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Inledning 
 
Förra våren presenterade Folksam den första upplagan av rapportserien Vad blev 
det för pension? där vi beskrev pensionsutfallet för samtliga personer som är födda 
1940 och som tog ut hel ålderspension år 2005. Rapporten baserades på en särskild 
registerbearbetning som Statistiska Centralbyrån gjorde på Folksams uppdrag.  
Vi jämförde bland annat pensionärernas totala pension med deras slutlön, det vill 
säga den genomsnittliga förvärvsinkomsten från de sista fyra åren före pension. Mot 
bakgrund av att det allmänna pensionssystemet är premiebestämt så valde vi att 
endast ta med individer som är födda i Sverige eller som har ett invandringsår som 
ligger minst 30 år bakåt i tiden. Totalt ingick 65 140 individer i undersökningen. 
Utöver allmän pension granskade vi också förekomsten av tjänstepension, privat 
pension, bostadstillägg samt arbetsinkomster som individerna hade året efter att de 
gick i pension. 
 
I årets upplaga av Vad blev det för pension 2010? bibehåller vi förra årets upplägg 
för undersökningen, men har utvidgat granskningen till samtliga årskullar mellan år 
1938 till 1942. Anledningen till att vi har valt dessa årskullar är att de omfattas av det 
reformerade pensionssystemet och att deras inkomsthistoria finns dokumenterad i 
Statistiska Centralbyråns Inkomstregister. Totalt ingår 336 601 individer i 
undersökningen.  
 
Bakgrund 
 
Det allmänna pensionssystemet bestod tidigare av folkpension, pensionstillskott och 
ATP.  År 1994 beslutade riksdagen att införa det nya reformerade allmänna 
pensionssystemet, som trädde ikraft 1999. Systemets inkomstgrundande 
ålderspension består av tre delar, inkomstpension, tilläggspension (gäller för 
mellangenerationen som är födda 1938 – 1953) och premiepension.  
 
Inkomst- och premiepension grundar sig på hela livsinkomsten. Inga nedre eller övre 
åldersgränser finns för intjänandet av dessa pensioner. Tilläggspension är en 
sammanläggning av tidigare ATP och folkpension. Grundtryggheten i systemet 
utgörs av garantipension. Den grundar sig på bosättning i Sverige för dem som har 
haft låg eller ingen inkomst av arbete.  
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Pensionsnivån sjunker fort, särskilt för kvinnor  
 
När vi jämför den totala pensionens andel av slutlönen för respektive årskull i studien 
kan vi konstatera att pensionsnivån sjunker med 6,2 procent under den aktuella 
undersökningsperioden, från 86,1 till 80,8 procent. 1
Särskilt iögonfallande är situationen för kvinnor där pensionsnivån minskar med 8,4 
procent, från 87,2 till 79,9 procent av slutlönen. Motsvarande andel för männen är 4,3 
procent. Viktigt att notera är att vi jämför bruttolön mot bruttopension. Skulle vi ta 
hänsyn till skillnaden i beskattning mellan lön och pension sänks pensionsnivån med 
uppskattningsvis 3-4 procentenheter.2

 
Orsaken till att den totala pensionen minskar som andel av slutlönen är att 
kompensationsnivån i den allmänna pensionen successivt minskar med 11,6 procent, 
från 61,3 procent av slutlönen för årskull 1938 till 54,2 procent för årskull 1942. För 
kvinnorna minskade den allmänna pensionen med 12,8 procent och motsvarande 
andel för männen är 10,4 procent (diagram 2).  
 
Samtidigt har tjänstepensionssystemens kompensationsnivå förstärkts under samma 
period, från 16,7 till 19,2 procent av slutlönen, vilket motsvarar en ökning på 15 
procent. Den privata pensionens andel av slutlönen har däremot minskat något och 
ligger drygt på 7 procent för respektive årskull.  
 

Diagram 1: Total pension som andel av slutlön, procent
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 

                                                 
1 Total pension är respektive årskulls genomsnittliga deklarerade pension året efter att de har gått i pension. Den består av 
allmän pension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Den totala pensionen jämförs med slutlönen som är omräknade 
till de priser som gällde året efter pensionsåret. Anledningen till att vi har valt året efter pensionsåret är att pensioneringen sker 
löpande under året. Som pensionär definierar vi en person som vid 65 år tar ut 100 procent i allmän pension, men som året 
innan inte tog ut någon sådan pension. 
 
2 I Pensionssystemets årsredovisning 2009 uppges att pensionsnivån sänks med cirka 2,8 procentenheter ifall man tar hänsyn 
till skillnaden i beskattning mellan lön och pension. Om vi antar att bruttopensionen för årskull 1942 skulle beskattas på samma 
sätt som lön skulle den genomsnittliga nettopensionen höjas med drygt 900 kronor per månad, ifall vi utgår från skattetabell 31 
för 2009 (genomsnittspensionen är 207 723 kr i 2008 års priser).  Slutlönen för 1942:orna är 257 025 kr. Nettoslutlönen enligt 
skattetabell 31 (2009) blir 198 272 kr och nettopensionen blir 152 078 kr, vilket ger en kompensationsnivå på 77 procent.  
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I kronor motsvarar den totala bruttopensionen 14 700 kronor i månaden för årskull 
1938, varav den allmänna pensionen uppgår till 10 500 kronor (i 2004 års priser). För 
årskull 1942 uppgår den totala bruttopensionen till 17 300 kronor i månanden, varav  
11 600 kronor i allmän pension (i 2008 års priser). 
 
Den högre procentuella allmänna pensionsnivån för de äldre årskullarna kan bero på 
att de får en större andel av sin pension beräknad enligt de mer förmånligare ATP-
reglerna. Årskull 1938 omfattas endast till 20 procent av inkomstpensionssystemet, 
medan resterande delen av den allmänna pensionen beräknas enligt ATP-reglerna. 
För årskull 1942 har ATP-delen minskat till 60 procent och inkomstpensionen uppgår 
till 40 procent. 
 

Diagram 2: Total pension som andel av slutlön för kvinnor och män, procent
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
 

Diagram 3: Den allmänna pensionens andel av slutlönen för 
kvinnor och män, procent.
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
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Diagram 4: Pensionsnivå i förhållande till slutlön, kr/månad
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
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Låginkomsttagare får mer i pension än vad de fick i lön 
 
För att få en uppskattning om hur pensionsnivån blir för olika grupper i samhället har 
vi delat upp samtliga pensionärer utifrån deras tidigare inkomstnivå.3 Personer som 
var låginkomsttagare innan pensioneringen fick en förbättring av sin ekonomiska 
situation som pensionär. Deras pension motsvarar mellan 115 till 110 procent av 
slutlönen beroende på årskull. Medelinkomsttagare ligger mellan 84 till 80 procent av 
slutlönen medan höginkomsttagarna ligger mellan 76 till 73 procent. För omkring en 
fjärdedel av låginkomsttagarna förbättras deras ekonomiska situation av att de även 
får bostadstillägg.  
 
Även om låginkomsttagarna får en pension som är högre än tidigare lön är 
ersättningen relativt låg. I genomsnitt får en låginkomsttagare som är född 1942 drygt 
11 000 kronor i månaden i total pension, varav den allmänna pensionen uppgår till 
närmare 9 000 kr i 2008 års priser.  
 
Andelen pensionärer som var låginkomsttagare innan de pensionerades minskar från 
31 procent för 1938:orna till 25 procent för 1942:orna. Flertalet låginkomsttagare är 
kvinnor, men andelen har minskat från 76 procent för 1938:orna till 71 procent för 
1942:orna.  
 

Diagram 5: Total pension som andel av slutlön för låg-, medel- och 
höginkomsttagare, procent.
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
 
 
 

                                                 
3  Låginkomsttagare är pensionärer som har en inkomst som ligger under den första kvartilen för personer mellan 24 –64 år 
utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår. Medelinkomsttagare är pensionärer som har 
inkomst som ligger mellan första och tredje kvartilen och höginkomsttagare ligger över den tredje kvartilen för personer mellan 
24 – 64 år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår. 
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Prognosmodell med diskutabel träffsäkerhet 
 
Som tidigare nämndes jämför vi pensionen mot pensionärernas faktiska slutlön för att 
därigenom få en så korrekt uppfattning av deras ekonomiska standard. Vi tar därför 
inte bort inkomster som ligger över det allmänna pensionssystemets intjänandetak, 
som idag ligger på drygt 32 000 kronor i månaden. Det gör däremot 
Pensionsmyndigheten i sin prognosmodell som används i Pensionssystemets 
årsredovisning (PÅR).4 Enligt prognosmodellen, som har använts sedan 2001, ska 
den allmänna pensionen motsvara 69 procent av genomsnittsinkomsten för årskull 
1938 och 66 procent för årskull 1942. För personer födda på 80- och 90-talen 
beräknas pensionsnivån minska till 53 procent. Jämförelseinkomsten i PÅR utgår inte 
från slutlönen för personer mellan 60-64 år, utan baseras på genomsnittet för 
samtliga personer i landet mellan 16-64 år som kommer att ha minst 30 intjänandeår 
i pensionssystemet. Vid beräkningen av pensionsnivån exkluderas personer som vid 
65 årsdagen har färre än 30 år med inkomster om minst ett inkomstbasbelopp.  
 
En uppenbar brist med genomsnittsinkomst som jämförelseinkomst blir att den 
beräknade pensionsnivån inte säger någonting om den inkomstförändring som 
förväntas ske vid övergången till pension, enligt Pensionsmyndigheten. Men i 
praktiken gör detta inget. Och Pensionsmyndigheten fortsätter 
 
”Det beror på att genomsittlig pensionsgrundad inkomst (PGI) för personer 16-64 år 
mycket nära överensstämmer med genomsnittlig PGI för personer 60-64 år. Det 
spelar ingen större roll för resultatet vilken definition som används. Såldes ligger den 
pensionsnivå som beräknas här nära den ersättningsgrad som skulle ha blivit 
resultatet om den genomsnittliga inkomsten varje person hade vid åldern 60-64 år 
använts som jämförelseinkomst.”5  
 
Anledningen till att inkomster över intjänandetaket inte ingår i PÅR:s prognosmodell 
är enligt Pensionsmyndigheten att sådana inkomster inte är försäkrade i det allmänna 
pensionssystemet. Skulle även inkomster över intjänandetaket ingå skulle 
pensionsnivån sänkas med cirka 10 procent hävdar Pensionsmyndigheten.       
 
För få en uppfattning om träffsäkerheten i Pensionsmyndighetens prognosmodell har 
vi dels låtit Statistiska Centralbyrån kapa bort inkomster över intjänandetaket för 
samtliga pensionärer som ingår i Folksams undersökning och sedan jämfört 
resultatet med PÅR:s prognos för respektive årskull året innan de gick i pension6 (se 
diagram 6). Dels har vi jämfört det faktiska utfallet för allmän pension i Folksams 
undersökning, det vill säga utan lönekapning med PÅR:prognos, men där 
prognosvärdet för respektive årskull har sänkts med 10 procent för att därigenom få 
ovanstående påstående från Pensionsmyndigheten prövat (se diagram 7) 
  
När vi i likhet med Pensionsmyndigheten tar bort inkomsterna över intjänandetaket 
blir skillnaden mellan utfallet och prognosen trots allt betydande. Däremot ökar 
träffsäkerheten i PÅR:s prognos när vi reducerar prognosvärdet med 10 procent för 

                                                 
4 Istället för prognosmodell använder Pensionsmyndigheten ordet framskrivning. 
5 Pensionssystemets årsredovisning 2009, s. 31. 
6 Endast prognosvärderna för årskullarna 1938 och 1940 återges exakt i respektive årsredovisning. Prognosvärdena för övriga 
årskullar har vi utläst från diagrammen för basscenariot i årsredovisningarna. Det finns alltså risk för att vi har missbedömt det 
korrekta värdet. Vi har därför försökt att få våra uppskattningar av prognosvärdena kontrollerade av Pensionsmyndigheten, 
vilket de tyvärr inte hade möjlighet att göra. Vi har därför valt att använda de siffror som finns att tillgå. 
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de två äldsta årskullarna, men inte nämnvärt för de tre yngre årskullarna. För 
exempelvis årskull 1942 blir skillnaden runt 8 - 11 procent beroende på vilken 
jämförelsemetod vi använder. Kan tyckas lite, men i kronor räknat innebär det mellan 
1 070 till 1 373 kronor mindre i pension per månad för en person som är född 1942 
och gick i pension 2007.7

 
 

Diagram 6: Jämförelse mellan PÅR prognos och det faktiska pensionsutfallet under tak 
(procent)
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam. Faktiskt pensionsutfall, under tak: Årskullens genomsnittliga allmänna pension 
dividerad med slutlön som inte inkluderar inkomster över intjänandetaket. 
 
 

Diagram 7: Jämförelse mellan en reducerad PÅR prognos och det faktiska utfallet 
(procent)
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam. Faktiskt pensionsutfall: Årskullens genomsnittliga allmänna pension dividerad med 
slutlön. 
 

                                                 
7 1942: orna har en genomsnittsinkomst under tak på 235 295 kronor och vid en pensionsnivå på 66 procent blir årspensionen 
155 295 kr och vid 59 procent blir den 138 824 kr vilket ger en skillnad på 1373 kr/månad. Faktisk genomsnittsinkomst för 
årskullen, inklusive inkomster över tak är 257 025 kronor och vid en pensionsnivå på 59 procent blir årspensionen 151 645 kr 
och vid 54 procent blir årspensionen 138 794 kr, vilket ger en differens på 1 071 kr/månad 
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Tjänstepensionen spelar större roll 
 
Tjänstepension eller avtalspension som det också kallas, baseras i regel på ett 
kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Det finns även individuella 
tjänstepensioner som arbetsgivaren betalar.  
 
Tjänstepensionens andel av slutlönen har ökat från 16,7 procent för 1938:orna till 
19,2 procent för 1942:orna.8 För männen ökade tjänstepensionen med 16 procent 
och för kvinnorna med 11 procent. Tjänstepensionerna har ökat med 13,6 procent 
hos låginkomsttagarna medan motsvarande ökning bland medelinkomsttagarna är 
12 procent och 9 procent bland höginkomsttagarna. 
 
Andelen personer med tjänstepension har ökat om än svagt när vi jämför årskull 
1938 med 1942, från 90 till 92 procent. Ökningen har uteslutande skett bland 
låginkomsttagarna. Där har andelen ökat från 74 till 77 procent, medan motsvarande 
andel hos medel- och höginkomsttagarna är 98 procent. Av samtliga pensionärer 
som ingår i vår undersökning kan vi därför uppskatta att antalet utan tjänstepension 
uppgår till närmare 30 000 personer. 
 

Diagram 8:Tjänstepensionens andel av slutlönen, samtliga (procent)
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
 
 
 

                                                 
8 Att tjänstepensionens andel av slutlönen ligger över 10 procent för låg- och medelinkomsttagarna beror troligen på att många 
tar ut denna pension under en begränsad tid i stället för livsvarigt.  
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Diagram 9: Andel med tjänstepension, samtliga (procent). 
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  Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
 
 

Diagram 10: Tjänstepensionens andel av slutlönen för låg-; medel- och 
höginkomsttagare, procent.
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Fler sparar i privat pensionsförsäkring, men inte mer 
 
Andelen med privat pensionsförsäkring ökar bland ålderspensionärerna. Av 
1938:orna har 41 procent en privat pensionsförsäkring medan motsvarande andel för 
1942:orna är 48 procent. Men även om fler har en privat pensionsförsäkring har inte 
dess andel av slutlönen ökat, utan snarare minskat något. Särskilt hos männen. 
Andelen kvinnor med privat pensionsförsäkring har ökat relativt kraftigt om vi jämför 
1938:orna med 1942:orna, från 40,8 till 50,6 procent (24 procent). Motsvarande 
andel för männen ökade från 40 till 45,5 procent (14 procent). 
 

Diagram 11: Andel med privat pensionsförsäkring, samtliga
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 

Diagram 12: Den privata pensionens andel av slutlönen, samtliga 
(procent)
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
 
 
 
 
 
 
 

 11



Färre med bostadstillägg och fler med arbetsinkomster 
 
Andelen ålderspensionärer med bostadstillägg minskar från 9,8 procent för 
1938:orna till 8,3 procent för 1942:orna. Mer än dubbelt så många kvinnor än män 
har bostadstillägg. 
 
Det blir allt vanligare att pensionärer har en fot kvar i arbetslivet, samtidigt som de tar 
ur hel ålderspension efter 65 års dagen. Av höginkomsttagarna, födda 1942, var det 
nästan 60 procent som hade inkomster från arbete ett år efter att de hade gått i 
pension. Motsvarande andel för låginkomsttagarna i samma årskull var 22 procent. 
 

Diagram 13: Andel pensionärer med bostadstillägg, samtliga 
(procent)
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Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 

Diagram 14: Andel pensionärer med arbetsinkomster, samtliga
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 Källa: SCB:s inkomstregister, Folksam 
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Slutsatser och reflektioner 
 
Sveriges pensionssystem är statsfinansiellt hållbart säger riksdagspartierna bakom 
pensionsöverenskommelsen. Men är det privatfinansiellt hållbart för oss som 
omfattas av systemet? Är det som är hållbart för staten nödvändigtvis tryggt för oss 
som pensionssparare? 
 
Den frågan ställer sig nog många av oss som de senaste veckorna har sprättat upp 
det orange kuvertet från Pensionsmyndigheten. Man hinner knappt börja läsa den 
bifogade prognosen förrän man stöter på en reservation om att den totala pensionen 
kan bli högre än vad som redovisas i kuvertet. Pensionsmyndigheten understryker att 
prognosen bara är en del av pensionen. Hur stor denna del blir i förhållande till vår 
slutlön är man dock försiktig med att uttala sig om. Istället hänvisas läsarna till 
webbplatsen minpension.se. Där kan man göra individuella prognoser, men dessa 
säger ingenting om den genomsnittliga pensionsnivån i det allmänna 
pensionssystemet. För detta ändamål finns en annan prognosmodell som används i 
Pensionssystemets årsredovisning (PÅR) från Pensionsmyndigheten.  
 
Förra våren presenterade Folksam rapporten Vad blev det för pension? som visade 
att denna prognosmodell tenderar att missa den faktiska pensionsnivån i den 
allmänna pensionen. Vi grundade vår kritik på en särskild registerbearbetning, som 
Statistiska Centralbyrån gjorde på Folksams uppdrag, av samtliga pensionärer födda 
år 1940 och som gick i pension år 2005. Vi jämförde bland annat deras totala 
pension med deras slutlön, det vill säga den genomsnittliga förvärvsinkomsten från 
de sista fyra åren före pension. Den totala pensionen består av tre delar - allmän 
pension, tjänstepension och privat pension. 
 
I årets upplaga av rapporten Vad blev det för pension 2010? bibehåller vi förra årets 
upplägg, men har utvidgat undersökningen till samtliga årskullar mellan år 1938 till 
1942. Anledningen till att vi har valt dessa årskullar är att de omfattas av det 
reformerade pensionssystemet och att deras inkomsthistoria finns dokumenterad i 
Statiska Centralbyråns Inkomstregister. Sammanlagt ingår 336 601 individer i 
undersökningen.  
 
Resultaten från årets undersökning visar dels att det fortfarande finns skäl att 
ifrågasätta Pensionsmyndighetens prognosmodell. Dels att den totala pensionen 
minskar överraskande snabbt och kraftigt, särskilt för kvinnor.  
 
När vi jämför den totala pensionen som andel av slutlönen så minskar den från 86 
procent för årskull 1938 till 81 procent för årskull 1942. Minskningen för kvinnorna är 
iögonfallande. Deras pensionsnivå minskar från 87 till 80 procent av slutlönen under 
samma period. En minskning på hela 7 procentenheter på bara fem år. Motsvarande 
minskning för männen är endast 3 procentenheter.  
 
Orsaken är att den allmänna pensionen har minskat från 61 till 54 procent av 
slutlönen. Tjänstepensionens andel av slutlönen har istället ökat från 17 procent av 
slutlönen för 1938:orna till 19 procent för 1942:orna. Andelen personer med 
tjänstepension har också ökat, från 90 till 92 procent. Medan den privata pensionens 
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andel av slutlönen ligger på drygt 7 procent för respektive årskull, trots att andelen 
med sådan pension har ökat från 41 till 48 procent.  
 
Tar vi hänsyn till skillnaden i beskattning mellan lön och pension sjunker 
pensionsnivån ytterligare. Om vi antar att bruttopensionen för årskull 1942 skulle 
beskattas på samma sätt som lön skulle den genomsnittliga nettopensionen höjas 
med drygt 900 kronor per månad. 
 
Som tidigare nämndes jämför vi pensionen mot den faktiska slutlönen för att 
därigenom få en uppskattning om hur den ekonomiska standarden förändras vid 
pensioneringen. Vi tar därför inte bort inkomster som ligger över det allmänna 
pensionssystemets intjänandetak, som idag ligger på drygt 32 000 kronor i månaden. 
Det gör däremot Pensionsmyndigheten i sin prognosmodell som används i 
Pensionssystemets årsredovisning (PÅR). Enligt prognosmodellen, som har använts 
sedan 2001, ska den allmänna pensionen motsvara 69 procent av 
genomsnittsinkomsten för årskull 1938 och 66 procent för årskull1942. För personer 
födda på 80- och 90-talen beräknas pensionsnivån minska till 53 procent. 
 
För att få en uppfattning om träffsäkerheten i PÅR:s prognosmodell har vi dels låtit 
Statistiska Centralbyrån kapa bort inkomster över intjänandetaket för samtliga 
pensionärer som ingår i Folksams undersökning och sedan jämfört resultatet med 
PÅR:s prognos för respektive årskull året innan de gick i pension. Dels har vi jämfört 
det faktiska utfallet för allmän pension i Folksams undersökning med PÅR:prognos, 
men där prognosvärdet för respektive år har sänkts med 10 procent 
 
Oberoende vilken jämförelsemetod vi använder ökar inte precisionen i 
prognosmodellen. Enligt Pensionsmyndigheten skulle exempelvis årskull 1942 få en 
allmän pension på 66 procent, men de fick bara 59 procent, vilket i genomsnitt 
motsvarar 1 400 kronor mindre i pension per månad.   
 
Sammanfattningsvis visar Folksams undersökning att Pensionsmyndighetens 
prognoser är alltför optimistiska och lovar för mycket.  
 
Det finns mot denna bakgrund starka skäl att dra ned Pensionsmyndighetens 
prognos för 80- och 90-talisterna med cirka 20 procent, dels med hänsyn till att 
lönedelar över intjänandetaket inte ingår, dels att prognosmodellen genomgående 
tenderar att överskatta pensionsnivån. Detta innebär att deras totala pension hamnar 
på 60 – 65 procent av slutlönen. Sannolikt ännu lägre för kvinnorna på grund av att 
det finns få tecken som talar för att deras deltidsarbetande kommer att minska 
drastiskt i framtiden.  
 
Hittills har partierna bakom pensionssystemet duckat för dessa fakta och skickat fram 
statstjänstemän, som försöker avvärja diskussionen med klämkäcka slogans om att 
hela livet räknas och att det inte finns skäl att oroa sig för sin pension. 
 
Det vore väl utmärkt om vi kunde ägna större delen av livet åt produktivt arbete och 
därmed trygga pensionerna, men detta framtidsscenario är långt ifrån hugget i sten. 
 
Under de senaste två decennierna har vi istället sett hur sysselsättningen 
trendmässigt sjunkit och arbetslösheten bitit sig fast på en hög nivå. Studietiderna 
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har blivit längre och etableringen på arbetsmarknaden senareläggs. Samtidigt som 
halva befolkningen har lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder. Och 
svängningarna på finansmarknaden blir allt mer dramatiska, vilket aktiveringen av 
den så kallade pensionsbromsen indikerar.  
 
Vi som oroar oss för pensionerna har i högsta grad fog för detta. En oro som 
riksdagen och regeringen bör ta på största allvar. Det är därför hög tid att tillsätta en 
utredning som får i uppdrag att utvärdera pensionssystemets hittillsvarande elvaåriga 
historia och skissa på förbättringar som gör systemet än mer hållbart, även för oss 
pensionssparare.  
 
Håkan Svärdman  
Välfärdsanalytiker på Folksam 
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