  
och utformning 
DEN REFORM VI föreslår syftar till att rusta pensionssystemet genom att  sänka 
den allmänna löneavgiften och samtidigt reservera motsvarande belopp för 
 löntagarnas premiepensionssparande. 

Den reform som översiktligt beskrivs här ovan kan i sina detaljer ha många 
 varianter och olika startdatum och infasningsperioder. I denna rapport har vi dock 
genomgående utgått från en tänkt utformning enligt följande: 

Den allmänna löneavgiften sänks från och med den 1 januari år 2026 med  
2 procentenheter från 11,62 procent till 9,62 procent.

De pengar som frigörs hos arbetsgivarna reserveras oavkortat till  ökade in
betalningar i premiepensions systemet. För den genomsnittliga inkomsttagaren 
skulle det innebära att inbetalningarna till den allmänna pensionen ökar med 
cirka 11 procent.

Till skillnad från det ordinarie pensionssystemet har dessa ökade 
 pensions inbetalningar ingen takbegränsning. Det innebär att inbetalningarna 
 kommer att öka med motsvarande 2 procent av inkomsten – oavsett hur hög 
lön man har.  

Endast arbetsinkomster kvalificerar till ökade pensionsinbetalningar. Andra 
inkomster som i dag är pensionsgrundande (sjukpenning, föräldrapenning, 
inkomstrelaterad sjuk och aktivitetsersättning samt Akassa) omfattas inte. 

Syftet med denna konstruktion är att rusta pensionssystemet och att göra det 
mer lönsamt att arbeta, jämfört att leva på olika typer av offentliga bidrag. 

Rätt utformad skulle reformen både stärka pensionerna samt få positiva effekter 
på sysselsättningen i form av ett ökat arbetsutbud och antal arbetade timmar. På 
så vis skulle denna effekt också bidra till att reformen kan finansiera sig själv.

Beräkningarna baseras på en oberoende analys av reformens effekter på  framtida 
pensioner, sysselsättning och offentliga finanser som har utförts av konsult
företaget WSP. 

»Den reform vi föreslår syftar till att rusta pensions systemet  
genom att sänka den allmänna löneavgiften och samtidigt reservera 
mot svarande belopp för löntagarnas premiepensionssparande.«

→

→

→

→
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3. Den allmänna  
löneavgiften
VARFÖR FÖRESLÅR VI en omfördelning av pengar från 
den allmänna löneavgiften?

Den allmänna löneavgiften är en skatt på arbete, 
som för många är dold och okänd. Det kan bero på 
att skatteuttaget inte redovisas i lönekuvertet eller i 
deklarationen. 

Den allmänna löneavgiften är en del av arbetsgivar
avgiften. Den infördes år 1994 med det ursprungliga 
motivet att säkra en finansieringskälla för Sveriges 
medlemsavgift till den Europeiska unionen. 

Under det kvartssekel som har gått sedan dess har 
dock avgiften kommit att utvecklas till en allmän 
statsfinansiell regleringsmekanism. Avgiften har 
successivt höjts från måttliga 1,5 procent till dagens 
11,62 procent. Och till skillnad från andra delar av 
 arbetsgivaravgiften saknar den allmänna löneavgiften 
direkt koppling till förmåner och socialförsäkringar. 
Den allmänna löneavgiften är alltså en ren skatt  
på arbete.

Löneavgiften har höjts successivt i takt med att andra 
delar av arbetsgivaravgiften har sänkts, något som 
i sin tur beror på kraftigt minskade kostnader för 
de transfereringssystem som arbetsgivaravgiften 
är tänkt att finansiera. I dagsläget tar löneavgiften 
ut totalt omkring 200 miljarder kr som slussas in till 
statskassan från arbetstagare genom arbetsgivare.

Stockholms Handelskammare



Figur 1. Arbetsgivaravgiftens delavgifter

Källa: Skatteverket
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»Den allmänna löne avgiften 
är en skatt på  arbete, som för 
många är dold och okänd.«



4.  Hur fungerar 
 pensionssystemet?

DET som man kallar ”pension” är i praktiken 
 olika typer av inkomster som i typfallet kommer 
från tre håll: det allmänna  pensionssystemet, 
tjänstepensionen samt eventuellt eget 

 pensionssparande. 

Har man mycket låg allmän pension kan man  dessutom 
vara berättigad till garantipension. För dem som är 
födda före år 1938 utgår så kallad tilläggspension, 
som baseras på de pensionspoäng som tjänats 
in inom ramen för det gamla pensionssystemet 
(ATPsystemet).

För de allra flesta pensionärer utgör den allmänna 
pensionen mellan 50 och 80 procent av den totala 
pensionen. Ju högre inkomster man haft under sitt 
arbetsliv, desto lägre andel av sin totala pension får 
man i regel från det allmänna pensionssystemet. Det 
beror på att inbetalningarna till det allmänna pensions
systemet är takbegränsade. Inbetalningar görs endast 
på inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp, vilket år 2022 
motsvarar en årsinkomst på 532 500 kronor.

Det allmänna pensionssystemet är ett avgiftsbestämt 
system, vilket innebär att det som man får i pension 
fullt ut bestäms av de avgifter som betalats in under 
arbetslivet. Avgifterna motsvarar 18,5 procent av 
den pensionsgrundande inkomsten. Som pensions
grundande inkomst räknas förstås inkomst från löne
arbete, men även en rad skattepliktiga ersättningar 
såsom föräldrapenning, sjukpenning, sjuk och 
aktivitetsersättning samt Akassa. 

Av den totala pensionsavgiften på 18,5 procent 
tillförs 16 procentenheter den så kallade inkomst
pensionen och 2,5 procentenheter går till premie
pensionen. Den grundläggande skillnaden mellan 
inkomst och premiepensionen är att premiepensionen 
ger den enskilde möjlighet att själv välja hur pensions
kapitalet ska investeras. För den som vill göra ett 
aktivt premiepensionsval finns ett brett urval av olika 
privat förvaltade fonder att välja mellan. För den som 
avstår denna möjlighet placeras pensionspengarna 
med automatik i AP7 Såfa, vilket är fond som admini
streras av statliga Sjunde APfonden.

Figur 2. Pensionssystemets uppbyggnad

Eget
pensionssparande

Tjänstepension

Allmän pension
(inkomstpension + premiepension)
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»Sammantaget pekar  
opinions undersökningarna 
på att själva systemet må vara 
 robust, men att det  saknas   
till tro till att det ska kunna 
 leverera rättmätiga pensioner.«

Om man varit anställd på en arbetsplats som  omfattas 
av kollektivavtal har man utöver den allmänna 
 pensionen även en kompletterande tjänstepension. 
De arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal 
kan i stället ha en så kallad individuell tjänstepension, 
som förhandlas fram direkt med arbetsgivaren. Hur 
stora inbetalningar som görs till tjänstepensionen 
varierar beroende på inkomst, om man är anställd i 
privat, statlig eller kommunal sektor samt om man är 
tjänsteman eller arbetare. 

Därutöver finns det självfallet möjligheter att genom 
eget sparande påverka pensionens storlek. Under 
de senaste decennierna har det dock genom steg
visa förändringar i skattesystemet blivit allt mindre 
gynnsamt att pensionsspara på egen hand. För den 
genomsnittlige pensionären utgör numera det egna 
pensionssparandet därför i allmänhet en förhållande
vis liten del av den totala pensionen (cirka 5 procent).

Stärkta pensioner för ett starkare Sverige 13



5. Hur mycket högre pensioner 
skulle reformen kunna ge?
Faktorer för reformens  effekter
DEN TÄNKTA REFORMENS effekter på pensionen beror på 
i huvudsak följande faktorer:

 → Födelseår
 → Avkastningen på pensionskapitalet
 → Antalet år man befinner sig på arbetsmarknaden
 → Hur hög lön man haft under arbetslivet

All dessa fyra faktorer är förknippade med stora gene
rella osäkerheter och/eller betydande individuella 
variationer. Därför kommer vi i det följande att beskriva 
hur olika alternativa antaganden i dessa avseenden 
påverkar reformens effekter på pensionen. Men 
innan vi går vidare och redovisar dessa beräkningar 
finns det anledning att stanna upp en stund och fun
dera på hur man bäst kan förklara reformens resultat.  

14Stockholms Handelskammare



Kompensationsgraden – ett trubbigt  
men ändå  rättvisande mått 
ETT VANLIGT MÅTT på hur pensionssystemet fungerar 
är den så kallade kompensationsgraden, det vill säga 
hur stor pensionen är i förhållande till den slutlön 
man hade som yrkesverksam. Kompensationsgraden 
visar med andra ord hur den ekonomiska levnads
standarden förändras när man lämnar arbetslivet. 

Kompensationsgraden är ett särskilt lämpligt mått 
när man gör långsiktiga bedömningar av  pensionernas 
utveckling. Eftersom lönerna tenderar att öka stadigt 
över tid – det senaste kvartsseklet med i genomsnitt 
2 procent per år när man rensat bort inflationen – 
kommer även den enskilde inkomsttagarens årliga 
inbetalningar till pensionssystemet att uppvisa en 
ständigt uppåtgående trend. Att den som lämnar 
 arbetslivet om, låt oss säga, 30 år får en väsentligt 
högre pension, uttryckt i inflationsrensade kronor och 
ören, än dagens pensionärer är därför helt förväntat. 
Det säger dock ingenting om hur pensionssystemet 
kommer att leverera på sikt. För att kunna göra en 
rättvis bedömning av detta behöver man därför ställa 
pensionen i relation till den inkomst som individen 
hade innan denne gjorde sorti från arbetsmarknaden. 

Vad som är den mest rimliga jämförelselönen vid 
beräkning av kompensationsgraden kan dock 
diskuteras. Ovan refererades till beräkningar från 
 MinPension (2020) som ger vid handen att dagens 
pensionärer kan räkna med en kompensationsgrad 

på knappt 60 procent. I detta mått inkluderas inkomster 
från såväl allmän pension som tjänstepension och 
privat pensionssparande (MinPension, 2020). 

En kompensationsgrad på 60 procent kräver att 
 pensionen relateras till den högsta arbetsinkomst 
man hade åren innan pension. 

Under de allra sista åren innan pensioneringen är 
det dock vanligt att man går ned på deltid. Utgår 
man i stället från den genomsnittliga löneinkomsten 
mellan 60 och 64 år så ökar kompensationsgraden, 
enligt Pensionsmyndighetens beräkningar, till cirka 
80 procent för de personer som idag går i pension 
(Pensionsmyndigheten, 2021).  

När vi gör egna beräkningar, baserade på inkomst
data från Statistiska Centralbyrån (SCB), framträder 
en liknande bild. När man ställer pensionsinkomsten 
mot den genomsnittliga löneinkomsten för individer i 
åldrarna 55–59 år var kompensationsgraden för dem 
som gick i pension år 2019 cirka 60 procent. Om man 
istället relaterar pensionen till den genomsnittliga 
löneinkomsten för personer i åldern 60–64 år ökar 
kompensationsgraden till 76 procent. Vilket av dessa 
två mått som är mest relevant är något av en smaksak. 
När vi redovisar den aktuella reformens utfall i termer 
av effekter på kompensationsgraden har vi valt att utgå 
från den inkomst man har i åldersspannet 55–59 år. 

»De som i dag går i pension 
kan i genomsnitt räkna med en 
inkomst som motsvarar knappt 
60 procent av deras lön de 
hade mellan åldern 55–59 år.«

Stärkta pensioner för ett starkare Sverige 15



6. Resultat av reformen 
Övergripande utfall 

FIGUR 3 visar reformens beräknade effekt på 
kompensationsgraden för en  genomsnittlig 
pensionär, utryckt i procentenheter samt 
med avseende på vilket år man fyller 65 år. 

 Beräkningen bygger på att pensionskapitalet ger en 
årlig genomsnittlig real avkastning på 7 procent.

En avkastning på 7 procent ligger ungefär i linje med 
den historiska trenden för premiepensionssystemet. 
Sedan systemet sjösattes år 1995 och fram till och 
med år 2020 har det uppvisat en genomsnittlig årlig 
real avkastning på 6,4 procent.

Som framgår i figur 3 ökar effekten över tid. Det 
beror på att ju yngre man är när pensionssparandet 

 inleds, desto fler år har man möjlighet att samla på 
sig och förränta de ökade pensionsinbetalningar som 
 reformen innebär. 

För de som är födda år 2006, som alltså fyller 20 
när reformen är tänkt att träda i kraft, bedöms 
 kompensationsgraden höjas med lite drygt 12 procent
enheter. När man utrycker effekten i kompensations
grad i procentenheter kan låta lite abstrakt. Men om 
vi i stället antar att reformen inte hade genomförts 
skulle pensionen ha blivit 60 procent av den tidigare 
lönen. Med den reform som vi föreslår blir pensionen 
i stället 72 procent av slutlönen. 

Figur 3. Effekt på kompensationsgraden, procentenheter, vid 65 års pensionsålder samt med avseende  
på födelseår.1
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»För de som är födda år 2006, som alltså fyller 20 när 
 reformen är tänkt att träda i kraft, bedöms kompen
sationsgraden höjas med lite drygt 12 procentenheter.«

1  För att beräkna hur reformen påverkat pensionsinbetalningarnas storlek har vi utgått från genomsnittlig konstant bruttolön per åldersgrupp (data från 
SCB). Inkomsterna skrivs upp realt med 1,5 procent per år, men varje åldersgrupps relativlön antas vara konstant över tid. Inkomsterna, och därmed 
 pensionsinbetalningarna, stiger således under arbetslivet. Det beror dels på att man tar sig upp i åldersgrupper med en högre relativlön, dels på den 
 allmänna reallöneökningen.

16Stockholms Handelskammare



Vi kan konkretisera detta resultat ytterligare  genom 
att jämföra med till dagens pensioner  (allmän pension 
+tjänstepension). I genomsnitt uppgår pensionerna 
till ganska exakt 20 000 kr per månad, före skatt.2 
Som vi redan nämnt motsvarar detta en kompensations
grad på cirka 60 procent. Skulle kompensationsgraden 
istället uppgå till 72 procent stärks genomsnitts
pensionärens plånbok med 4 000 kr per månad. 

Reformen har alltså påtagliga positiva effekter på 
lång sikt, särskilt för dem som ännu inte har börjat 
jobba. Men redan på lite kortare sikt blir  förbättringarna 
betydande. Det kan illustreras med att de som är 
födda år 1986 – och som firar sin 40årsdag år 2026 
– kan räkna med drygt 5 procentenheters högre 
kompensationsgrad.

Slutligen kan vi notera att effekten på kompensations
graden för dem som är födda efter år 2006 går ned 
något. Det är en följd av att den allmänna livslängden 
förväntas öka. Det pensionskapital som reformen 
skapar för gruppen födda 2006 och framåt kommer 
att vara konstant i förhållande till löneinkomsten i 
åldern 55–59 år. Att kompensationsgraden faller 
något beror på att vi står fast vid utgångspunkten 
att man går i pension vid 65 år samt att befintliga 
 befolkningsprognoser visar på att den förväntade 
återstående livslängden för en 65åring fortsätter 
att stiga fram till år 2120 (slutåret för SCB:s senaste 
befolkningsprognos). Ett pensionskapital som är 
oförändrat i relation till slutinkomsten måste med 
andra ord fördelas över allt fler pensionsår, vilket 
 successivt reducerar effekten.  

Skulle kompensationsgraden istället uppgå  
till 72  procent stärks genomsnitts pensionärens  
plånbok med 4 000 kr per månad. 

4 000kr/månad

2  Data från Pensionsmyndigheten

Stärkta pensioner för ett starkare Sverige 17



Den framtida avkastningen på  
pensionskapitalet har stor betydelse
DEN TÄNKTA REFORMEN innebär att de medel som frigörs 
genom sänkningen av den allmänna löneavgiften 
överförs till inkomsttagarens premiepensionssparande. 
Den här delen av det allmänna pensionssystemet är 
i mycket högre grad än inkomstpensionen beroende 
av utvecklingen på aktiemarknaden. Som vi  beskriver 
mer ingående i appendix A så tenderar börsen att 
även på längre sikt uppvisa en tämligen nyckfull 
 utveckling. Det finns därmed ingen riktigt stabil 
 historisk trend att bygga profetior om framtiden på. 

Ett rimligt sätt att hantera en aktiemarknad som 
även i det lite längre perspektivet utvecklas på ett 
sätt som är svårt att bedöma,  är att göra en så kallad 
känslighetsanalys. En sådan analys utgår från alter
nativa antaganden om den framtida avkastningen 
på pensionskapitalet och gör en bedömning av hur 
 detta kan påverka utfallet. I de beräkningar som redo
visas i figur 4 antog vi en avkastning på 7 procent, vilket 
ungefär motsvarar den långsiktiga värdeutveckling 
som placeringar i premiepensionssystemet hitintills 
har gett. 

I följande avsnitt kompletteras analysen med 
 beräkningar baserade på såväl en lägre som en högre 
avkastning, närmaste bestämt 5 respektive 9 procent. 

Som vi visade tidigare bedöms  kompensationsgraden 
för de som är födda 2006 öka med i genomsnitt 12 
procentenheter, givet att pensionssparandet får 
en avkastning på 7 procent. Men om avkastningen 
i  stället blir 9 procent ökar reformens effekter till 
hela 21 procentenheter. I det nedre spannet ger en 
avkastning på 5 procent endast 7 procentenheters 
ökad kompensationsgrad (se figur 4).

Om vi jämför med dagens pensioner och löner mot
svarar 21 procentenheters högre kompensationsgrad 
att den genomsnittlige pensionären skulle få omkring 
7 000 kr mer i månaden, brutto. Om reformens effekt 
begränsas till 5 procentenheter så stärks plånboken 
följaktligen med en tredjedel av den summan, det vill 
säga något under 2 000 kr per månad.   

Det kan noteras att pensionssparandets avkastning 
har en ökad påverkan på reformens effekt ju fler år 
man har kvar fram till sin pensionering. Det har att 
göra med den så kallade räntapåräntaeffekten, det 
vill säga att man inte enbart får avkastning på sparade 
pengar utan även på tidigare intjänad avkastning. Ju 
fler år som räntapåräntaeffekten får möjlighet att 
verka, desto större blir skillnaden i beräknad effekt 
mellan olika avkastningsnivåer. 

Figur 4. Effekt på kompensationsgraden, procentenheter, vid 65 års pensionsålder samt med avseende  
på födelseår.3
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3  För att beräkna hur reformen påverkat pensionsinbetalningarnas storlek har vi utgått från genomsnittlig kontant bruttolön per åldersgrupp (data från SCB). 
Inkomsterna skrivs upp realt med 1,5 procent per år, men varje åldersgrupps relativlön antas vara konstant över tid. Inkomsterna och därmed pensions
inbetalningarna stiger således under arbetslivet – dels som en effekt av att man tar sig upp i åldersgrupper med en högre relativlön, dels som en effekt av 
den allmänna reallöneökningen.
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Vi kan alltså konstatera att reformens effekt påverkas 
starkt av vilket antagande man gör om pensions
kapitalets förräntning. Detta blir än tydligare om 
man, som i tabell 1, beskriver reformens effekt på 
det totala pensionskapital som den genomsnittliga 
inkomsttagaren har till sitt förfogande när denne 
lämnar arbetslivet.  

I tabell1 kan man utläsa hur mycket mer pensions
kapital som reformen genererar i genomsnitt,  beroende 

på vilket år man är född samt vilket antagande som 
görs om avkastningen på pensionskapitalet. 

Vi kan exempelvis se att de personer som är 20 år 
vid tidpunkten för reformens tänkta introduktion 
(födda år 2006) i genomsnitt skulle kunna ha 2,3 
miljoner kr mer i totalt pensionskapital att röra sig 
med på 65årsdagen, givet en årlig avkastning på 
7  procent. Om avkastningen i stället blir 5 procent 
sväller  summan till 1,4 miljoner kr och vid 9 procents 
 avkastning till närmare 4 miljoner kr. 

Reformen ger  
2,3 miljoner kr mer  
i  totalt pensions
kapital att röra sig 
med på 65årsdagen.2,3mkr

Oavsett vilket antagande som görs om avkastningen 
kan lejonparten av effekten på pensionskapitalet 
tillskrivas räntapåräntaeffekten. I exemplet ovan, 
som alltså gav ett ökat pensionskapital på mellan  
1,4 och 4 miljoner kr, summerar de samlade ökade 
pensionsinbetalningarna fram till 65årsdagen till 
 endast 440 000 kr – och då antar vi ändå att pensions
inbetalningarna stiger med 1,5 procent per år till följd 
av en allmän real inkomstökning i ekonomin. 

Det bör dock understrykas att det finns ett antal  
fallgropar när man tolkar siffrorna i tabell 1. Den  
första har att göra med att kalkylen vilar på  antagandet 
att arbetsinkomsterna och därmed pensions
inbetalningarna långsiktigt ökar med 1,5 procent 
per år i reala termer. Att effekten på det totala 
 pensionskapitalet uppvisar en kontinuerlig ökning 
över tid kan därför delvis tillskrivas den allmänna 
välståndsökningen i ekonomin. För dem som är födda 
efter år 2005, där samtliga har omfattats av reformen 
under hela sitt arbetsliv när de så småningom går i 
pension, beror ökningen enbart på detta. 

Vidare bör man vara uppmärksam på att effekten på 
det totala pensionskapitalet och dess utveckling 

över tid inte säger hela sanningen om hur mycket 
mer i årlig  eller för den delen månatlig  pension 
som man kan räkna med. Som vi redan berört ovan 
lever vi allt längre. I SCB:s senaste  befolkningsprognos 
räknar man med att den återstående livslängden 
för en genomsnittlig 65åring kommer att öka med 
nästan 8 år eller med närmare 40 procent under de 
kommande 100 åren. Givet att man inte skjuter upp 
pensioneringen i motsvarande grad så ska alltså det 
pensionskapital man har till sitt förfogande när man 
lämnar arbetslivet fördelas på allt fler år. 

Tabell 1. Effekt på totalt pensionskapital, miljoner  
kr, vid 65 års pensionsålder samt med  avseende  
på födelseår. 

Födelseår 5 procents 
avkastning

7 procents 
avkastning

9 procents 
avkastning

1966 0,04 0,04 0,05

1976 0,21 0,26 0,31

1986 0,52 0,70 0,95

1996 0,95 1,42 2,18

2006 1,41 2,31 3,94
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Tidigt inträde på arbets
marknaden ger stort utslag
DE BERÄKNINGAR SOM vi hittills har presenterat utgår 
från den genomsnittliga inkomsttagaren. Det innebär 
bland annat att inbetalningar börjar göras till den 
 allmänna pensionen när man är runt 20 år gammal 
och att inbetalningarna sedan successivt stegras 
i takt med att man blir mer etablerad på arbets
marknaden. För många individer sker dock entrén på 
svensk arbetsmarknad betydligt senare, exempelvis 
på grund av högre studier eller att man invandrat till 
Sverige i vuxen ålder. 

Ett uppskjutet arbetsmarknadsinträde försvagar den 
analyserade reformens effekter på pensionen väsen
tligt, vilket illustreras i tabell 2. För individer födda 
år 2006 skulle ett genomsnittligt inträde på arbets
marknaden innebära att reformen ger mellan  
4 800 och 13 500 kr mer i månatlig pension, beroende 
på vilket antagande som görs om avkastningen på 
pensionskapitalet. 

Fördröjs däremot arbetsmarknadsinträdet med  
10 år reduceras reformens effekt till 3 700 – 8 800 kr. 
Vid ytterligare 10 års fördröjning krymper pensions
tillskottet ihop till 2 400–4 500 kr. 

I dessa räkneexempel kan vi återigen se att  ränta 
påräntaeffekten har stor betydelse och att kostnaden 
för en uppskjuten debut på arbets marknaden blir mer 
kännbar ju högre avkastning man utgår ifrån. 

Tabell 2. Effekt på månatlig pension, kr, för individer 
födda år 2006 efter tid för inträde på arbetsmarknaden. 
Effekt på kompensationsgraden, procentenheter, 
inom parentes. 

Arbetsmarknadsinträde

Genomsnitt Uppskjutet 
10 år

Uppskjutet 
20 år

5 procents avkastning 4 754 (7,4) 3 718 (5,8) 2 400 (3,7)

7 procents avkastning 7 886 (12,3) 5 645 (8,8) 3 251 (5,1)

9 procents avkastning 13 533 (21,1) 8 763 (13,6) 4 452 (6,9)

Notera att tabell 2 redovisar effekten utifrån de 
inkomstnivåer i slutlön som antas gälla för individer 
födda år 2006 efter 45 år i arbete. Det gör att  nivåerna 
i tabell 2 skiljer sig lite från beräkningen i början av 
avsnittet, som redovisar effekten utifrån dagens 
inkomstnivåer. Skillnaden avspeglar i stort 45 års 
reallöneökning (1,015^45 = 1,95).

Stockholms Handelskammare







Reformens effekter för olika yrkesgrupper
FÖR ATT BLAND annat spegla löneinkomstens  betydelse 
för reformens effekt på pensionerna utgår vi från 
en kalkyl för de 20 vanligaste yrkena på svensk 
arbets marknad. Det ska dock understrykas att dessa 
beräkningar är högst stiliserade till sin karaktär. Bland 
annat utgår de från att man träder in i yrket vid 20, 22 
eller 24 års ålder, beroende på vilka krav på formell 
utbildning som krävs, och att personen ifråga arbetar 
heltid inom samma yrke fram till det år man fyller 65 
år. Vi har heller inte beaktat hur frånvaro från arbets
marknaden, till följd av exempelvis arbetslöshet, 
sjukdom eller föräldraledighet, påverkar utfallet. 

För individer som vid reformens ikraftträdande är 
mellan 40 och 60 år gamla visar beräkningarna på 

försumbara skillnader mellan yrkena när det gäller 
hur kompensationsgraden påverkas. Genomslaget 
mätt i kronor och ören skiljer sig förstås åt  beroende 
på att lönerna varierar kraftigt mellan de aktuella 
yrkena (tabell 3).   

För de yngre generationerna ökar skillnaderna 
 avseende effekten på kompensationsgraden, men 
de är fortfarande tämligen små. Högst effekt uppnås i 
yrken där man redan från 20 års ålder tar steget in på 
arbetsmarknaden och där skillnaden mellan ingångs 
och slutlön är relativt liten, exempelvis butikspersonal. 
Lägst effekt uppnås följaktligen i yrken som kräver 
lång utbildning och som kännetecknas av en ganska 
brant lönetrappa.  

Tabell 3. Effekt på kompensationsgraden, procent, efter födelseår och yrke samt med antagandet om  
7 procents real avkastning på pensionskapitalet 

Yrke 1966 1976 1986 1996 2006

214 Civilingenjörsyrken 0,6 2,3 4,8 8,3 12,9

222 Sjuksköterskor 0,6 2,3 4,8 8,7 14,3

234 Grundskollärare, fritidspedagoger och förskollärare 0,6 2,3 5 9 14,5

242 Organisationsutvecklare, utredare och HRspecialister m.fl. 0,6 2,3 5 8,9 13,9

251 ITarkitekter, systemutvecklare och testledare m.fl. 0,6 2,3 5 8,7 13,6

311 Ingenjörer och tekniker 0,6 2,3 4,9 8,8 14,1

332 Försäkringsrådgivare, företagssäljare och inköpare m.fl. 0,6 2,3 4,9 8,7 13,7

411 Kontorsassistenter och sekreterare 0,6 2,3 5 9,2 15,3

422 Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m.fl. 0,6 2,3 5 9 14,8

432 Lagerpersonal och transportledare m.fl. 0,6 2,3 5 9,3 15,8

522 Butikspersonal 0,6 2,3 5,1 9,5 16,5

531 Barnskötare och elevassistenter m.fl. 0,6 2,3 4,9 8,9 15

532 Undersköterskor 0,6 2,3 4,9 8,9 15,2

533 Vårdbiträden 0,6 2,3 4,9 9 15,5

534 Skötare, vårdare och personliga assistenter m.fl. 0,6 2,3 4,9 9,1 15,6

711 Snickare, murare och anläggningsarbetare 0,6 2,3 4,9 9,3 16

723 Fordonsmekaniker och reparatörer m.fl. 0,6 2,3 5 9,3 15,4

833 Lastbils och bussförare 0,6 2,3 5,1 9,5 16,6

911 Städare och hemservicepersonal m.fl. 0,6 2,3 4,9 9,1 15,8

941 Snabbmatspersonal, köks och restaurangbiträden m.fl. 0,6 2,3 4,9 9,2 15,8

»Högst effekt uppnås i  yrken där  
man redan från 20 års ålder tar  
steget in på arbetsmarknaden.«
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7. Reformens  
arbetsmarknadseffekter

ETT vanligt argument för att sänka 
 arbetsgivaravgiften är att man på så vis 
gör det billigare att anställa, vilket skulle 
kunna ha en positiv effekt på syssel
sättningen. Möjligen gäller detta på kort 
sikt. Men i det längre perspektivet visar 

forskningen att en sänkning av arbetsgivaravgiften 
till stora delar övervältras i högre löner – vilket åter
ställer anställningskostnaden till dess ursprungliga 
nivå (se exempelvis Konjunktur institutet, 2008). 
 
Eftersom sänkningen av den allmänna löneavgiften 
med vårt reformförslag förutsätter att arbetsgivaren 
reserverar motsvarande summa för den anställdes 

pensionssparande, så uppstår ingen övervältring. 
Istället skulle reformen i princip kunna likställas med 
en sänkning av inkomstskatten. 

En skattesänkning påverkar arbetsutbudet via två 
 kanaler; substitutions respektive inkomsteffekten. 
Den förstnämnda effekten uppstår till följd av att 
fritid blir relativt sett dyrare, vilket stimulerar till fler 
arbetade timmar. Inkomsteffekten, som uppstår till 
följd av att man med oförändrad nettoinkomst kan 
konsumera mer fritid än tidigare, verkar åt motsatt 
håll. Vilken av dessa effekter som dominerar går inte 
att uttala sig om utifrån ekonomisk teori − det är en 
rent empirisk fråga. 
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Totalt sett  beräknas  reformen med föra att arbets utbudet 
ökar med drygt 34  miljoner timmar per år.

Som väl är finns det idag en mycket bred och robust 
empirisk litteratur kring inkomstskattens  effekter 
på arbetskraftsdeltagande och antal arbetade 
timmar. Om man gör en sammanvägning av dessa 
 forskningsresultat och tillämpar dem med viss 
försiktighet på den analyserade pensionsreformen 
så landar vi i de resultat som redovisas i tabell 4 (se 
appendix B för en mer detaljerad beskrivning av den 
empiriska litteraturen och hur vi valt att tolka den i 
detta specifika fall).  

Totalt sett beräknas reformen medföra att arbets
utbudet ökar med drygt 34 miljoner timmar per år 

eller 0,4 procent. Som framgår av tabellen har vi valt 
att särskilja hur reformen påverkar arbetsmarknaden 
när det gäller arbetskraftsdeltagandet (jobba eller 
inte jobba, så kallad intensiv marginal) respektive 
hur reformen påverkar antalet timmar för dem som 
redan är verksamma på arbetsmarknaden (så kallad 
 extensiv marginal).  

Vi kan här notera att merparten, cirka tvåtredjedelar 
av den totala effekten på antalet arbetade timmar, 
kan härledas till den extensiva marginalen. Det mot
svarar drygt 15 000 eller 0,3 procent fler sysselsatta. 

34 miljonerh/år

Tabell 4. Sysselsättningseffekter av reformen,  fördelning på intensiv och extensiv marginal 

Intensiv marginal Extensiv marginal Totalt Totalt, procent 

Sysselsatta 0 15 400 15 400 0,3

Arbetade timmar, miljoner 11 23 34 0,4
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8. Offentliga sektorns 
 finansiella effekter

EN reducering av den allmänna löneavgiften 
med två procentenheter skulle minska  offentlig 
sektors intäkter med cirka 40 miljarder kr. 
Eftersom premiepensionen inte ingår i den 

offentliga sektorn kommer detta intäktsbortfall, 
 bokföringsmässigt, inte att balanseras av ökade 

 inbetalningar till statskassan. Den omedelbara 
 nettoeffekten på statens saldo blir alltså minus  
40 miljarder kr. 

De positiva sysselsättningseffekterna skulle möjligen 
kunna kompensera för detta, men i vilken utsträckning?

Kortvarig offentligfinansiell effekt
VI KAN GE ett indikativt svar på den frågan genom att 
utgå från de beräknade effekterna på arbetskrafts
deltagande och arbetade timmar. Bedömningen är 
att den positiva sysselsättningseffekten skulle öka 
intäkterna från skatt på arbetsinkomster med omkring 
1,4 miljarder kr och vidare generera ett tillskott på 1,8 
miljarder kr från ökade inbetalningar av arbetsgivar
avgift, exklusive de delar av avgiften som utgörs av 
allmän löneavgift. 

Därtill bedöms transfereringsutgifterna (Akassa, 
sjukpenning, sjuk och aktivitetsersättning samt 
ekonomiskt bistånd) minska med i storleksordningen 
2 miljarder kr som en följd av att fler går från bidrag 
till försörjning genom eget arbete.

Sammantaget, som framgår av tabell 5, beräknas 
nedsättningen av den allmänna löneavgiften ge 
positiva, indirekta offentligfinansiella effekter som 

summerar till drygt 5 miljarder kr. Det motsvarar  
13 procent av den direkta offentligfinansiella kost
naden för reformen. 

Tabell 5. Beräknad kortsiktig offentligfinansiell effekt, 
miljarder kr, och själv finansieringsgrad, procent, vid 
en nedsättning av den allmänna löneavgiften med  
2 procentenheter

A. Transfereringar 2,0

B. Skatt på arbetsinkomst 1,4

C. Arbetsgivaravgift, exkl. allmän löneavgift 1,8

A+B+C 5,2

D. Allmän löneavgift 40

Självfinansieringsgrad i procent, (A+B+C) /D *100 13

Långsiktig offentligfinansiell effekt
OVANSTÅENDE KALKYL SPEGLAR dock endast den 
 omedelbara, kortsiktiga effekten på de offentliga 
 finanserna. Med tiden kommer emellertid de  ökade 
inbetalningarna till premiepensionssystemet  också 
generera allt högre pensionsutbetalningar och  därmed 
även ett tillskott av intäkter från inkomstskatt. 

Den årliga momentana självfinansieringsgraden 
stiger successivt för att mot slutet av 2080talet, när 
alla utbetalda pensioner påverkas fullt ut av reformen, 
stabilisera sig på en nivå på 50–120 procent, beroende 
på vilket antagande som görs kring avkastningen på 
pensionskapitalet (figur 5). 

»Den årliga momentana själv finansieringsgraden  
stiger successivt för att mot slutet av 2080talet, när 
alla  utbetalda pensioner på verkas fullt ut av reformen, 
stabilisera sig på en nivå på 50–120 procent.«
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Figur 5. Långsiktig årlig självfinansieringsgrad 2026–2120, procent, vid olika antaganden om avkastningen 
på pensionskapitalet.

Även om självfinansieringsgraden sjunker lite i serien kring år 2110 kommer antalet pensionärer (som betalar skatt på sitt förräntade pensionskapital)  
att vara förhållandevis stort i relation till de som arbetar och åtnjuter ökade pensionsinbetalningar. Detta innebär en något längre självfinansieringsgrad.  
Vid år 2090 liksom kring år 2120 råder det motsatta förhållandet, vilket ger en något högre självfinansieringsgrad.
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»Självfinansieringsgraden 
beräknas till mellan 33 och  
95 procent.«



Varaktig diskonterad offentligfinansiell effekt 
DET ÄR RELATIVT vanligt att ekonomiskpolitiska reformer 
har offentligfinansiella kostnader och intäkter som är 
ojämnt fördelade över tid. För att skapa ett rättvisande 
och jämförbart mått på den offentligfinansiella  effekten 
måste därför en reforms kostnader och intäkter 
diskonteras till ett nuvärde. Den långsiktiga eller 
varaktiga offentligfinansiella självfinansieringsgraden 
beror då på hur nuvärdet av reformens nettoeffekter 
förhåller sig till nuvärdet av kostnaden. 

Nivån på den diskonteringsränta som tillämpas i 
nuvärdesberäkningen får betydande genomslag på 
utfallet. Enligt Finansdepartementets beräknings
konventioner gäller att om nuvärdesberäkningen 
avser effekterna av en permanent åtgärd, där diskon
teringen sker under en mycket lång tidsperiod, så ska 
den tioåriga statsobligationsräntan som antas gälla 
när åtgärden träder ikraft, användas som diskonterings
ränta (Finansdepartementet, 2021a). 

I kalkylen över de kortsiktiga offentligfinansiella 
 effekterna utgick vi från antagandet att reformen 
införs år 2026. Finansdepartementet räknar med att 
räntan på tioåriga statspapper för år 2024  uppgår till  
1,2 procent. Någon prognos för åren därefter har ännu 
inte presenterats (Finansdepartementet, 2021b). 

Finansdepartements bedömning av nivån på den 
10åriga statsobligationsräntan år 2024 delas av 
såväl Konjunkturinstitutet (2021) som Riksbanken 
(2021). Konjunkturinstitutet gör även längre  prognoser 
och utgår från att räntan år 2026 stigit till nära  
2 procent för att fram till år 2030 ha gått upp ytter
ligare med nästan en procentenhet.  

Givet Konjunkturinstitutets prognos och en inflation 
på 2 procent per år skulle den reala kalkylräntan år 
2026 landa på cirka 0 procent. 

Att ensidigt och oreflekterat tillämpa en real 
 diskonteringsränta på 0 procent kan på goda grunder 
ifrågasättas, särskilt när vi har att utvärdera en reform 
där de fulla offentligfinansiella effekterna uppträder 
först på 60 års sikt. Vi bygger därför beräkningarna på 
tre alternativa reala räntenivåer; 0, 1,5 samt 3 procent. 

Bedömningen av den varaktiga offentligfinansiella 
effekten, uttryckt i termer av självfinansieringsgrad, 
redovisas i tabell 6. Utöver att variera diskonterings
räntan utgår vi här, liksom i tidigare beräkningar, från 
tre olika antaganden kring den framtida avkastningen 
på pensionskapitalet. 

Tabell 6. Varaktig offentligfinansiell effekt utryckt i 
termer av självfinansieringsgrad, procent, för olika 
kombinationer av diskonteringsränta och avkastning 
på pensionskapital.

Avkastning på pensionskapital

Diskonteringsränta 5 procent 7 procent 9 procent

0,0 procent 44 62 95

1,5 procent 39 54 80

3,0 procent 33 44 63

Självfinansieringsgraden beräknas till mellan 33 och 
95 procent. Som framgår ökar självfinansieringsgraden 
med avkastningen på pensionskapitalet och minskar 
med diskonteringsräntan, vilket i bägge fallen är  
helt förväntat. 

Det ska understrykas att beräkningen av den varaktiga 
effekten är begränsad till tidsperioden 2026–2120. 
På riktigt lång sikt, i takt med att de inledande 
decen niernas offentligfinansiella genomslag får allt 
mindre tyngd i beräkningen, kommer den varaktiga 
effekten att konvergera mot de jämviktsnivåer som 
illustreras i figur 5, det vill säga 50–120 procent. 
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Appendix A. Fördjupning kring 
pensions kapitalets avkastning
SEDAN STARTÅRET ÅR 1995 har den årliga värde
utvecklingen i premiepensionssystemet varit 7,6 
 procent nominellt och 6,4 procent realt.4 Under mot
svarande period har placeringar på Stockholmsbörsen 
gett en real avkastning på 8,6 procent. Den skillnaden 
speglar rimligen att premiepensionen dels har en 
lägre riskexponering än rena aktie placeringar, dels 
att avkastningen reduceras något av  fondbolagens 
avgiftsuttag.  

Vilken avkastning man kan förvänta sig på lång sikt 
är förknippat med betydande osäkerheter. Men 
om framtiden följer den historiska utvecklingen på 
Stockholmsbörsen så ger tabell A1 en indikation om 
hur den reala avkastningen skulle kunna se ut. 

Sett över de senaste 120 åren har Stockholmsbörsen 
gett en genomsnittlig real avkastning på 5,7  procent 
per år, men skillnaderna över tid är som synes 
 betydande. Mellan 1900 och 1980 − en period som 
visserligen tydligt präglades av två världskrig men 
också av de första efterkrigsdecenniernas rekordår − 
var den reala avkastningen mycket måttliga 3,1 procent. 
Perioden efter 1980 − som kännetecknats av globali
sering, snabb teknisk utveckling,  avreglerade kapital 
och finansmarknader samt fallande realräntor – har 
dock bjudit på i genomsnitt drygt 11 procents real 
årlig avkastning. 

Ett rimligt sätt att hantera en aktiemarknad som även 
i det lite längre perspektivet tycks utvecklas något 
nyckfullt är att spänna upp ett betydande osäkerhets
intervall. I de analyserna för denna rapport kommer 
därför tre alternativa nivåer tillämpas på pensions
kapitalets reala avkastning; 5, 7 och 9 procent.

Tabell A1. Real avkastning på Stockholmsbörsen 
 under olika tidsperioder

Tidsperiod Real avkastning

1900–2020 5,7

1900–1980 3,1

1900–1990 4,4

1980–2020 11,1

1990–2020 9,4

Källa: WSP:s bearbetning av data från Riksbanken, Nasdaq och SCB.

4  Data från premiepensionsmyndigheter. Avser så kallad kapitalviktad 
 avkastning för perioden 1995–2020. 

Stärkta pensioner för ett starkare Sverige 31



Appendix B. Fördjupning kring refor-
mens arbets marknads  effekter
Lönelasticiteten 

I Finansdepartementet (2009) redovisas ett urval 
av svenska studier där den okompenserade löne
lasticiteten varierar i spannet 0,05 till 0,8, med ett 
genomsnitt på cirka 0,17.   

Löneelasticiteten är ett mått som beskriver med hur 
många procent arbetsutbudet, mätt i arbetade timmar, 
förändras när timlönen efter skatt förändras med 1 
procent.  Att elasticiteten är okompenserad innebär 
att den fångar det sammantagna genomslaget från 
substitutions och inkomsteffekten. 

Empiriska studier gjord på svenska data ger dock 
vid handen mycket svaga inkomsteffekter som i flera 
fall inte ens är signifikant skilda från noll. Det ovan 
nämnda effektspannet, det vill säga 0,05 till 0,8, kan 
därför i huvudsak betraktas som en avspegling av 
substitutionseffektens sannolika storlek på svensk 
arbetsmarknad.  

Deltagarelasticiteten 

Forskningen visar även tämligen entydigt att storleken 
på nettovinsten av att gå från bidragsberoende till 
arbete har ett betydande genomslag på arbetsutbudet. 
Immervoll och Pearson (2009) sammanfattar resultatet 
från ett fyrtiotal internationella studier som studerat 
storleken på deltagandeelasticiteten, det vill säga ett 
mått som normalt beskriver med hur många procent 
(ej procentenheter) som sysselsättningsgraden 
ökar om nettoinkomsten av att arbeta ökar med 1 
procent. Den genomsnittliga elasticiteten hos de 
ingående studierna i är 0.2. Störst känslighet  förefaller 
finnas bland kvinnor, ensamstående föräldrar och 

 låginkomsttagare. I dessa grupper ligger deltagande
elasticiteten i intervallet 0.3–1.0.

Det finns dock en viktig skillnad mellan en konven
tionell inkomstskattesänkning och den reform som 
här analyseras, nämligen den avsevärda tidsmässiga 
förskjutningen mellan beteendeförändring (jobba 
mer) och belöning/incitament (högre pension). Så 
vitt vi kan bedöma finns dock inga studier,  åtminstone 
inte studier som utgår från svenska förhållanden, 
som specifikt analyserat hur ett sådant tidsmässigt 
glapp påverkar sysselsättningseffekten. 

Tillämpande antaganden

Vi nödgas därför till det något tillyxade antagandet 
att de ökade pensionsinbetalningarna ger en liknande 
sysselsättningseffekt som en motsvarande sänkning 
av inkomstskatten. Men, med tanke på osäkerheten 
kring om kända effektsamband verkligen äger sin 
giltighet i detta specifika fall har vi gjort en mycket 
försiktig tillämpning av de elasticiteter som uppmätts 
i litteraturen. Konkret innebär detta att vi för personer 
som befinner sig arbete antar en löneelasticitet på 
0,05, medan deltagarelasticiteten satts till 0,1. 

För personer som fyllt 62 år och som därför har möjlig
het att göra uttag av allmän pension har vi utgått 
från något högre elasticiteter, detta eftersom arbets
utbudet hos individer nära pensionen synes vara 
 extra känsligt för ekonomiska incitament (se exempel
vis Laun, 2012). I denna grupp antas en löneelasticitet 
på 0,1 och en deltagarelasticitet på 0,2. 

32Stockholms Handelskammare



Formgivning: 
Hellsten Kommunikation

Bilder: 
Mostphotos, Unsplash

Omslagsbild:  
Bildbankfoto från iStock

Stefan Westerberg, chefekonom
stefan.westerberg@stockholmshandelskammare.se

Kommunikation: 

Marcus Sjöqvist, kommunikationschef
markus.sjoqvist@stockholmshandelskammare.se

Ansvarig analys

Stärkta pensioner för ett starkare Sverige 33

https://hellstenkommunikation.se/


Stockholms Handelskammare
Brunnsgatan 2
Box 160 50
103 21 Stockholm
Tel: 08-555 100 00
stockholmshandelskammare.se


	Innehållsförteckning
	2.	Reformens syfte 
och utformning 
	3.	Den allmänna löneavgiften
	4.	 Hur fungerar pensionssystemet?
	5.	Hur mycket högre pensioner skulle reformen kunna ge?
	6.	Resultat av reformen 
	7.	Reformens 
arbetsmarknadseffekter
	8.	Offentliga sektorns finansiella effekter
	9.	Referenser

