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Förord 

Varje år betalas drygt 300 miljarder kronor ut i pension till 
personer med anknytning till den svenska arbetsmarknaden. Cirka 
70 procent av detta är pensioner från det allmänna pensions-
systemet. Men resten - och därmed en förhållandevis stor del - är 
utbetalningar från kollektivavtalade pensionsförsäkringar eller 
privat pensionssparande, dvs. tjänstepensioner och privata 
individuella pensioner. Den här rapporten handlar om de två 
sistnämnda formerna av pension. 

När det svenska ålderspensionssystemet reformerades på 1990-
talet var tanken att skapa ett autonomt och självfinansierat 
fördelningssystem. En viktig del i detta var att inkomsterna under 
hela livet skulle räknas, dvs. att ålderspensionen skulle påverkas av 
hur länge man arbetar och när man väljer att gå i pension. Några 
större regelförändringar har däremot inte skett när det gäller de 
privata pensionsförsäkringarna. Utvecklingen på tjänstepensions-
området har dock de senaste åren gått från förmånsbestämda till 
avgiftsbestämda pensioner, vilket i sig inneburit att kopplingen 
mellan inbetalda avgifter och utfallande pensioner har stärkts. 
Lagstiftningen som kringgärdar detta sparande har dock inte 
förändrats i någon större utsträckning.  

I denna rapport intresserar sig författarna för de särskilda 
skatteregler som finns för privat pensionssparande. Dessa regler 
motiverades tidigare av en politisk ambition att stödja just denna 
typ av sparande. På senare tid har dock den särskilda behandlingen 
av privat pensionssparande börjat diskuteras – vad innebär den för 
det totala sparandet, för arbetsutbudet och för inkomst-
fördelningen? I juli 2004 tillsattes en utredning – Pensions-
skatteutredningen - med syfte att se över den skattemässiga 
behandlingen av pensionssparande. I april 2006 lades dock 
utredningen ned utan att den hade hunnit lämna något betänkande. 
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Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har 
uppdrag att självständigt bidra till att bredda och fördjupa 
underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska 
avgöranden. Det är därför naturligt för ESO att ta sig an den svåra 
frågan om hur man ska se på stöd till privat pensionssparande i 
framtiden.  

I denna rapport identifierar författarna i huvudsak tre problem 
förknippade med skattereglerna för privat pensionssparande. Det 
första är bristen på likformighet i förhållande till annat sparande. 
Det andra är bristen på öppenhet och tydlighet i regelverket. Det 
tredje är problemet med skatteuppbörd i en alltmer 
internationaliserad värld. 

Författarna drar slutsatsen att huvuddelen av dessa problem 
skulle kunna lösas genom att göra beskattningen av pensions-
sparande mer lik beskattningen av övrigt sparande. Enligt dem 
borde pensionssparande kunna likställas med sparande i s.k. 
kapitalförsäkringar. En sådan reform skulle dock innebära en rad 
övergångsproblem som måste utredas vidare. 

Arbetet med rapporten har följts av en referensgrupp under 
ledning av professor Harry Flam, vice ordförande i ESO:s styrelse.  

Som brukligt är i ESO-sammanhang, ansvarar författarna själva 
för innehållet, slutsatserna och de förslag som presenteras i 
rapporten. 

Det är min förhoppning att denna rapport ska bidra till en 
offentlig diskussion om huruvida det behövs en reformering av 
regelverket kring tjänstepensioner och individuellt pensions-
sparande. 
 
 
Stockholm i maj 2010 
 
Lars Heikensten 
Ordförande för ESO 
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Sammanfattning 

Det privata pensionssparandet består dels av individuellt sparande, 
dels av sparande i tjänstepensioner. Bägge dessa sparformer 
kännetecknas av uppskjuten beskattning: de medel som avsätts till 
sparandet tas inte upp till inkomstbeskattning när sparandet sker. 
De beskattas istället som inkomst senare, när de tas ut i form av 
pension. Det individuella sparandet har ett tak för avsättningarna 
(det s.k. avdragstaket) på 12 000 kronor per år. Taket för skattefri 
avsättning till tjänstepension är betydligt högre: 35 procent av 
lönen, dock högst 10 inkomstbasbelopp, per år. Det betyder att en 
höginkomsttagare med ett par miljoner i årsinkomst kan sätta av 
ungefär 424 000 kronor per år till sin tjänstepension (2010). Bägge 
typerna av pensionssparande beskattas som vanlig inkomst när 
pensionen så småningom faller ut. Under tiden kapitalet står inne 
belastas avkastningen med en 15-procentig avkastningsskatt. 

Vi identifierar i denna rapport tre huvudproblem med 
beskattningen av pensionssparandet. 
 
1. Brist på likformighet vis-à-vis beskattning av annat sparande. 
Bör pensionssparande vara skattegynnat i förhållande till annat 
sparande? Detta är en komplicerad fråga. Det finns goda 
samhällsekonomiska skäl för att pensionssparande upp till en viss 
nivå bör vara obligatoriskt, i form av lagstadgade statliga pensioner 
och/eller i form av kollektivavtalsreglerade tjänstepensioner. 
Däremot är det svårt att finna skäl till att detta sparande ska ha 
speciella skattefavörer. Ibland hör man att pensionssparande bör 
vara skattegynnat därför att det är bundet och långsiktigt – men ett 
sådant argument är inte grundat i någon samhällsekonomisk analys. 
Ett annat möjligt argument skulle kunna vara att den vanliga 
inkomstbeskattningen är alltför progressiv, och att det därför 
behövs lättnader i skatten för höginkomsttagare. Detta argument är 
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i huvudsak politiskt, och vi tar i denna rapport därför inte ställning 
till det.  

Det finns samhällsekonomiska argument för att skatten på 
sparande i allmänhet bör vara låg. Men att ge en skattefavör till en 
viss typ av sparande kan knappast motiveras med dessa argument, i 
synnerhet om de medel som kanaliseras in i pensionssektorn inte 
representerar nysparande, utan bara innebär en överflyttning från 
andra sparformer (och således är att betrakta som skattearbitrage). 
Exakt hur stor del av pensionskapitalet som verkligen är 
nysparande, och hur stor del som bara uppstått genom över-
flyttning och arbitrage, är inte känt.  

Vi visar i rapporten att uppskjuten beskattning i sig inte innebär 
någon skattefavör för pensionssparandet. Däremot utgör den låga 
avkastningsskatten på 15 procent en skattefavör, i jämförelse med 
den 30-procentiga skattesatsen på annat sparande. En ytterligare 
skattefavör är knuten speciellt till tjänstepensionerna: den del av 
löneutrymmet som avsätts till tjänstepension belastas inte med 
någon arbetsgivaravgift (vilket är fallet för sparande i individuella 
pensioner), utan med en s.k. särskild löneskatt. Systemet är 
utformat så att den särskilda löneskatten innebär en fördel för 
höginkomsttagarna. Detta innebär att det för en höginkomsttagare 
kan te sig speciellt förmånligt att, genom s.k. skatteväxling, ta ut en 
stor del av löneutrymmet i form av tjänstepension i stället för i lön. 
 
2. Brist på transparens och tydlighet. Vår analys visar att det är 
mycket svårt att genomskåda vilken form av sparande, och vilka 
grupper i samhället, som gynnas av det nuvarande systemet för 
beskattning av pensionssparande. Skälet till detta är att nivån för 
skatterna på pensionssparande styrs av tre parametrar – taket för 
skattefria avsättningar, nivån på avkastningsskatten samt, för 
avsättningar till tjänstepensionerna, nivån på den särskilda 
löneskatten. Dessutom kommer förväntningarna om nivån för 
beskattningen att styras av vad man tror om framtida marginal-
skatter för inkomstskatter, som i sin tur beror på hur hög pension 
man själv kommer att få, om man ligger över eller under 
brytpunkten för den statliga skatten, såväl som på det framtida 
skattesystemet. 
 
3. Problem med skatteuppbörd. Den fria kapitalrörligheten inom 
EU har ställt pensionsbeskattningen inför en rad problem. 
Eftersom pensionssparande är undantaget från inkomstskatt när 
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sparandet sker, och den så småningom utfallande pensionen sedan 
ska beskattas, kan man säga att Sverige ger en skattekredit till 
pensionsspararna. Men om pensionsspararen efter pensioneringen 
bosätter sig utomlands – vilket kan komma att bli mer vanligt i 
framtiden – är det oklart huruvida Sverige kan beskatta den ut-
fallande pensionen fullt ut. Även indrivandet av avkastningsskatten 
kan bli ett problem, åtminstone om sparandet sker i ett utländskt 
bolag. Både vad gäller skattekrediten och avkastningsskatten har 
således försäkringsmarknadernas internationalisering inneburit en 
från Sveriges synpunkt ökad risk för flyende skattebaser. 

 
Dessa tre problem kan i princip behandlas, och åtgärdas, var för sig 
– men de kan också lösas samtidigt, i ett samlat grepp. Vårt förslag 
till en reform i ett samlat grepp kan sammanfattas: Ge 
pensionsförsäkringar samma skattebehandling som kapital-
försäkringar. Detta brukar kallas för ”rättvänd beskattning” och 
innebär att premier till individuella pensionsförsäkringar inte längre 
blir avdragsgilla. För symmetrins skull krävs då även att de 
utfallande pensionerna blir skattefria. Vad gäller tjänstepensionerna 
blir principen densamma: hela lönen tas upp till vanlig 
inkomstbeskattning hos den anställde. Den del som så sätts av till 
tjänstepension är därför redan avskattad från början – precis som 
fallet är med kapitalförsäkringar i dag – och den utfallande 
pensionen blir i konsekvensens namn skattefri. Lönen betraktas 
som en vanlig lönekostnad och utgör underlag för vanliga 
arbetsgivaravgifter. Den särskilda löneskatten försvinner därför 
automatiskt – och med den en tämligen okänd och svårgenom-
skådlig favör för i huvudsak höginkomsttagarna.  

Den 15-procentiga avkastningsskatten är den parameter som är 
enklast att justera, uppåt eller nedåt. Vi har genomfört kalkyler 
över effekterna av olika nivåer på avkastningsskatten – till exempel 
den nivå på 27 procent som i dag gäller för kapitalförsäkringar. 
Även efter en sådan drastiskt höjning framstår pensions-
försäkringar/kapitalförsäkringar som attraktiva i jämförelse med 
andra sparformer, men graden av gynnande blir naturligtvis mindre 
än i dag. 

Problemet med framtida flyende skattebaser motverkas genom 
att rättvänd beskattning innebär att Sverige inte längre skulle ge 
några skattekrediter i form av den uppskjutna beskattning som 
tillämpas i dag. Hela systemet skulle dessutom bli mer 
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lättöverskådligt och de fördelningspolitiska konsekvenserna av 
beskattning på pensionssparande lättare att analysera.  

Man kan ändra avkastningsskatten utan att införa rättvänd 
beskattning och utan att göra något åt den särskilda löneskatten. 
Man kan också införa rättvänd beskattning utan att ändra 
avkastningsskatten eller den särskilda löneskatten. Och man kan 
slutligen omvandla den särskilda löneskatten till en vanlig 
arbetsgivaravgift utan att införa rättvänd beskattning och utan att 
röra avkastningsskatten. Genom att tillämpa samma skatteregler på 
pensionsförsäkringar som man i dag tillämpar på kapital-
försäkringar skulle man dock åstadkomma en paketlösning som i 
ett slag ger ett enklare, rättvisare och mer lättöverskådligt system 
för beskattning av pensionssparande i Sverige.



Summary 

Private retirement savings include both savings in individual 
retirement arrangements (personal pension plans) and 
employment-based (occupational) pension plans. Savings in these 
systems are subject to special tax-treatment. First of all, private 
pension savings are exempt from income taxation, implying that 
contributions are deducted from the income tax base. Income tax 
will instead be paid on the ensuing pension payments. 
Contributions to personal pension plans are limited to SEK 12 000 
per year. When it comes to tax-exempt contributions to 
occupational pension plans, the ceiling is much higher: 35 percent 
of the wage income or a maximum of SEK 424 000 per year (2010). 

Withdrawals from both kinds of pension savings are taxed the 
same way as wage income. The tax on return to pension savings is 
15 percent. In this report, we identify three major problems 
concerning the taxation of private retirement savings. 
 
1. Lack of uniformity compared to other forms of saving. Should 
retirement savings be favorably taxed, as compared to savings in 
general? This is a complicated question. Economic theory gives 
some reasons why retirement savings – to a certain extent – should 
be mandatory, as in public mandatory or occupational mandatory 
pension systems. But it is difficult to motivate a favorable tax 
treatment for voluntary pension schemes. It is sometimes argued 
that pension savings should be taxed differently due to the fact that 
they are restricted and a long-term saving – but that does not seem 
like a well-founded economic argument. Another possible motive 
for more lenient tax-treatment might be that the progressivity of 
income-taxation in Sweden is too accentuated and thus motivates 
tax reliefs for high-income earners. This is mainly a political 
argument and thus, it will not be dealt with in this report. 

13 
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There is a theoretical rationale why the tax rate on savings 
should generally be kept low. But that is not a motive for tax reliefs 
for a particular savings vehicle. This is especially true if funds 
channeled through the pension sector are simply transformed from 
savings in other sectors (thus simply constituting tax arbitrage) 
and do not add to aggregate savings. To what extent pension funds 
represent additional savings, or just transformed savings from 
other sectors, is an interesting topic for future research. 

In this report, we show that the tax deferral per se does not 
constitute a tax favor. However, the low tax rate of 15 percent on 
the accrued return on pension savings is a preferential rate relative 
to the rate of 30 percent for other forms of savings. Occupational 
pensions are subjected to an additional tax relief: no social security 
taxes are levied on contributions to employment-based pensions. 
Instead, the employers pay a special wage tax (“särskild 
löneskatt”). This special treatment is favorable to high-income 
earners. This means that these income groups can benefit from so-
called “income shifting”, i.e. transforming wage income into 
pension savings. 
 
2. Lack of transparency and simplicity. When it comes to what 
kind of savings and which groups in society are favored by the 
special tax treatment for private retirement savings, our analysis 
illustrates the difficulty of penetrating these effects. The reason for 
this is that the tax incentive is determined by three parameters: the 
ceiling on the income deduction for contributions, the level of 
capital income tax on accrued returns and the special wage tax, 
levied on contributions for occupational pensions. The interaction 
of these three parameters is a complex matter. What total level of 
taxation you can expect will, in turn, be determined by future 
marginal income tax rates, the level of the total pension benefits, 
whether you are above or below the threshold for the additional 
income tax levied by the central government, as well as the future 
tax system as a whole. 
 
3. International tax avoidance. The mobility of capital within the 
EU is a potential problem when it comes to taxing pensions. Since 
contributions to private retirement savings are exempt from 
income taxation, and the ensuing pension payments are subject to 
taxation, this deferral can be seen as a tax credit. But if the 
pensioner settles abroad – which will probably be a common 
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situation in the future – it is not evident that the Swedish tax 
authority will be able to fully tax the pension benefits. Similarly, 
taxing the accrued returns on investments in pension savings plans 
will probably be difficult, especially if the pension fund manager is 
located outside Sweden. When it comes to Swedish tax bases, the 
internationalization of the capital market has resulted in a higher 
risk for tax avoidance, both concerning the tax credit for pension 
savings and the capital income tax on accrued returns. 
 
In principle, these three problems can be dealt with, and solved, 
separately – but they can also be taken care of with a more 
comprehensive approach. Our proposal for a comprehensive 
reform can be summarized as follows: Make pension insurance 
subject to the same tax treatment as so-called capital insurance. This 
implies taxing the contributions and exempting the pensions, here 
referred to as “regular taxation” as opposed to deferred taxation. 
The same set of rules should apply to both personal retirement 
savings and occupational pensions. Contributions to occupational 
pensions will thus be made out of taxed earnings, and the pension 
benefits will consequently be tax exempt. The part of the wage 
used for pension savings will thus be levied with social security 
contributions. This means that the special wage tax will 
automatically be abolished, together with its little known of and 
opaque redistributional effects, mainly favorable to high-income 
earners.  

The capital income tax on accrued returns to pension savings is 
the parameter that is most easily adjusted. We have been carrying 
out calculations concerning the effects of different tax rates – for 
example the rate of 27 percent at which capital insurance is taxed 
today. Even after such a sharp raise of the tax rate, pension savings 
are still taxed under a preferential regime, compared to other saving 
vehicles, although of course less preferential than before. 

The problem with future international tax avoidance could be 
partly neutralized with a system of regular taxation, since it will 
lead to a situation without any tax deferral or tax credits. Further, 
the whole tax system in this area would be more transparent and 
foreseeable and the distributional effects of the tax regime for 
private pensions savings easier to analyze. 

The capital income tax from returns on investment in private 
savings could still be changed, without abolishing today’s 
deductibility or the special wage tax. Correspondingly, a system of 
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regular taxation could be introduced without changing the tax on 
returns or the special wage tax. Finally the special wage tax could 
be transformed into a normal social-security tax without adopting a 
system of regular taxation and without changing the tax on returns. 
However, if we taxed pension savings in the same way as capital 
insurance, we would have a comprehensive solution which would 
create a more simple, equitable and transparent system for the 
taxation of Swedish private pension savings.



1 Inledning 

Pensionssystemen utgör en allt viktigare del av samhällsekonomin. 
Det beror delvis på att befolkningens livslängd har ökat. Jämfört 
med 1950-talet har tiden som pensionär mer än fördubblats för den 
genomsnittliga svensken. Dessutom kommer troligen morgon-
dagens pensionärer att vänta sig ett mer aktivt liv med vidlyftigare 
konsumtionsvanor. Pensionssektorn – försäkringsbolag, fond-
förvaltare och placeringsrådgivare – har vuxit kraftigt och kommer 
i framtiden få en ännu större betydelse. Pensionssystemen är inte 
bara viktiga för landets invånare i meningen att de tryggar en viss 
levnadsstandard efter den yrkesverksamma delen av livet – 
systemen är även en vital och växande del av den finansiella sektorn 
i ekonomin. Sammantaget medför detta att kraven på rättvisa och 
effektivitetsbefrämjande skatteregler på detta område blir allt 
större. 

Schematiskt kan pensionssystemen illustreras som i figur 1.1. I 
botten ligger de offentliga systemen: den allmänna pensionen och 
garantipensionen. År 2008 betalades det ut cirka 220 miljarder 
kronor ur dessa system (ålderspension inklusive garantipension och 
PPM).1 Fonderna inom de offentliga systemen uppgår till ungefär 
1 050 miljarder kronor. Av detta belopp förvaltar AP-fonderna 700 
miljarder, medan premiepensionsfonderna i dag förvaltar 350 
miljarder (fullt utbyggt beräknas premiepensionssystemet omfatta 
cirka 2 8002 miljarder). Däröver ligger de privata systemen. Störst 
bland dessa är tjänstepensionerna som innefattar både kollektiv-
avtalsbaserade och individuellt förhandlade pensionslösningar. År 
2008 betalades cirka 75 miljarder ut i tjänstepension (statlig, 
kommunal och privat).3  
 

 
                                                                                                                                                               
1 Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. 
2 Källa: PPM (2009). 
3 Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. 
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Figur 1.1 Olika typer av pensioner 

 
 
 
Överst i pyramiden finns det individuella pensionssparandet – i 
dagligt tal pensionsförsäkringar, dvs. det sparande som vi enligt 
dagens regler får dra av 12 000 kronor för i självdeklarationen. 
Utbetalningarna från de privata pensionsförsäkringarna var år 2008 
cirka 22 miljarder kronor.4 Fonderna inom de privata pensions-
systemen (tjänstepensioner plus individuella pensioner) beräknas 
2010 uppgå till drygt 2 400 miljarder kronor,5 vilket motsvarar 
ungefär hälften av det samlade realkapitalet i landet. I vissa fall är 
det svårt att skilja mellan tjänstepensioner och privata individuella 
pensioner, men en uppskattning är att de förra systemens fonder är 
ungefär dubbelt så stora som de senares.  

I den här rapporten kommer vi att behandla skattereglerna för 
de två översta delarna av pyramiden – tjänstepensionerna och det 

 
4 Inklusive skattepliktig livränta. Källa: SCB och Konjunkturinstitutet. 
5 Se Finansdepartementet (2009). 

Privata, 
individuella 
pensioner 

Privata 
pensioner 

Tjänstepensioner till 
privat, statligt och 

kommunalt anställda 

 Lagstadgade pensioner:   
Inkomstpension,  

Garantipension, ATP,  
Premiepension

18 



 2010:2 Inledning 
 
 

19 

individuella pensionssparandet. Dessa två delar regleras genom 
privaträttsliga avtal och kan därför benämnas ”privata pensioner”, 
till skillnad från de lagstadgade systemen. 

De skatteregler som gäller för det privata pensionssparandet har 
kommit till genom historiska processer, i vilkas förlopp en rad 
intressegrupper och särintressen inom vitt skilda samhällsgrupper i 
många fall haft ett avgörande inflytande. I vissa fall är reglerna 
svåröverskådliga och ibland är det svårt att se de ekonomiska 
motiven bakom dem. Därför finns det ett tydligt behov av att 
diskutera om dagens regler verkligen är de mest de mest rättvisa 
och mest lämpade för att befrämja ekonomisk effektivitet och 
tillväxt. Vårt mål är att i denna skrift besvara tre övergripande 
frågor:  
 

1. Är det privata pensionssparandet skattegynnat? 
2. Bör privat pensionssparande vara gynnat? 
3. Bör skattereglerna för det privata pensionssparandet ändras? 

 
Att uttömmande besvara dessa tre frågor är en mycket omfattande 
uppgift. Denna studie ämnar endast ge en preliminär diskussion av 
frågorna. Ambitionen är främst att identifiera de mest allvarliga 
kunskapsluckorna, och därmed peka ut de mest angelägna 
uppgifterna för en framtida, mer omfattande utredning.
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2 Regler för pensionsbeskattning 

Grundprincipen för pensionssparande är att den inkomst som 
avsätts för pensioner är befriad från inkomstskatt; när pensionen 
sedan faller ut betraktas den som skattepliktig inkomst. Så långt är 
det samma skattebehandling som för utfallande offentliga 
pensioner. Ytterligare två regler gör att skattebehandlingen av 
pensionssparande avviker från det som gäller för annat sparande. 
För det första är den årliga s.k. avkastningsskatten, som betalas av 
det bolag eller den stiftelse som förvaltar kapitalet, satt till 15 
procent av kapitalets avkastning istället för 30 procent som gäller 
för annat sparande. På den tiden förmögenhetsskatten fanns, var 
pensionskapitalet undantaget från förmögenhetsskatt. För det 
andra betalar arbetsgivaren inte arbetsgivaravgifter på avsättningar 
till tjänstepensioner, utan betalar i stället en reducerad s.k. särskild 
löneskatt på dessa avsättningar. 

2.1 Uppskjuten beskattning 

Beskattningen av privata pensioner kan sägas vara uppskjuten. 
Detta beror på två regler. Den ena är löntagarnas skattefrihet för 
tjänstepensionsförmåner (dvs. avsättningar till tjänstepensioner) 
och den andra är avdragsrätten för avsättningar till privata 
individuella pensionsförsäkringar. I denna rapport behandlas båda 
dessa regelverk. 

När det gäller det privata, individuella pensionssparandet 
(motsvarande toppen av pyramiden i figur 1.1) bygger dagens 
system med avdragsrätt för premierna i huvudsak på lagstiftning 
från år 1950. Avdragsrätten var till en början obegränsad, men 1976 
begränsades den till tio procent av inkomsten upp till 20 basbelopp, 
dock maximalt ett basbelopp. Därefter har avdragsrätten successivt 
begränsats ytterligare, 1995 till högst ett halvt basbelopp, och 2008 
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till högst 12 000 kronor. När det gäller avsättningar till 
tjänstepensioner har principerna varit desamma. Det är dock 
arbetsgivaren som gör avdraget, i princip på samma sätt som för 
övriga lönekostnader. Skillnaden i förhållande till lön och övriga 
förmåner är att avsättningen inte utgör grund för inkomst-
beskattning.  

För tjänstepensionerna har man i regel haft mer generösa tak för 
avsättningarna. Från början bestämdes avdragen av de avsättningar 
som behövdes för att trygga arbetsgivarnas åtaganden för de 
anställdas avtalspensioner enligt ITP-planen (för tjänstemanna-
kollektivet) eller STP-planen (för LO-kollektivet). När dessa 
system byggdes upp under 1960- och 1970-talen var de ännu inte så 
omfattande. Några tak som begränsade avsättningarnas storlek, 
utöver vad som krävdes för att trygga de kollektivavtalade 
pensionerna, behövdes därför inte. Allteftersom systemen vuxit, 
och en omfattande avsättning till individuella (alltså icke-
kollektivavtalsbaserade) tjänstepensioner uppkommit, har det dock 
uppstått ett behov av ett tak även för tjänstepensionerna. Detta tak 
är dock väsentligt mer generöst än taket för de privata individuella 
pensionerna. I dag kan medel sättas av för tjänstepension upp till 35 
procent av lönen, eller 10 basbelopp, utan att den anställde behöver 
betala inkomstskatt för dessa medel. Detta tak ligger högt över 
nivåerna för huvuddelen av de kollektivavtalsbaserade pensionerna 
och är egentligen bara relevant när det uppstår höga 
tryggandekostnader mot slutet av en anställning i de förmåns-
bestämda systemen och för ett mindre antal individuellt 
förhandlade pensionslösningar (för ledande befattningshavare inom 
företag och myndigheter). 

Man kan spekulera om varför lagstiftarna valde konstruktionen 
med skattefrihet för premierna och skatteskyldighet för de 
utfallande pensionerna – rent tekniskt skulle man ju ha kunnat välja 
någon annan lösning. Exempelvis skulle man ha kunnat tillämpa 
samma system som för kapitalförsäkringar: att premierna betalas 
med beskattade medel, och de utfallande beloppen är skattefria. 
Med lämpligt utformade skatteregler skulle en sådan ”K-
skattemodell” ha kunnat göras exakt lika förmånlig eller oförmånlig 
som en ”P-skattemodell” med full avdragsrätt. Möjligen valde man 
avdragsmodellen eftersom den liknade det system man använder 
för de lagstadgade pensionerna. En annan möjlighet är att man såg 
pensionen som en uppskjuten inkomst – och då ansåg att 
inkomsten ska beskattas först när den kan nyttjas (vilket skulle 
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kunna vara när pensionen betalas ut). Huruvida man ska anse att 
inkomsten uppkommer vid den tidpunkt då man tjänar in 
inkomsten och avsätter en viss del av inkomsten till ett 
pensionssparande, eller vid den tidpunkt då man tar ut detta 
sparande, ska vi diskutera senare. 

2.2 Skatt på avkastningen 

Avkastningen på pensionssparandet var tidigare skattefri. 
Anledningen till detta kan ha varit att det allmänna skattetrycket på 
1950-talet var så lågt att det inte spelade så stor roll om en viss 
sektor var skattefri. En annan möjlighet är att politikerna på den 
tiden faktiskt inte genomskådade de ekonomiska mekanismerna, 
utan trodde att avkastningen på pensionskapital faktiskt var 
beskattad, eftersom de utfallande pensionerna ju beskattades.6 När 
så skatteuttaget ökade, ökade även skatten på kapitalinkomster 
(före 1990 års skattereform var ju marginalskatten på kapital-
inkomster densamma som för arbetsinkomster, och kunde uppgå 
till över 70 procent) och därmed blev diskrepansen mellan 
obeskattat pensionssparande och beskattat övrigt sparande mer 
dramatisk. Denna diskrepans skapade utrymme för omfattande 
skattearbitrage; på 1970-talet kunde man låna pengar av 
försäkringsbolagen till avdragsgill ränta för att teckna privata, 
individuella pensionsförsäkringar och därmed göra ett rent 
skattearbitrage.  

Det faktum att avkastningen på pensionssparande faktiskt var 
skattefri uppmärksammades först i diskussionen kring möjlig-
heterna att införa en s.k. realränteskatt, dvs. en speciell skatt på 
livförsäkringsbolagen (avseende såväl pensions- som kapital-
försäkringar) under sådana år då deras realavkastning varit speciellt 
hög.7 Realränteskatten kom emellertid aldrig att införas; i stället 
belastades livförsäkringsbolagen åren 1986 och 1987 med den s.k. 
engångsskatten.8  

En avkastningsskatt av modernt slag diskuterades i samband 
med 1990/91 års skattereform. I förarbetena till reformen föreslogs 
en likformig beskattning av kapitalinkomster, med undantag för 

 
6 Så sent som på 1980-talet framfördes detta resonemang ibland som ett argument mot att 
beskatta pensionskapitalet med en avkastningsskatt. 
7 Ds Fi 1986:18. 
8 Regeringens proposition 1986/87:61. 
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pensionssparande där man föreslog en skattesats på 20 procent.9 
Efter en del diskussioner valdes dock en något annorlunda lösning i 
form av en skattesats på 10 procent för tjänstepensioner och 15 
procent på privata, individuella pensioner.10 Motivet för skillnaden 
beskrivs i propositionen som: 
 

”Förenklat kan man säga att den som köper en privat pensionsförsäkring 
betalar en premie och kan sedan få ut huvuddelen av premien jämte all 
den avkastning som kapitalet givit. Vid tjänstepension får den enskilde 
enbart ut vad som faktiskt är utfäst jämte värdesäkring.” 

 
Formuleringen ska ses mot bakgrund av att systemen i huvudsak 
var förmånsbestämda. Motiveringen för de förhållandevis låga 
skattesatserna var att pensionssparande är ett långsiktigt och 
bundet sparande som skulle stimuleras på detta sätt. Skillnaden i 
beskattningen av olika former av privat pensionssparande 
avvecklades fr.o.m. 1992 av regeringen Bildt. Skatten på 
avkastningen av individuella pensionsförsäkringar sänktes då till 10 
procent. Motivet var att individuella pensioner och 
tjänstepensioner i allt högre grad liknar varandra och att skillnader i 
skattesatser medför en snedvridning samt komplikationer för 
skattskyldiga och skattemyndigheter.11  

Dessa skatteregler gällde pensionssparande i livförsäkringsbolag, 
pensionsstiftelser och understödsföreningar, och sparande i form 
av avsättningar i företagens balansräkningar. 1994 trädde nya regler 
i kraft, gällande ett nytt långsiktigt, bundet sparande utan 
försäkringsinslag.12 Den nya sparformen benämndes Individuellt 
pensionssparande (IPS) och gjorde det möjligt även för bankerna 
att börja konkurrera om pensionsmedlens förvaltning. Dessa regler 
förde också med sig en förändring av avkastningsskatten, från att 
ha beräknats på den verkliga avkastningen hos bolagen, till en 
schablonmetod som grundar sig på hela pensionskapitalets storlek. 
Den nya metoden ansågs ge en effektivare beskattning än den 
tidigare. 

Från och med inkomståret 1995 höjdes skattesatsen återigen till 
15 procent. Motivet var att man ville återställa skatten till den nivå 
som gällde efter skattereformen. Av likformighetsskäl infördes 

 
9 SOU 1989:33. 
10 Regeringens proposition 1989/90:110. 
11 Regeringens proposition 1991/92:60. 
12 Regeringens proposition 1992/93:187. 
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samma skattesats överallt; man ansåg att det inte skulle vara några 
skillnader i behandling av olika former av privat pensionssparande. 

Dagens skattesystem består således av en avkastningsskatt på 15 
procent på pensionsmedlens avkastning (som jämförelse kan 
nämnas att s.k. kapitalförsäkringar belastas med en avkastnings-
skatt på 27 procent). Skatten betalas av försäkringsbolagen 
(stiftelserna, understödsföreningarna, bankerna) och bygger på en 
schablon: det förvaltade kapitalet belastas med en schablonmässigt 
beräknad avkastning som förutsättes vara lika med den genom-
snittliga statslåneräntan. I regel är denna lägre än den verkliga 
avkastningen, varför den effektiva avkastningsskatten oftast är 
lägre än 15 procent, men enstaka år (t.ex. 2008) kan naturligtvis 
statslåneräntan vara högre än den verkliga avkastningen. 

2.3 Den särskilda löneskatten 

Arbetsgivaren betalar inte fullt ut arbetsgivaravgifter på 
avsättningar till tjänstepensioner, utan betalar i stället en s.k. 
särskild löneskatt. År 2009 var nivån för arbetsgivaravgiften 31,48 
procent medan den uppgick till 24,26 procent för den särskilda 
löneskatten. Avsättningarna till tjänstepensioner ger å andra sidan 
ingen rätt till sociala förmåner, som ålderspensioner och 
sjukpenning. För inkomster under det s.k. socialförsäkringstaket är 
det därför oklart om konstruktionen med en särskild löneskatt för 
tjänstepensionsavsättningar är att betrakta som en skatteförmån. 
För inkomster över socialförsäkringstaket däremot, där arbets-
givaravgifterna ju ändå inte motsvaras av några ytterligare sociala 
förmåner och därför är att betrakta som en ren skatt, är dock denna 
konstruktion att betrakta som en skatteförmån. Detta kommer 
diskuteras mer utförligt i kapitel 6. 

2.4 Internationell utblick 

Det kan vara intressant att jämföra den svenska lösningen för 
beskattning av pensioner med de lösningar som andra länder valt. 
Pensionssparande kan beskattas vid tre olika tillfällen, vilket har 
beskrivits ovan. För det första kan själva sparandet göras med 
beskattade eller obeskattade medel (det senare är fallet om 
sparandet är avdragsgillt). För det andra kan avkastningen på 
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kapitalet inom det företag som förvaltar kapitalet beskattat eller 
obeskattat (det senare var fallet i Sverige före 1990/91 års 
skattereform, då avkastningsskatten infördes). För det tredje kan 
det utfallande beloppet vara skattepliktigt (pensionsförsäkringar) 
eller skattefritt (kapitalförsäkringar). 

Dessa tre led av beskattning kan stiliseras för att skapa en bild av 
hur olika länder har utformat sina system och för att göra systemen 
jämförbara sinsemellan. I tabell 2.1 anges skattefrihet för ett visst 
led med bokstaven E (för exempt), medan beskattning markeras 
med bokstaven T (för taxed). Det svenska pensionssparandet är 
enligt detta sätt att skriva beskattat enligt ETT-metoden: 
skattefrihet i första ledet, skatt på avkastning i det andra, och skatt 
på utfallande pension i det tredje ledet. Som jämförelse kan man ta 
de svenska kapitalförsäkringarna; de är beskattade enligt schemat 
TTE, dvs. premierna betalas med beskattade medel, avkastningen 
belastas sedan med avkastningsskatt, och de utfallande medlen är 
skattefria. 

Tabell 2.1 Skattebehandlig av pensionssparande i OECD 

              ETT TEE EIT TET TTE TTT 
EEpT EET      

Frankrike Kanada Ungern Danmark Tjeckien Nya Zeeland Australien 
Tyskland Finland  Italien Luxemburg   
Irland Grekland  Sverige    
Japan Island      
Korea Nederländerna      
Mexico Norge      
Slovakien Polen      
Spanien Schweiz      
Turkiet USA      
Storbritanien Österrike      
Belgien       
Portugal       
Not: pT betyder ”partially taxed”, används här enbart för EET-regimer och innebär att utfallande pensioner inte 
beskattas fullt ut med inkomstskatt. 
Källa: Yoo och de Serres (2004). 
 
Tabell 2.1 visar en rad intressanta aspekter. De allra flesta länder 
tillämpar skattefrihet i det första ledet och avkastningen på 
pensionskapitalet beskattas normalt heller inte fullt ut. 
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Sverige tillhör en mindre grupp av länder som beskattar 
avkastningen på pensionssparandet. Inget av de länder som 
beskattar avkastningen (Australien, Nya Zeeland, Italien, Danmark 
och Sverige) tar dock ut full inkomstskatt i detta led. 

Slutligen bör man dock observera att tabellen enbart visar den 
tekniska utformningen av skatteuttaget – den säger ingenting om 
graden av skattegynnande. I princip skulle ett TTT-land (med 
mycket låga skattesatser i vart och ett av de tre leden) kunna ha en 
förmånligare beskattning av pensionssparande än ett EET-land 
(med en mycket hög skattesats i det enda ledet). 

2.5 Särskilda regler för pensionssparande utomlands 
och regler vid migration 

En internationell utblick är intressant också ur skatteupp-
bördssynpunkt. Den inre marknaden inom EU har bidragit till att 
tjänster är rörliga över gränserna. Ett försäkringsbolag i något 
annat EU-land kan numera erbjuda en svensk medborgare att 
teckna en pensionsförsäkring utan att bolaget behöver vara 
etablerat i Sverige. Vad händer då när svenskt pensionssparande blir 
gränsöverskridande, dvs. vid något tillfälle passerar landets gränser 
och konfronteras med andra länders regelverk?  

När uppskov medges med inbetalningen av en skatt förutsätts 
att denna skatt kommer att flyta in till staten/kommunen vid ett 
senare tillfälle. Vad händer då om individen har flyttat till något 
land där svenska Skatteverket inte har möjlighet eller inte rätt att 
beskatta utfallande pensioner? Svårigheter med en rörlig skattebas 
kan uppstå redan på ett tidigare stadium - när individen väljer att 
flytta sitt sparande till en bank eller ett försäkringsbolag i något 
annat land. Under tiden för innehavet av pensionsförsäkringen ska 
ju nämligen avkastningen beskattas årligen. Att avkastningen från 
ett utländskt försäkringsbolag beskattas på rätt sätt bygger helt på 
att individen eller försäkringsbolaget lämnar in rätt uppgifter till 
det svenska Skatteverket.13 

Den kanske besvärligaste situationen uppstår i en kombination 
av de två beskrivna alternativen ovan. Låt oss se på tre renodlade 

 
13 För att avkastningsskatten ska vara förenlig med EG-rätten krävs, på samma sätt som för 
andra skatter, att den inte hindrar utländska (från andra EES-länder) försäkringsbolag att 
tillhandahålla sina tjänster i Sverige. 
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situationer. Dessa har i sin tur några olika utformningar som får 
betydelse för beskattningen. 
 
1) Individen bor i Sverige och sparar utomlands. 
 a) I annat EES-land. 
 b) Utanför EES-området. 
 
2) Individen har sparat i Sverige och flyttar utomlands vid 
 pensioneringen. 
 
3) Individen har sparat utomlands och flyttar utomlands vid 
 pensioneringen. 
 
Alternativ 1: Individen bor i Sverige och sparar utomlands 
Sverige har under lång tid haft ett regelverk avsett att skydda de 
svenska skattebaserna. Grundpelaren i detta var det s.k. etablerings-
kravet. Detta innebar tidigare att reglerna kring pensionssparande 
enbart gällde försäkringar/sparande i svenska försäkringsinstitut 
och banker. I en dom den 30 januari 2007 slog dock EG-domstolen 
fast att det danska etableringskravet (som i stort liknade det 
svenska) för pensionsförsäkringar inte var förenligt med EG-
rätten.14 Utgången blev senare densamma i ett mål om motsvarande 
belgiska regler.15 I det s.k. Belgien-målet bekräftas utgången i 
Danmarks-målet. Därutöver gick domstolen ett steg längre i 
Belgien-målet, eftersom även frågan om flytt av försäkring 
(överföring av försäkringens värde) behandlas. Slutsatsen för 
svensk del efter dessa domar blev att även det svenska 
etableringskravet stred mot EG-rätten. Detta ledde till att 
etableringskravet slopades eller egentligen förändrades på så vis att 
det skedde en utvidgning till hela EES-området. Domen i 
Belgienmålet innebär dessutom att det inte går att begränsa flytt av 
pensionskapital till det egna landet. Det nya etableringskravet 
kommer därför att gälla även för befintligt pensionskapital 
eftersom sådant kapital kan flyttas inom EES. Skattereglerna för 
privat pensionssparande gäller således numera pensionsförsäkringar 
tecknade inom hela EES-området.16  

Även regelverket kring uttaget av avkastningsskatt har, som 
nämnts, en inneboende problematik när sparandet flyttar utanför 

 
14 Kommissionen mot Konungariket Danmark, mål nr C-150/04. 
15 Kommissionen mot Konungariket Belgien, mål nr C-522/04. 
16 De nya reglerna gäller från den 1 maj 2008. 

28 



 2010:2 Regler för pensionsbeskattning 
 
 

randet. 

                                                                                                                                                              

Sveriges gränser. Avkastningsskatten är en skatt på privatpersonens 
avkastning men det är försäkringsgivaren, dvs. försäkringsbolaget, 
som redovisar och betalar in skatten. Ett sådant krav går givetvis 
inte att hävda gentemot utländska bolag, som lyder under sitt eget 
lands skatteregler. Om en svensk person har en pensionsförsäkring 
i ett utländskt bolag ska hon eller han i stället själv redovisa och 
betala in skatten. Om inte en svensk pensionssparare som sparar 
utomlands själv skulle redovisa skatten, skulle det innebära att 
sparande i utländska försäkringsbolag var skattefritt med avseende 
på avkastningsskatt, eller att skatten var beroende av de regler som 
gäller i det land bolaget är etablerat i.17  

För att den uppskjutna skatten och avkastningsskatten inte ska 
hamna bortom det svenska Skatteverkets räckvidd när svenskar 
sparar utomlands inom EES-området (alternativ 1 a) har en ny 
kontrollapparat byggts upp kring pensionssparandet. För att 
säkerställa att den uppskjutna skatten kommer in ska försäkrings-
givaren i varje nytt pensionsförsäkringsavtal förbinda sig att lämna 
kontrolluppgifter om försäkringen (både premiebetalningar och 
utfallande belopp). Utländska försäkringsgivare ska lämna in ett 
skriftligt åtagande till Skatteverket. Samma regler gäller vid flytt av 
försäkringskapital.18 Förbindelsen att lämna kontrolluppgifter är 
ett kvalitativt villkor, vilket innebär att om detta villkor inte 
uppfylls så tillåts inte avdrag för det privata pensionsspa

Eftersom försäkringstagaren själv ska betala in skatten på 
avkastningen, när det gäller utländska försäkringar inom EES-
området, krävs en utökad kontrolluppgiftsskyldighet även på detta 
område. I dag gäller därmed att försäkringsgivare förbinder sig att 
lämna in kontrolluppgifter med värdet på försäkringen eller 
tjänstepensionsavtalet.  

Sammanfattningsvis gäller att om en försäkring är tecknad 
utomlands ska den uppfylla alla krav som gäller för en svensk 
pensionsförsäkring, om den ska omfattas av samma skattregler. 
Detta gäller för hela EES-området (EU-länderna samt Norge, 
Island och Liechtenstein). För sparande utanför EES-området (alt. 
1 b) tillämpas samma regelverk som tidigare, dvs. sparandet 
omfattas inte av avdragsrätten och kan därmed inte karakteriseras 
som ett pensionssparande. 

 
17 Bland EU-länderna är det, som framgår av tabell 2.1, enbart Danmark, Italien och Sverige 
som tar ut skatt på avkastningen på pensionssparande. 
18 För hela regelverket med referenser till lagstiftningen, se Regeringens proposition 
2007/08:55. 
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Alternativ 2: Individen har sparat i Sverige och flyttar utomlands 
vid pensioneringen 
Vad händer med uppskoven om pensionären flyttar utomlands? 
Den som är bosatt utomlands och får pensionsbetalningar med 
anknytning till Sverige är s.k. begränsat skattskyldig och beskattas 
då enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta (SINK). Med anknytning till Sverige menar man exempel-
vis att pensionen utgår härifrån eller att avdrag eller annan 
skatteförmån för avsättningarna har medgetts här eller, i fråga om 
tjänstepension, att pensionen har tjänats in genom arbete här. Alla 
former av pensioner som betalas ut ifrån Sverige till utomlands 
bosatta behandlas alltså enligt SINK i utgångsläget. Den särskilda 
inkomstskatten är en definitiv källskatt. Skattesatsen är 25 procent. 
Huruvida Sverige sedan väljer att hävda sin skatterätt är dock något 
som regleras i Sveriges skatteavtal med andra länder.  

Beskattningen av inkomst av pension regleras bland annat i 
OECD:s modellavtal, Model Tax Convention on Income and 
Capital.19 Modellavtalet är utformat för att ligga till grund för de 
avtal som länderna bilateralt sluter med varandra. Enligt 
modellavtalet ska offentliga pensioner och tjänstepensioner som 
betalas ut från ett land till en person som bor i ett annat land, 
enbart beskattas i det landet där denne är bosatt (hemviststaten).20  

För Sveriges del följer många av våra skatteavtal bestämmelserna 
i OECD:s modellavtal, dvs. vi har avhänt oss rätten att ta ut 
inkomstskatt (SINK) på utfallande pensioner. Några exempel är 
avtalen med Belgien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, 
Malta, Storbritannien, Turkiet och Österrike. Det innebär att 
utfallande pensioner beskattas i dessa länder och inte i Sverige. 
Avtal med avvikande utformning är exempelvis skatteavtalet med 
Luxemburg och Irland. För båda dessa gäller att pensioner får 
beskattas både i hemviststaten och i källstaten. I de fall båda stater 
har rätt till beskattning är det, enligt modellavtalet, hemviststaten 
som ska undanröja risken för dubbelbeskattning.  

Det multilaterala skatteavtalet som ingåtts mellan de nordiska 
länderna avviker på flera sätt från OECD:s modellavtal, när det 
gäller beskattningen av pensioner. Enligt det avtalet gäller att för 
alla former av pensioner som betalas ut av ett land till en person 

 
19 Detta avsnitt bygger i stor utsträckning på Ewalds (2008), kap. 6. 
20 Om detta även omfattar individuella pensionsförsäkringar eller individuellt pensions-
sparande (dvs. pensionsförsäkringar utan samband med tjänst) framgår inte närmare och de 
förefaller därför i princip inte omfattas, enligt Ewalds (2008). 
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bosatt i ett annat, så är det källstaten i stället för hemviststaten som 
har beskattningsrätten. 
 
Alternativ 3: Individen har sparat utomlands och flyttar utomlands 
vid pensioneringen  
Vi har ovan diskuterat situationen för en individ som arbetar i 
Sverige och sparar till sin pension i ett utländskt försäkringsbolag. 
Inom EES-området gäller samma skatteregler som för ett svenskt 
pensionssparande. Vidare gäller att den som bosätter sig utomlands 
efter pensionering är skattskyldig enligt SINK för pensions-
betalningar med anknytning till Sverige, enligt svenska regler. 
Huruvida det blir beskattning i Sverige beror dock på skatteavtalet 
mellan länderna. 

Om dessa två alternativ kombineras, så att utfallande pensioner 
betalas ut från exempelvis Frankrike till en svensk pensionär bosatt 
i Luxemburg – vad händer då? Svaret är att individens formella 
skattesituation blir densamma som om pensionsutbetalningarna 
hade gjorts från Sverige. I detta exempel är pensionären 
skattskyldig i Sverige enligt SINK (och även enligt skatteavtalet 
med Luxemburg), under förutsättning att skatteförmåner har 
medgetts i Sverige under spartiden.21 Vad som händer i praktiken är 
dock ganska osäkert. Enligt svenska skatteregler ska personen 
beskattas, men en central fråga blir här om svenska skatte-
myndigheter verkligen kommer att få uppgifter om utbetalningar 
som görs mellan två andra länder? I dessa fall kan ju inte heller 
SINK dras som en källskatt. I stället gör Skatteverket en s.k. 
SINK-debitering av individen, vilket innebär att individen själv ska 
betala in skatten. 

Gränsen för svenska skattemyndigheters täckningsområde går 
dock definitivt vid avkastningsskatten. Personer bosatta utomlands 
som enbart är begränsat skattskyldiga i Sverige behöver inte betala 
avkastningsskatt på sitt pensionssparande utomlands. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den svenska skattefordran på 
pensionssparande i utlandet och på pensionsinkomster till 
utländska pensionärer är mycket osäker. Riksrevisionen upp-
märksammade nyligen det senare i en rapport där man drar slut-
satsen att ”Det finns en stor risk att de utestående skattekrediter 
som följer av EES-uppskoven omvandlas till permanenta skatte-
avdrag”.22  

 
21 Se Regeringens proposition. 2007/2008:55 s. 83. 
22 Se Riksrevisionen (2009). 
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2.6 Summering 

I detta kapitel har vi gått igenom det regelverk för privat 
pensionssparande som är centralt för den här studien. Vi gör en 
beskrivning av hur dessa regler har vuxit fram historiskt, från en 
situation med en i princip obegränsad avdragsrätt till de 
avdragsregler för privat pensionssparande som vi har i dag. 
Historiskt togs heller ingen avkastningsskatt ut på detta sparande; 
denna skatt infördes i samband med den stora skattereformen 
1990/1991. 

När det gäller det regelverk som kringgärdar gränsöverskridande 
pensionssparande, dvs. sparande eller pensionärer som flyttar 
utomlands, så försöker vi ge en sammanfattanden bild av 
skattebehandlingen i olika scenarios. Det är svårt att få en överblick 
över den skattemässiga behandlingen av pensionssparande och 
pensionsförsäkringar samt utfallande pensioner när det görs 
transaktioner över landets gränser. Sverige har en princip för 
beskattningen av detta sparande men den fullföljs långtifrån alltid. I 
stället är det praktisk genomförbarhet och enskilda skatteavtal med 
andra länder som bestämmer hur och var utfallande pensioner 
beskattas. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att utvidgningen av 
etableringskravet i kombination med skatteavtalen sannolikt gör 
gränsöverskridande pensionssparande och pensioner till en osäker 
skattebas. Problemen riskerar dessutom att accentueras om allt fler 
svenskar tecknar pensionsförsäkring i utländska bolag, och om en 
större del av befolkningen i framtiden periodvis bor utomlands 
som pensionärer.



3 Omfattning och fördelning av det 
privata pensionssparandet 

3.1 Omfattningen av det privata pensionssparandet 

För år 2010 beräknas det totala privata pensionssparkapitalet uppgå 
till cirka 2 400 miljarder kronor. Som beskrivits har detta sparande 
inte tagits upp till inkomstbeskattning när det avsattes. Det innebär 
i sin tur att det innehåller en skattefordran som ska betalas när 
sparandet faller ut i form av pensioner. Ett enkelt överslag, med en 
genomsnittlig marginalskattesats på 40 procent för utfallande 
pensioner, ger en total skattefordran på 970 miljarder kronor. I en 
rapport från Riksrevisionen23 anges att Skatteverket uppskattade 
den totala skattefordran som ligger i det individuella privata 
pensionssparandet och tjänstepensionssparandet till cirka 890 
miljarder kronor (2008). 

Det finns inga exakta uppskattningar av hur det privata 
pensionskapitalet fördelar sig mellan individuellt pensionssparande 
och tjänstepensioner. I en beräkning gjord på Finansdepartementet 
i mikrosimuleringsmodellen SESIM, har man använt sig av den så 
kallade LINDA-databasen24 för att göra beräkningar av individerna 
ackumulerade avdragsgilla pensionssparande mellan åren 1980 till 
2000.25 Det totala pensionssparandet har beräknats genom att det 
individuella pensionssparandet summerades över tiden.26 Vidare har 
beloppen ökats med den årliga genomsnittliga avkastningen på 
pensionssparande för att sedan minskas med utbetalningar till 
privata pensioner. Det totala beloppet har sedan räknats upp för att 
motsvara hela den svenska befolkningen. Enligt dessa beräkningar 
uppgår kapitalet från det individuella pensionssparandet till 315 

                                                                                                                                                               
23 Riksrevisionen (2009). 
24 LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som SCB ansvarar för. 
25 Flood (2004). 
26 År 2000 var det 785 985 individer. 
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miljarder kronor år 2000, eller drygt 20 procent av det totala privata 
pensionskapitalet. 

Den så kallade Pensionsskatteutredningen27 gjorde några år 
senare ett försök att uppskatta storleken på det totala privata 
pensionskapitalet med uppdelning på individuellt och kollektivt 
sparande. I utredningsunderlaget uppskattades för år 2004 det 
individuella pensionskapitalet till cirka 500 miljarder och tjänste-
pensionssparandet till cirka 1 300 miljarder.28 Dessa beräkningar 
indikerar således att det individuella pensionssparandet skulle 
motsvara en större del av det totala privata pensionskapitalet: drygt 
en fjärdedel istället för en femtedel. 

Beräkningen av storleken på summan av avkastningsskatten 
utgår även den från det totala fonderade sparandet. Som beskrivits 
tidigare tas skatten ut på en schablonmässigt beräknad inkomst. 
Den schablon som används är föregående års genomsnittliga 
statslåneränta. I tabell 3.1 redovisas det totala kapitalunderlaget, 
den schablonmässigt beräknade inkomsten samt skatteintäkterna 
ifrån avkastningsskatten för de senaste åren. 

Tabell 3.1 Underlag för avkastningsskatt samt skatteintäkter, procent och 

mdr.kr. löpande priser 

 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 

Genomsnittlig statslåneränta året 
före beskattningsåret, procent 

4,30 3,24 3,62 4,14 3,87 3,25 

Kapitalunderlag mdr.kr. 1 610 1 897 2 079 2 237 2 026 2 416 
Underlag för avkastningsskatt, 
mdr.kr. 

69,2 61,5 75,3 92,6 78,4 78,5 

Avkastningsskatteintäkter, mdr.kr. 10,4 9,2 11,3 13,9 11,8 11,8 

* Prognos 
Källa: Beräkningskonventioner 2010, samt egna beräkningar. 

 
Finansdepartementet gör även beräkningar av storleken på 
skattebortfallet som uppkommer med anledning av att avkastnings-
skatten endast är 15 procent, till skillnad mot den generella 
kapitalinkomstskatten på 30 procent. Detta redovisas varje år som 
en s.k. skatteutgift.29 Enligt dessa beräkningar uppgår skatte-
utgiften år 2009 till 11,8 miljarder kronor. Denna siffra ska kanske 
                                                                                                                                                               
27 Se dir. 2004:99. Utredningen tillsattes i juli 2004 för att se över den skattemässiga 
behandlingen av pensionssparande. Den lades dock ner i april 2006 och resulterade därmed 
inte i något betänkande. 
28 Se PM 6.5 Avkastningsskatten, statistik m.m. Utredningsunderlaget finns på Riksarkivet. 
29 Se exempelvis Regeringens skrivelse 2008/2009:183. 
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tas med en nypa salt; det är inte säkert att en alternativ placering av 
det kapital som nu finns i de privata pensionsfonderna skulle ha 
genererat en 30-procentig skatt. Det finns ju andra placerings-
former som har en lägre effektiv skattebelastning (se vidare i 
kapitel 6). 

3.2 Vilka sparar och hur mycket? 

Figur 3.1 visar den andel av inkomsttagarna som sparar i privata 
individuella pensionsförsäkringar, i olika inkomstgrupper och 
uppdelat på män och kvinnor, för inkomståret 2008. Figuren visar 
tydligt att andelen som sparar ökar med den taxerade inkomsten. Så 
gott som hela ökningen sker i intervallet mellan 200 000 och 
400 000 kronor. För inkomster över 400 000 kronor är andelen 
som sparar i pensionsförsäkringar relativt stabil runt 50 procent. 
Figuren visar också att en större andel kvinnor pensionssparar i 
varje inkomstgrupp. Störst är skillnaden i relativt låga inkomst-
intervall: för de med en taxerad årsinkomst i intervallet 220 till 
240 000 kronor sparar drygt 19 procent av männen, men 42,5 
procent av kvinnorna; för de med en taxerad inkomst mellan 500 
och 600 000 kronor sparar knappt 50 procent av männen och drygt 
60 procent av kvinnorna. 

Figur 3.1 Andel som pensionssparar i privata pensionsförsäkringar i 

grupper med olika taxerad inkomst för inkomståret 2008 
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Källa: Egna beräkningar ur SCBs statistikdatabas. 
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Figur 3.2 visar det genomsnittliga sparbeloppet för individer i olika 
inkomstintervall uppdelat på män och kvinnor. Denna figur ger en 
delvis annorlunda bild än Figur 3.1. Det genomsnittliga spar-
beloppet är relativt konstant på cirka 4 000 kronor om året upp till 
en årsinkomst på knappt 300 000 kronor, för att sedan stiga linjärt 
till 10 000 för årsinkomster runt 900 000. Till skillnad från andelen 
som pensionssparar förekommer nästan inga könsskillnader för det 
genomsnittliga sparbeloppet.  

Figur 3.2 Det genomsnittliga årliga sparbeloppet för de som har 

individuellt pensionssparande i grupper med olika taxerad 

inkomst för inkomståret 2008 
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Källa: Egna beräkningar ur SCB:s statistikdatabas. 

 
Figur 3.3. visar det genomsnittliga individuella pensionssparandet i 
olika inkomstgrupper, dvs. inte bara det genomsnittliga sparandet 
bland dem som verkligen sparar utan för hela populationen. 
Figuren visar tydligt att kvinnor i genomsnitt har ett högre 
sparande i alla inkomstintervall. Figurerna 3.1 och 3.2 visar att det 
är andelen sparare i de olika inkomstintervallen som driver denna 
skillnad. En trolig bakgrund till detta resultat är att kvinnor 
fortfarande har en lägre förvärvsfrekvens och således har ett större 
behov av att kompensera en låg förväntad allmän pension.   
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Man brukar i debatten ibland hävda att det privata 
pensionssparandet har en skattefavör. Vi återkommer i kapitel 6 till 
denna fråga. Det kan dock redan nu vara intressant att se huruvida 
en skattefavör – om den existerar – skulle vara progressiv eller 
regressiv. Svaret på frågan avhänger då på huruvida det belopp som 
sparas i pensionsförsäkringar ökar proportionellt med inkomsten. 
Vi kan använda diagrammet i figur 3.3 för att belysa den frågan. 

I figuren ser vi sparbeloppet i genomsnitt stiger snabbare än 
proportionellt mot inkomsten: för årsinkomster runt 200 000 
kronor är sparandet i genomsnitt 1 000 kronor, medan det stiger 
till 3 000 kronor för inkomster runt 400 000. I det intervallet 
dubblades inkomsten, medan sparbeloppet tredubblades. Om 
pensionssparandet har en skattefavör skulle denna således få en 
regressiv effekt (dvs. gynna höginkomsttagarna proportionellt mer 
än låginkomsttagarna) i det inkomstintervallet. 

Eftersom det individuella pensionssparandet har ett avdragstak 
på 12 000 kronor per år kan dock sparandet inte öka proportionellt 
med inkomsten för personer med mycket höga inkomster. En 
sådan person kan inte spara mer än 12 000 kronor per år, hur 
mycket inkomsten än skulle stiga.30 Det betyder att en eventuell 
skattefavör hos det privata individuella pensionssparandet får en 
progressiv effekt (dvs. gynnar höginkomsttagare proportionellt 
mindre än ”låginkomsttagare”) om vi bara studerar de högsta 
inkomstklasserna. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
30 Som framgår av figur 3.2 är det genomsnittliga sparbeloppet i den högsta inkomstklassen 
faktiskt något högre än 12 000 kronor. Förklaringen till detta är förmodligen en 
kombination av rena felräkningar och svårigheten att i vissa fall skilja mellan individuella 
pensioner och tjänstepensioner. 
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Figur 3.3 Det genomsnittliga årliga sparbeloppet för hela populationen i 

grupper med olika taxerad inkomst för inkomståret 2008 
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Figur 3.4 visar ett histogram över antalet sparare fördelat efter 
sammanräknad förvärvsinkomst år 2007. Den så kallade bryt-
punkten i inkomstskatten som år 2007 var cirka 328 000 har 
markerats med ett vertikalt streck i figuren. Som framgår av figuren 
har de flesta spararna, cirka 66 procent eller två tredjedelar, en 
sammanräknad förvärvsinkomst under brytpunkten. Det ska dock 
jämföras med att cirka 80 procent av alla löntagare befinner sig i 
detta intervall. 
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, cirka 49 procent, av sparbeloppet 
vs tts av individer med inkomst under brytpunkten. 

 

 

Figur 3.4 Histogram för fördelningen av individer som sparar i privata 

pensionsförsäkringar fördelade efter sammanräknad 

förvärvsinkomst 2007. Vertikala linjen är placerad vid 

”brytpunkten” i inkomstskatten vid 328 000 kronor  

Källa: SCB (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____157666.aspx). 

 
Figur 3.5 visar i stället fördelningen av sparbeloppet efter spararnas 
sammanräknade förvärvsinkomst. Återigen markeras ”bryt-
punkten” med ett vertikalt streck. Eftersom höginkomsttagare i 
genomsnitt sparar ett större belopp ser vi att fördelningen förskjuts 
ill höger. Mindre än hälftent

a ä
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Figur 3.5 Histogram för fördelningen av sparbeloppet i privata pensions-

försäkringar fördelade efter spararnas sammanräknade förvärvs-

inkomst 2007. Vertikala linjen är placerad vid ”brytpunkten” i 

inkomstskatten vid 328 000 kronor  

Källa: SCB (http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____157666.aspx). 

 
Att ta reda på hur tjänstepensionsförmånerna fördelas i 
inkomstfördelningen, och således kartlägga fördelningseffekterna 
av skatteförmåner till tjänstepensionerna, fordrar en mer 
långtgående analys än vad som gäller för det individuella 
pensionssparandet. Ett sätt att närma sig problemet är att studera 
vad de avtal som reglerar pensionsförmånerna stipulerar för 
storlekar på pensionsavsättningarna. En fullständig sådan analys 
skulle vara mycket omfattande, eftersom det som bekant finns ett 
stort antal pensionsavtal på den svenska arbetsmarknaden. Låt oss 
för enkelhets skull begränsa oss till att jämföra den två 
avgiftsbestämda avtal på den privata sektorn: avtalet för LO-
anslutna arbetare samt avtalet för tjänstemän ITP 1.  

Det avgiftsbestämda avtalet för LO-anslutna innebär att en viss 
andel av lönen avsätts till framtida pensioner. Denna andel är för 
närvarande 4,1 procent, men kommer stegvis att öka till att 2012 
motsvara 4,5 procent. För privatanställda tjänstemän i ITP 1 planen 
avsätts 4,5 procent av lönen för inkomster under socialförsäkrings-
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taket på 7,5 basbelopp och 30 procent av inkomster över 
socialförsäkringstaket.  

Om en hypotetisk skatteförmån är proportionell mot storleken 
på förmånen skulle förmånens fördelningsprofil vara helt 
proportionell upp till socialförsäkringstaket, åtminstone från den 
dag då de LO-anslutna arbetarna har lika stora pensions-
avsättningar som tjänstemännen under socialförsäkringstaket. Sett 
över ett större inkomstintervall kommer emellertid skatteförmånen 
få en regressiv effekt, eftersom tjänstemän med inkomster över 
taket avsätter betydligt större belopp, och den relativa storleken på 
förmånen ökar med beloppet.  

3.3 Sammanfattning 

Den totala privata pensionsförmögenheten (exklusive premie-
pensioner) beräknas motsvara cirka 2 400 miljarder kronor år 2010. 
Det motsvarar cirka 30 procent av den totala kapitalstocken i 
landet. Befintliga beräkningar uppskattar att det individuella 
pensionssparandet motsvarar mellan 20 och 28 procent av detta 
kapital, resten är tjänstepensionsfordringar. Intäkterna från den 15-
procentiga avkastningsskatten beräknas till 11,8 miljarder för 2009. 
Skattebortfallet, dvs. reduktionen i skatteintäkt jämfört med om 
avkastningsskatten i stället varit 30, uppskattas vara lika stort. 

Fler kvinnor än män pensionssparar individuellt. Störst är 
skillnaden mellan könen bland låginkomsttagare. En bakgrund till 
att så förvånansvärt stor andel kvinnliga låginkomsttagare 
pensionssparar individuellt kan vara att de har ett konsumtions-
utrymme från andra inkomster än förvärvsinkomsten och vill 
komplettera en låg förväntad pension från det allmänna systemet. 
Total sett finner vi att potentiella skattefavörer som är 
proportionella mot storleken på pensionssparandet får en regressiv 
effekt i de inkomstintervall där de flesta inkomsttagare befinner 
sig; detta gäller såväl för det individuella privata pensionssparandet 
som för tjänstepensionerna. Våra resonemang på den punkten är 
dock mycket översiktliga och intuitiva. Här finns ett stort 
utrymme för fördjupade analyser. I högre inkomstintervall är den 
potentiella skattefavör för individuella pensionsförsäkringar som 
ligger i den 15-procentiga avkastningsskatten progressiv; hur det 
förhåller sig med tjänstepensionerna i dessa inkomstintervall är en 
öppen fråga som skulle kräva ett omfattande utredningsarbete.
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4 Varför behövs 
pensionssparande? 

4.1 Två delfrågor 

Frågan i rubriken kan synas överflödig – det är självklart att vi 
behöver spara för vår ålderdom. Men om man tänker efter inser 
man, att frågan rymmer en rad delfrågor som inte alls är lika 
självklara. Den första delfrågan rör själva formen för sparandet: 
varför ska man spara för sin ålderdom i form av just en 
pensionsförsäkring – räcker det inte att t.ex. sätta in pengar på ett 
vanligt bankkonto, eller sätta dem i en vanlig aktiefond, eller 
kanske spara i eget boende? 

Svaret hänger ihop med det faktum att vi inte känner vår exakta 
livslängd. Om man visste att man skulle leva exakt 17 år efter 65-
årsdagen, skulle allting vara mycket enklare. Man skulle då i princip 
kunna räkna ut hur mycket man behöver spara ihop under sina 
yrkesaktiva år, och hur mycket av det sparkapitalet man ska 
förbruka varje månad under sina år som pensionär, så att kapitalet 
(plus dess avkastning) är exakt förbrukat 17 år efter 65-årsdagen. 
Men nu har vi inte den informationen. Kanske lever man bara ett 
halvår efter sin 65-årsdag – och då har man satt av ett alldeles för 
stort kapital under de yrkesverksamma åren (dvs. man har avstått 
från en hel del konsumtionsmöjligheter alldeles i onödan). Eller 
också lever man till man blir 102 år, och om ens sparande bara var 
tänkt för att räcka fram till 82-årsdagen tvingas man då leva de sista 
20 åren av sitt liv i armod. 

Sparande i form av en försäkring gör det möjligt att ”poola” 
risker31 för ett stort antal personer för att på så sätt utjämna 
dödsriskerna för de enskilda spararna. Varje person behöver då bara 
spara så mycket som motsvarar den genomsnittliga livslängden, men 

 
31 Med poola risker menas att sprida risker, här genom att ett stort antal individer med olika 
dödsrisker sammanförs i ett kollektiv. 
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kommer sedan att få en rimlig pension oavsett om den verkliga 
livslängden blir längre eller kortare än genomsnittet. Ett sådant 
arrangemang främjar välfärden för alla. Det är således något 
speciellt med pensionssparandet: det innehåller ett försäkrings-
element som inte kan åstadkommas med ”vanligt” sparande.32  

Den andra delfrågan handlar om frivillighet: bör pensions-
systemen vara frivilliga eller obligatoriska? De statliga systemen är 
reglerade enligt lag och därmed obligatoriska för alla inkomsttagare 
i Sverige. Privata individuella pensionsförsäkringar är definitions-
mässigt frivilliga; den enskilda individen kan själv bestämma om 
han eller hon vill betala in pengar till en sådan försäkring. De 
avtalspensioner som regleras genom kollektivavtal liknar de 
offentliga systemen i den meningen att de är obligatoriska för den 
enskilda individen; om man arbetar inom ett visst avtalsområde kan 
man inte komma undan att betala in avgifter till den pensionsplan 
som hör till det avtalsområdet. Somliga hävdar att avtals-
pensionerna är frivilliga eftersom de har beslutats av medlemmarna 
i de fackliga organisationer som har förhandlat fram dem – men 
med ett sådant resonemang skulle man också kunna säga att de 
statliga systemen är frivilliga, eftersom de har beslutats av väljarna 
genom att i allmänna val rösta fram de politiska partier som har 
drivit fram de offentliga systemen. En sådan definition av 
”frivillighet” är möjligen rimlig ur ett abstrakt, filosofiskt 
perspektiv, men för den enskilda individen är såväl de statliga som 
de kollektivavtalsreglerade systemen att betrakta som 
obligatoriska.33  

Mot denna bakgrund kan vi ge en grafisk bild av våra 
pensionssystem som kompletterar den i kapitel 1. I figur 4.1 skiljer 
vi på offentliga (lagstadgade) system och privata system. De 

 
32 I praktiken kan dock försäkringselementet ibland vara ganska obetydligt, även om 
sparandet i skattehänseende behandlas som pensionssparande. 
33 Saken kompliceras dock av att en del av tjänstepensionerna, nämligen de som avser högre 
befattningshavare, i många fall är resultatet av förhandlingar mellan den anställde personligen 
och arbetsgivaren. Sådana pensionsavtal är därmed frivilliga; om den anställde 
företagsledaren inte vill ha något sådant avtal, blir det inte heller något. Det betyder att om 
man skulle dela upp det totala privata pensionskapitalet på drygt 2 000 miljarder i ”frivilligt” 
respektive ”icke frivilligt” sparande, kommer gränsen inte nödvändigtvis att sammanfalla 
med gränsen mellan individuella pensioner och tjänstepensioner. Man kan i och för sig fråga 
varför personer i företagsledningarna vill ha sådana, framförhandlade och ibland mycket 
höga, tjänstepensioner utöver de normala tjänstepensionerna – om de skulle vilja ha ännu 
högre pension på gamla dagar skulle de ju kunna köpa vanliga, individuella 
pensionsförsäkringar i stället. Det är en intressant fråga som vi kommer att ta upp bl.a. i 
kapitel 6 nedan. 
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förstnämnda är alltid obligatoriska, medan de senare kan vara 
antingen obligatoriska eller frivilliga. 

Figur 4.1 Privata och offentliga pensioner 
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Varför är då en så betydande del av våra pensionssystem 
obligatoriska? Varför kan inte individen själv få bestämma hur 
mycket han eller hon vill spara för ålderdomen, och sedan 
genomföra det sparandet i form av vanliga, individuella pensions-
försäkringar? 

4.2 Argument för obligatorium 

Som argument för obligatoriska (offentliga eller avtalsreglerade) 
pensioner brukar ibland nämnas att alla människor inte skulle ha 
råd att teckna egna pensionsförsäkringar. Detta är dock inte något 
argument för ett obligatorium i sig. Om pensionerna inte innebär 
någon omfördelning från höginkomsttagare till låginkomsttagare 
skulle ju inte ett obligatorium göra det hela billigare för låg-
inkomsttagarna. Dessa skulle då tvingas spara exakt lika mycket 
som de inte skulle ”ha råd till” om sparandet vore frivilligt. Frågan 
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är då huruvida de existerande pensionssystemen innebär en 
omfördelning till förmån för låginkomsttagarna.34  

Sanningen är, att vi inte vet särskilt mycket om pensions-
systemens fördelningsegenskaper i dag. Traditionellt har såväl de 
offentliga som de kollektivavtalsreglerade pensionssystemen varit 
vad som i med pensionsjargong brukar kallas förmånsbestämda. 
Den termen är en smula oklar till sin innebörd, men i praktiken 
brukar förmånsbestämda system innebära viss omfördelning – dock 
inte nödvändigtvis till förmån för låginkomsttagarna. Ett 
förmånsbestämt system kan exempelvis stipulera att pensionen blir 
ett genomsnitt av lönen under de fem sista, eller de tio bästa, åren 
under individens yrkesverksamma tid. Man inser lätt att ett sådant 
system är omfördelande, från de personer som har en jämn 
inkomstutveckling över livet till de personer som har en kraftigare 
ökning av inkomsterna över livet än vad genomsnittspersonen har. 

Motsatsen till förmånsbestämda system kallas avgiftsbestämda. 
Ett avgiftsbestämt system fungerar så att individens pension beror 
på hur mycket han eller hon betalat in i form av avgifter under de 
yrkesverksamma åren. Ett sådant system är i regel inte 
omfördelande. Detta gäller främst de frivilliga, individuella 
pensionsförsäkringarna som säljs på en fri marknad; dessa måste 
vara fördelningspolitiskt neutrala av konkurrensskäl. Om något 
försäkringsbolag sålde pensionsförsäkringar som i stor omfattning 
omfördelade pengar från exempelvis kvinnor till män, eller från låg- 
till höginkomsttagare, skulle nämligen knappast några kvinnor, 
eller några låginkomsttagare, teckna någon försäkring i det 
bolaget.35  

Traditionellt har såväl de offentliga pensionerna som de 
avtalsreglerade systemen varit förmånsbestämda, och därmed 

 
34 Ett system som inte innebär någon omfördelning alls, utan ger varje sparare exakt vad han 
eller hon har betalat in till systemet (i termer av förväntat nuvärde – personen kan ju råka dö 
tidigare eller senare än genomsnittet) brukar kallas för aktuariellt (engelska: actuarially fair). 
Denna term ska inte förväxlas mer termen aktuariskt, som betyder att systemets avgifter och 
pensionsutbetalningar i aggregatet är lika stora (i termer av förväntat nuvärde). Ett system 
kan således vara aktuariskt utan att vara aktuariellt; ett exempel på ett sådant system är den 
statliga garantipensionen. Den är ju lika stor för alla människor. Det betyder att systemet 
inte är aktuariellt; på individnivå finns inte några ”raka rör” mellan inbetalningar och 
pensioner. Däremot är systemet aktuariskt, eftersom det på aggregerad nivå är konstruerat så 
att inbetalningar och utbetalningar ska matcha varandra. 
35 Detta förutsätter naturligtvis att systemen är någorlunda transparanta, så att kunderna vet 
vilka omfördelningar som sker. Tyvärr är de flesta pensionsförsäkringar tämligen 
svårbegripliga. Därför kan troligen en viss grad av omfördelning ske utan att kunderna 
försvinner, så länge det inte är alltför välkänt att bolaget missgynnar en viss grupp. Men så 
snart detta blir allmänt känt börjar nog den missgynnade kundgruppen att rösta med 
fötterna. 
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potentiellt omfördelande. Tyvärr har det inte forskats så mycket 
om den inkomstomfördelning som skett inom dessa system, men 
det lilla vi vet tyder på de omfördelat inkomster från låg- och 
höginkomsttagare till förmån för medelinkomsttagare (och kanske 
i synnerhet övre medelinkomsttagare).36 Under senare år har det 
emellertid skett en kraftig förändring av systemen i riktning mot 
att bli mer avgiftsbestämda och därmed mer fördelningspolitiskt 
neutrala. Detta gäller såväl för de offentliga systemen (ett undantag 
är naturligtvis garantipensionen, som omfördelar till förmån för 
låginkomsttagare) som för de avtalsreglerade. Men exakt hur 
neutrala de numera är – och vilka grupper som eventuellt gynnas 
respektive missgynnas av systemen – har ännu inte blivit utrett. 

I brist på information om detta är det säkrast att inte förutsätta 
att dagens system omfördelar inkomster till låginkomsttagarna – 
tidigare har ju förhållandet snarast varit det omvända. Därmed 
faller tanken att vi behöver obligatoriska system för att hjälpa de 
personer som annars inte ”skulle ha råd” att teckna pensions-
försäkringar. Och även om dagens system mot förmodan skulle 
gynna låginkomsttagarna, så är detta inget argument för ett 
obligatorium; exakt samma fördelningsprofil skulle kunna åstad-
kommas genom mer progressiva skatter – och då uppstår frågan 
varför omfördelningen ska åstadkommas genom pensionssystemet 
i stället för genom skattesystemet.  

Ett annat argument för obligatorium som man ibland får höra i 
debatten är att obligatoriska system blir billigare än frivilliga. Det 
argumentet har ett korn av sanning i sig, men det är ändå inte helt 
vattentätt. Det är sant att försäkringsverksamhet har inslag av 
stordriftsfördelar: om en miljon individer tecknar likartade för-
säkringar samtidigt, och i samma bolag, blir administrations- och 
förvaltningskostnaderna per individ lägre än om alla dessa personer 
skulle teckna individuella försäkringar i olika bolag. 

Men sådana stordriftsfördelar kan man till viss del utnyttja 
genom ett samordnat agerande; för detta krävs inget obligatorium. 
Ta hemförsäkringar som ett exempel. De flesta fackförbund 
erbjuder sina medlemmar en standardiserad och tämligen billig 
hemförsäkring. Denna hemförsäkring är i regel inte obligatorisk – 

 
36 För det gamla ATP-systemet, se t.ex. Ståhlberg (1990). Vad gäller det nya allmänna 
pensionssystemet finns det anledning att misstänka att det är mer aktuariellt än det gamla 
ATP-systemet, men frågan är ännu inte utredd. Detta gäller också för de kollektivavtals-
reglerade systemen. 
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man kan välja att låta bli att kryssa för den om man vill.37 Men 
eftersom försäkringen är standardiserad, och eftersom många väljer 
att kryssa för den, blir administrationskostnaderna per capita låga. 
Stordriftsfördelarna, och de därmed sammanhängande kostnads-
besparingarna, är därför inget argument för ett obligatorium, utan 
bara för en samordnad aktion.38  

Argumenten för obligatorium måste därför sökas på annat håll. 
I den ekonomiska forskningen brukar man peka på ett förhållande 
som gör att en fri marknad ibland har svårt att fungera på 
försäkringsområdet, nämligen s.k. adverse selection (som brukar 
betecknas med den otympliga termen ”moturval” på svenska). 
Detta innebär att individerna har bättre kunskaper som sina egna 
riskprofiler än vad försäkringsbolagen har. Därför kommer 
högriskindivider att tendera att teckna försäkringar, medan 
lågriskindivider låter bli. I så fall blir försäkringsbolagens kund-
underlag ganska speciellt, med en stor övervikt för högriskindivider 
och därmed sammanhängande höga premier. Resultatet skulle i 
extremfallet bli, att urvalet individer som vill köpa försäkring blir så 
speciellt, och premierna därmed så höga, att marknaden bryter 
samman. Detta brukar framhållas som ett argument för att en fri 
marknad inte skulle fungera för i synnerhet sjukförsäkringar, och 
att man i stället måste införa obligatoriska socialförsäkringar på 
detta område.  

Huruvida ett sådant resonemang också är relevant för 
pensionsförsäkringar är oklart. Om så vore fallet skulle individer 
som vet att de har en kort förväntad livslängd avstå från att teckna 
försäkringar, medan individer som vet att de har en lång förväntad 
livslängd skulle teckna desto mer försäkringar. Resultatet skulle bli 
att ”dåliga risker” (ur försäkringsbolagens synvinkel) skulle 
dominera marknaden, medan de ”goda riskerna” skulle dra sig 
undan – och i förlängningen skulle marknaden kollapsa. Någon 
sådan kollaps har vi inte sett på marknaden för pensions-

 
37 För några fackförbund är den dock obligatorisk; försäkringspremien är då inbakad i 
medlemsavgiften, och enda sättet att slippa hemförsäkringen är att gå ur det fackförbundet. 
38 Det är klart att med ett obligatorium skulle ännu fler bli anslutna till systemet än vid en 
frivillig, samordnad aktion; man skulle då kunna slå ut administrationskostnaderna även på 
de personer som inte vill ha försäkringen. Men då handlar det inte om att åstadkomma en 
välfärdshöjning genom att effektivt utnyttja stordriftsfördelar. I stället handlar det om ren 
omfördelning, där en majoritet tar pengar av en minoritet. Låt oss se på bilar som exempel. 
Om alla skulle tvingas köpa en Volvo – alltså även de som inte tycker om Volvo, eller ens har 
körkort – skulle naturligtvis priset per bil bli lägre än eljest. Men välfärdsvinsten för dem 
som vill ha en Volvo skulle uppstå till följd priset av en välfärdsförlust för dem som inte vill 
ha någon Volvo. 
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försäkringar – tvärtom verkar den marknaden växa och frodas, 
vilket skulle kunna tolkas som att adverse selection i praktiken inte 
är något problem på denna marknad.39  

4.3 Två teoretiska argument 

Det finns ytterligare två argument för obligatorium, och dessa 
inriktar sig speciellt på pensionsfrågor. Det första brukar kallas 
”snålskjutsåkar-argumentet” och bygger på att vi människor känner 
viss solidaritet mot varandra. En listig person skulle kunna utnyttja 
den solidariteten och avstå helt från att spara inför sin ålderdom, 
för att därigenom kunna njuta av en relativt hög konsumtions-
standard under yrkesåren, i trygg förvissning om att med-
människorna ändå skulle ta hand om honom/henne under ålder-
domen. Men om alla resonerade så, skulle ingen spara någonting; 
alla skulle då framleva sin ålderdom i armod. För att förhindra ett 
sådant ”snålskjuts-åkande” på medmänniskornas solidaritet kan 
man tvinga alla att spara ett visst belopp, och därmed kommer var 
och en att tvingas ta ansvar för sin egen ålderdom.40 

Snålskjutsåkar-argumentet är ett ekonomiskt hållbart argument 
för ett obligatorium, men det är oklart om argumentet kan förklara 
de relativt omfattande system som vi har i Sverige, där en 
genomsnittlig medelinkomsttagare41 under de första åren efter 
pensioneringen får en pension (offentlig, tjänstepension och privat 
individuell pension) som uppgår till ungefär 82 procent av 
slutlönen. Motsvarande siffra för en höginkomsttagare42 är 
omkring 74 procent43. Man kan tycka att dessa siffror inte är 
särskilt imponerande, men de är nog alltför höga för att kunna 
motiveras med snålskjutsåkar-argumentet – som egentligen endast 
skulle kunna motivera en pension på något slags existensminimum, 
alltså ett belopp i närheten av socialbidragsnormen. 

 
39 Det kan dock vara så att den privata marknaden för pensionsförsäkringar frodas enbart på 
grund av de skatteförmåner som eventuellt är knutna till sådan försäkringar (se kapitel 6), 
och att marknaden – kanske på grund av adverse selection – skulle krympa betydligt om 
förmånerna avskaffades. Om detta kan man dock bara spekulera. 
40 Se t.ex. Kotlikoff (1989). 
41 Inkomsttagare mellan första och tredje kvartilen. 
42 Inkomsttagare över tredje kvartilen. 
43 Se Svärdman (2010). Siffrorna avser personer födda 1940. Offentliga pensioner utgör ca 70 
%, av totala pensioner och tjänstepensioner ca 20 %, i genomsnitt. Tjänstepensioners andel 
av den totala pensionen varierar dock mellan ca 17 % för låginkomsttagare och ca 32 procent 
för höginkomsttagare. 
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Det andra argumentet för ett obligatorium kan kallas för 
”tidsinkonsistens-argumentet” och bygger på den psykologiska 
iakttagelsen att vi människor ofta agerar kortsiktigt och 
inkonsistent. Det betyder att vi ofta skjuter upp mindre trevliga 
saker (som att sluta röka, eller börja banta, eller börja spara för ett 
ordentlig pension) till ”i morgon” – och när morgondagen 
kommer, skjuter vi upp saken ytterligare en dag. Resultatet blir, i 
fallet med pensionssparandet, att vi börjar pensionsspara alltför 
sent i livet – och sparar alltför små belopp – så att vi, när 65-
årsdagen kommer, ångrar oss och önskar att vi hade sparat mer. 

Detta är ett ganska subtilt argument, som kastar en viss skugga 
över nationalekonomernas postulat att vi människor verkligen är 
rationella. Vi ska inte gå in på den omfattande filosofiska 
diskussion som förts om denna fråga utan bara konstatera att detta 
trots allt är ett solitt ekonomiskt argument, och att det har fram-
förts som en förklaring till västvärldens omfattande obligatorier på 
socialförsäkringsområdet.44 Den rationella människan, som vet att 
hon har en (kanske irrationell) tendens till kortsiktighet, finner det 
optimalt att ingå ett kontrakt om ett regelbundet tvångssparande. 
Den form ett sådant kontrakt tar i verkligheten är att medborgarna 
röstar fram en regering som lovar att införa ett sådant 
tvångssparande, respektive att löntagarkollektivet röstar fram 
fackliga företrädare som lovar att ingå sådana kollektivavtal med 
arbetsgivarna. 

De två argumenten är lätta att blanda samman, men i grunden är 
de helt olika. Snålskjutsåkar-argumentet bygger på att mänskliga 
relationer har ett inslag av solidaritet: vi bryr oss om våra 
medmänniskors välfärd – och denna solidaritet kan utnyttjas av 
somliga personer. Tidsinkonsistens-argumentet bygger inte på 
några antaganden om solidaritet; i stället förutsätter det att en 
enskild individ, på grund av vissa psykologiska faktorer som kan 
analyseras matematiskt genom den s.k. diskonteringsfaktorn i 
nyttofunktionen, har svårt att planera för framtiden. 

Till skillnad från snålskjutsåkar-argumentet kan tidsin-
konsistens-argumentet mycket väl förklara de relativt omfattande 
pensionssystemen i Sverige. Vad det dock inte kan förklara är 
varför de obligatoriska pensionssystemen ska vara tvådelade, med 
en offentlig, lagreglerad del och en facklig, avtalsreglerad del. Om 
nu de offentliga systemen är alltför små ur ett tidsinkonsistens-

 
44 Se Laibson m.fl. (1998). 
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perspektiv – varför då inte rösta fram politiker som lovar att utöka 
dem, i stället för att addera system med kollektivavtalsreglerade 
system ovanpå de statliga?45  

En annan sak som inte kan förklaras med tidsinkonsistens-
argumentet är förekomsten av de speciella tjänstepensionerna för 
höginkomsttagare, de personer i chefsställning som inte omfattas 
av lagen om anställningsskydd. Dessa pensionsavtal är ju faktiskt 
individuella, dvs. de har inte det inslag av obligatorium som de 
kollektivavtalsreglerade tjänstepensionerna har. De är tvärtom 
frivilliga, och är ofta resultatet av s.k. löneväxling. Denna innebär 
att den anställde chefen kommer överens med arbetsgivaren om att 
en del av lönen ska tas ut i form av pension. Därmed kan sådana 
pensionsavtal inte motiveras med hänvisning till tidskonsistens-
argumentet; om en enskild höginkomsttagare vore alltför 
kortsiktig i sitt sparbeteende (vilket ju är tanken bakom ett 
obligatorium) skulle denne ju knappast vara så förutseende att han 
eller hon begärde att få göra en löneväxling. Själva existensen av 
dessa speciella pensioner visar att de aktuella personerna inte är 
kortsiktiga eller irrationella (åtminstone inte på den inkomstnivån); 
de skulle därför mycket väl i stället kunna klara av sitt behov av en 
mycket hög pension genom att teckna en vanlig, individuell 
pensionsförsäkring. Men premien för en vanlig pensionsförsäkring 
är endast avdragsgill upp till 12 000 kronor, medan taket för 
avsättning till tjänstepension ligger på 35 procent av lönen. Om det 
således rör sig om en chef med en miljon i årslön, kan han således, 
utöver de 12 000 kronor som vi alla får dra av, göra ytterligare en 
avsättning på 350 000 kronor per år. Och om pensionssparande 
verkligen är skattegynnat (vi återkommer till den frågan i kapitel 6) 
kan så stora belopp skapa högst betydande skattevinster. 

Vi kan därför konstatera att chefernas speciella tjänstepensioner 
inte kan vara motiverade av något tidskonsistens-argument. Snarare 
verkar de vara framdrivna av skattereglerna; de tycks vara ett sätt 
för höginkomsttagarna att komma i åtnjutande av de förmånliga 
skattereglerna även för premier som ligger avsevärt över gränsen på 
12 000 kronor.  

 
45 Man brukar ibland även framföra ”paternalism” som en förklaring till våra omfattande 
pensionssystem. Frågan är dock om detta verkligen är en förklaring, eller bara en etikett för 
någonting som egentligen saknar en verklig samhällsekonomisk motivering. 
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4.4 Slutsatser för ekonomisk politik 

Sammanfattningsvis finns det ett argument för ett speciellt 
pensionssparande, nämligen det aktuariska argumentet om 
poolning (spridning) av dödsrisker. Detta argument medför dock 
inget behov av särskilda ekonomisk-politiska åtgärder; marknaden 
klarar själv av att tillhandahålla en sådan riskutjämning. Vidare 
finns det två argument för ett obligatoriskt pensionssparande, 
nämligen snålskjutsåkar- och tidskonsistens-argumenten. 

Vilka policyslutsatser som följer av dessa två argument kan dock 
diskuteras. Det enkla svaret är att de två argumenten motiverar 
obligatoriska pensionssystem.46 Men den saken är egentligen inte 
självklar – eller rättare sagt: frågan har djupa ideologiska aspekter. I 
somliga länder, till exempel Sverige, har man valt en lösning som 
innebär obligatorium i form av relativt omfattande statliga och 
kollektivavtalsbestämda system. I andra länder, till exempel 
Storbritannien, Tyskland och USA, har man i stället valt 
frivilliglinjen kombinerad med avsevärda skatteförmåner för privata 
pensioner; tanken är att dessa skatteförmåner ska te sig så lockande 
att snålskjutsåkarna och de tidsinkonsistenta trots allt ska lockas 
till frivilligt pensionssparande. 

Om man tittar på internationell pensionsstatistik finns det dock 
inget enkelt samband mellan omfattningen av de offentliga 
pensionssystemen å ena sidan och graden av subvention till de 
privata systemen å andra sidan. I figur 4.2 har vi ritat in alla 
OECD-länder i ett diagram där vi har ersättningsnivån i de 
offentliga systemen (avser en genomsnittsinkomsttagare) på den 
vertikala axeln och subventionsgraden (enligt ett framräknat index) 
på den horisontella. Om det funnits ett enkelt samband av det slag 
som vi diskuterade i föregående stycke, skulle alla punkterna (där 
varje punkt motsvarar ett OECD-land) ligga längs en nedåtlutande 
kurva. I själva verket ligger punkterna väl spridda i en svärm. Detta 
kan tyda på att verklighetens samband mellan offentliga och privata 
pensioner inte är särskilt enkelt – men det kan också vara så att den 
internationella statistiken är alltför otillförlitlig för att man ska 
kunna använda den för att dra några slutsatser om verkligheten. 
 

 
46 Det är dock bara tidskonsistens-argumentet som motiverar relativt omfattande system, 
högt över existensminimum. Och varken snålskjutsåkar- eller tidskonsistens-argumentet 
motiverar några speciella tjänstepensioner på chefsnivå, med extra förmånliga skatteregler. 
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Källor: OECD Pensions at a Glance (2007) för ersättningsgraden i de offentliga systemen, och Yoo & de Serres (2004) 
för subventionsgraden till de privata systemen. Varje punkt motsvarar ett OECD-land. 

 
 

Valet mellan obligatorium, å ena sidan, och frivillighet plus 
skatteförmåner, å andra sidan, är i huvudsak ett ideologiskt val. En 
kombination av både obligatorium och stora skatteförmåner ter sig 
dock omotiverad – både ur en rent ekonomisk och ur en mer 
ideologisk synvinkel. Detta leder oss över till frågan om hur stora 
skatteförmånerna egentligen är i Sverige. Det är en svår och inte 
särskilt utforskad fråga,47 och vi kommer att diskutera dess många 
aspekter i följande två kapitel. 

                                                                                                                                                               
47 De subventionsgrader som ligger till grund för figur 4.2 har framräknats av Yoo & de 
Serres (2004) för ett speciellt fall. Även om deras siffror säkerligen kan kritiseras för varje 
individuellt land, ger siffrorna förhoppningsvis en någorlunda korrekt bild av tvärsnittet av 
subventionsgrader i stort. I kapitel 6 gör vi en fördjupad analys av subventionsgraden för just 
Sverige. 
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5 Principer för beskattning av 
pensionssparande 

I detta kapitel ska vi ta upp två grundläggande frågor rörande 
pensionsbeskattning. Den ena rör det faktum att avsättningar till 
pensioner inte är skattpliktiga (dvs. att avsättningar till tjänste-
pensioner inte tas upp till inkomstbeskattning hos den anställde, 
och att sparande i individuella pensionsförsäkringar är avdragsgilla 
från den beskattningsbara inkomsten). Vad finns det för 
principiella argument för att ha ett sådant arrangemang, dvs. vad 
finns det för principiella argument för att ha ett system som börja 
med ett ”T” och slutar med ett ”E” i trebokstavskombinationerna i 
tabell 2.1 i föregående kapitel? Den andra frågan, som kräver större 
utrymme för att besvaras, handlar om huruvida pensionssparande 
bör vara skattegynnat.  

5.1 Pension – sparande eller uppskjuten inkomst? 

Man hör ibland uttrycket att ”pension är uppskjuten inkomst” eller 
”pension är uppskjuten lön”. I någon mening stämmer det; genom 
att ta ut löneutrymmet i form av en pensionsavsättning kan en 
person ju säga att hon eller han har skjutit upp inkomsten. Men ur 
en strikt ekonomisk synvinkel är uttrycket tveksamt eftersom 
inkomsten – i form av förädlingsvärde i produktionen – finns där 
ändå. Om man har producerat en bil, så kan man inte säga att 
förädlingsvärdet är uppskjutet bara för att man väljer att inte 
konsumera hela löneutrymmet direkt. Det som egentligen har 
skjutits upp är inte inkomsten, och knappast heller lönen (eller 
åtminstone inte löneutrymmet), utan bara konsumtionen.  

Om man trots detta bekänner sig till formeln ”pension är 
uppskjuten inkomst” får detta konsekvenser för ens syn på 
beskattning. Det finns nämligen ett annat uttryck som nästan kan 
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sägas vara en princip för beskattning: ”Inkomst ska beskattas när 
den uppkommer”. De två uttrycken tillsammans leder nämligen till 
slutsatsen att inkomst som avsättes till pension inte ska beskattas 
förrän pensionen faller ut, dvs. de leder till någon av sekvenserna 
EET eller ETT i tabell 2.1 ovan. Därför kan man säga att synen på 
pension som uppskjuten inkomst nästan är att betrakta som en 
motivering – inte en ekonomiskt, men åtminstone en retorisk 
motivering – för en sekvens i tabell 2.1 som börjar med ett E. 

Om man däremot anser att inkomsten uppkommer när 
löneutrymmet uppstår (dvs. när bilen produceras i exemplet ovan) 
blir detta – i kombination med principen att inkomst ska beskattas 
när den uppkommer – en motivering för en sekvens i tabell 2.1 som 
börjar med ett T. Med ett sådant synsätt är pensionssparande 
således inte uppskjuten inkomst, utan det är att betrakta som en 
sparform bland andra sparformer. 

I den ekonomiska litteraturen definieras inkomst oftast som 
”allt som kan konsumeras utan att individens reala förmögenhet 
förändras”.48 Den inkomstnorm som används vid inkomst-
beskattningen är därmed att ”den samlade inkomsten som ska 
beskattas motsvaras av summan av konsumtionsutgifterna och 
nettoförmögenhetens förändring under beskattningsperioden”.49 
Utifrån denna specificering av rådande normer på området kan vi 
dra några slutsatser om vad som är en rimlig utgångspunkt för hur 
pensionsbeskattningen kan betraktas. Den del av inkomsten som 
används för pensionssparande borde, enligt normen, beskattas på 
samma sätt som annan inkomst, före avsättning till 
pensionssparande. I klarspråk innebär det att inkomsten ska 
beskattas när den uppkommer. Utfallande pensioner blir då, som 
en konsekvens, skattefria.  

I verklighetens skattesystem är det mycket svårt att utröna 
dessa klara principer. En del sparande, nämligen sparande i 
tjänstepensioner och i privata, individuella pensionsförsäkringar, 
beskattas som vi har sett inte när löneutrymmet uppstår, utan först 
när pensionen faller ut. De flesta andra sparformer är inte 
avdragsgilla, trots att även dessa innebär en uppskjuten 
konsumtion, och de beskattas därmed när inkomsten uppkommer. 
Och vad gäller principen att ”inkomst ska beskattas när den 
uppkommer” är det inte endast pensionssparandet som innebar ett 

 
48 Detta brukar benämnas Lindahls inkomstbegrepp, efter svensken Erik Lindahl (1891-
1960) som var en av de första att systematiskt reda ut vad som menas med inkomst. 
49 Se t.ex. Regeringens skrivelse 2008/09:183. 
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brott mot den principen. Realisationsvinstbeskattningen är ett 
annat exempel. Om man sparar i aktier, och aktierna stiger i värde, 
betalar man nämligen inte någon skatt på den värdestegringen när 
den uppstår, utan först när aktierna säljs. 

Slutsatsen av detta är att även om man rent teoretiskt kan 
formulera en princip för när inkomster ska beskattas, så innehåller 
verklighetens skattesystem många avsteg från denna princip. Man 
har helt enkelt valt att ta ut skatten när detta ter sig lämpligt. I 
fallet med värdestegring på aktier och fastigheter har lagstiftaren 
därför valt att vänta med att beskatta inkomsten tills individen har 
likvida medel att betala skatten (dvs. vid försäljningstillfället). Även 
när det gäller pensionssparande ska man förgäves leta efter några 
klara principer som motiverar det nuvarande systemet (dvs. en 
sekvens som börjar med ett E i tabell 2.1). I stället har lagstiftaren 
valt en metod att ta ut skatten som tedde sig lämplig vid 
lagstiftningstillfället. I den mån omständigheterna ändras finns det 
inga principiella skäl mot att i framtiden välja en annan metod (t.ex. 
en sekvens som börjar med ett T i tabell 2.1). 

5.2 Bör pensionssparande vara skattegynnat? 

Låt oss nu gå över till den andra frågan, nämligen huruvida 
pensionssparande bör vara skattegynnat. Observera att denna fråga 
är oberoende av den vi diskuterade i avsnitt 5.1. Man kan ha ett 
TTE-system eller ett ETT-system som bägge har samma grad av 
skattefavör. Vi kommer att diskutera sambandet mellan avdrags-
rätten och skattefavören mer utförligt i kapitel 6 nedan.  

Ibland brukar man höra påståendet att pensionssparande bör 
vara gynnat, eftersom det är långfristigt. Ett sådant påstående 
saknar emellertid saklig grund: allt sparande är viktigt, oavsett om 
det är långfristigt eller kortfristigt. Och samhällsekonomins 
effektivitet främjas bäst av att marknaden sätter priset på kapital 
(dvs. räntan) så att den speglar både spararnas och låntagarnas 
värdering av krediten – och detta gäller för såväl långfristiga som 
för kortfristiga krediter. Något särskilt skäl att subventionera (eller 
straffbeskatta) krediter av en viss löptid finns inte, och om staten 
skulle försöka göra något sådant skulle mixen av kort- och 
långfristigt kapital bli annorlunda än vad som vore samhälls-
ekonomiskt effektivt. Detta är en enkel princip som gäller för alla 
varor och produktionsfaktorer: den marginella värderingen av en 

57 



Principer för beskattning av pensionssparande  2010:2 
 
 

l beskattning”. 

                                                                                                                                                              

viss vara eller produktionsfaktor ska vara densamma hos den som 
bjuder ut varan (eller produktionsfaktorn) som hos den som 
efterfrågar den. 

Ovanstående resonemang gäller för såväl lånat kapital som 
ägarkapital. Argumentet att långfristigt kapital bör gynnas i 
förhållande till kortfristigt är därför inte sakligt motiverat; bägge 
typerna av kapital bör ha samma skattebelastning. Men vad kan då 
forskningen säga om skatter på kapital? Detta är en omfattande 
fråga som vi kommer att ägna resten av kapitlet åt. 

5.3 Ett kontroversiellt forskningsresultat 

De offentliga utgifterna måste finansieras på något vis, i regel 
genom skatter. Och skatterna medför i regel en störning av 
samhällsekonomin: skatt på arbete gör att vi arbetar mindre än som 
vore önskvärt, och skatt på kapital innebär att vi sparar mindre. Det 
är bara s.k. klumpsummeskatter som inte stör ekonomins 
funktionssätt – och sådana skatter finns nästan inte i 
verkligheten.50 Eftersom alla skatter innebär någon form av 
störning på samhällsekonomin gäller det att ta ut skatter på ett 
sådant sätt att störningarna minimeras. Det är detta man sysslar 
med i teorin för så kallad ”optima

Teorin för optimal beskattning är ganska väl utvecklad för 
indirekta skatter (moms) på varor och tjänster. Det grundläggande 
resultatet härvidlag är att uniforma skatter inte är ett mål i sig. I 
stället bör skattebördan i huvudsak koncentreras till de varor och 
tjänster vilkas utbud och efterfrågan är relativt prisokänsliga. Om 
dessa varor och tjänster belastas med skatter blir snedvridningen 
inte så stor, och därmed kan effektivitetsförlusterna i 
samhällsekonomin minimeras. 

Vad gäller kapitalskatter är teorin mycket mindre utvecklad. 
Om man skulle generalisera resultaten från varu- och tjänste-
beskattningen skulle man kunna säga att neutralitet mellan 
långfristigt och kortfristigt kapital inte är ett mål i sig. Om 

 
50 Som nämndes i avsnitt 2.2 ovan bygger avkastningsskatten på en schablon, dvs. den är en 
klumpsummeskatt vad gäller pensionsfondernas placeringspolicy. Att skatten inte tas ut på 
den verkliga avkastningen innebär att fondförvaltarnas placeringar inte snedvrids av skatten – 
de blir inte alltför riskabla eller alltför konservativa, vilket är en samhällsekonomisk fördel. 
Avkastningsskatten är dock inte en klumpsummeskatt vad gäller spararnas beteende; den gör 
faktiskt pensionssparandet mindre lönsamt och motverkar därför incitamenten att spara – se 
vidare avsnitt 6.3 nedan. 
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efterfrågan och utbudet på långfristigt kapital vore mer 
ränteokänsliga än efterfrågan och utbudet på kortfristigt kapital, så 
bör beskattningen av det långfristiga kapitalet vara hårdare – och 
vice versa. Några forskningsresultat som säger vilken typ av kapital 
som är mest okänsligt för ränteförändringar finns dock inte, och 
därför kan vi bara dra slutsatsen att de två kapitalslagen bör 
beskattas likformigt. Men principen om likformighet säger ju 
ingenting om hur hög den likformiga skattesatsen bör vara. Bör 
skatten på pensionssparande höjas till banksparandets 30 procent, 
eller bör skatten på banksparande sänkas till pensionssparandets 15 
procent?  

Här finns ett grundläggande resultat som upptäcktes för ett par 
decennier sedan: om staten ska finansiera sina utgifter på ett sådant 
sätt att störningarna i samhällsekonomin minimeras, och man har 
att välja mellan en skatt på arbete och en skatt på sparande, bör 
man undvika den senare. Skatten på sparande bör således vara lika 
med noll; hela skattebördan bör läggas på arbete.51 Detta resultat 
gäller oavsett vad den ”sociala planeraren” har för preferenser för 
fördelningen av inkomster: från Rawlsianska preferenser om att 
inkomsten för den individ i samhället som har lägst inkomst spelar 
roll, till preferenser som säger att alla inkomster, oavsett var i 
inkomstfördelningen de uppkommer, värderas lika. Intuitionen är 
helt enkelt att en skatt på sparande stör ekonomins funktionssätt 
mycket mer än en skatt på arbete – en tanke som kanske inte är 
helt självklar, men som faktiskt bevisades av flera forskare inom 
teorin för optimal beskattning för drygt tjugo år sedan. 

Denna slutsats har orsakat en mycket omfattande diskussion i 
den vetenskapliga litteraturen och många ekonomer har försökt 
visa att den är felaktig, eller att den åtminstone vilar på orimliga 
förutsättningar. Det första, och enklaste, motargumentet 
framhäver att slutsatsen bara gäller nysparande; den existerande 
kapitalstocken kan beskattas hur hårt som helst, om bara 
incitamenten för nysparande inte försämras.52 Man har även hittat 
en rad exempel som med olika speciella förutsättningar – t.ex. olika 
slag av osäkerhet – som leder till att inte hela skattebördan ska 
läggas på arbetet, utan åtminstone en del av den också bör läggas på 

 
51 Se Chamley (1986). För en senare diskussion av olika förutsättningar för Chamleys 
resultat, se Atkeson m.fl. (1999). 
52 Gammalt kapital och nysparande hänger dock samman på många sätt. Om t.ex. staten lade 
en hög engångsskatt på befintligt kapital, och samtidigt lovade att det verkligen var en 
engångsskatt och att denna skatt aldrig ska upprepas i framtiden, kommer nog folks intresse 
för nysparande ändå att minska, trots statens löfte. 
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sparandet. Trots detta har slutsatsen visat sig förvånansvärt robust 
mot förändringar i antaganden och förutsättningar. Därför skulle 
nog de flesta ekonomer som sysslar med skatteforskning i dag säga 
att skatten på kapital helst borde vara noll, eller åtminstone mycket 
låg. 

5.4 Vad innebär detta för beskattningen av 
pensionssparande? 

Det teoretiska resultatet i föregående avsnitt kan användas som 
argument inte bara för att avkastningsskatten på pensionssparande 
bör avskaffas, men också för att skatten på banksparande och 
aktiesparande bör avskaffas. En så genomgripande skattereform 
står dock, av flera skäl, knappast för dörren på den politiska 
dagordningen. Ett praktiskt skäl till detta är att det är svårt att ha 
avsevärt lägre skattesats på kapitalinkomster än på arbetsinkomster. 
En sådan skatteskillnad skulle nämligen skapa starka incitament att 
omvandla arbetsinkomster till kapitalinkomster (t.ex. genom att 
många personer skulle kunna styra sina arbetsinkomster till ett 
fåmansbolag). Att ta upp dessa politiska och praktiska frågor till 
behandling faller utanför ramen för vår rapport. Vi måste därför 
begränsa oss till följande fråga: Om Sverige nu av olika skäl måste 
ha en positiv skatt på bank- och aktiesparande – bör då 
pensionssparandet vara skattemässigt gynnat i förhållande till andra 
sparformer? 

Tyvärr säger ekonomisk teori ingenting om den frågan. Man 
skulle dock kunna argumentera för att om nu skatten på bank- och 
aktiesparande är alltför hög, så är det bra om ekonomin har ett 
”andningshål”, dvs. en låg skatt på åtminstone någon sparform.  

Vid en första anblick ter sig tanken på ett sådant andningshål 
ganska lockande. Eftersom pensionssektorn är klart avgränsad från 
andra delar av ekonomin finns det inga möjligheter att här 
omvandla högbeskattade arbetsinkomster till lågbeskattade kapital-
inkomster.53 Men ”andningshålsargumentet” bygger på att den låga 

 
53 Om jag styr in mina arbetsinkomster i ett konsultbolag och tar ut dem i form av 
kapitalinkomster kan jag potentiellt göra en betydande marginalskattevinst. Om jag i stället 
sätter in dem i en pensionsförsäkring får jag visserligen dra av premien (alternativt, om det är 
s.k. skatteväxling i form av en tjänstepension, slipper jag över huvud taget ta upp inkomsten 
till beskattning) – men eftersom den utfallande pensionen sedan räknas som skattepliktig 
inkomst kan jag på sin höjd göra en marginalskattevinst av det slag som diskuteras i avsnitt 
6.2 nedan. 
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skatten i andningshålet verkligen ger upphov till nysparande. Om 
det i stället ger upphov till skattearbitrage, utan något egentligt 
nysparande, fyller ju andningshålet inte någon funktion utöver att 
ge en ren vinst åt de personer som ägnar sig åt arbitraget. Tanken 
på arbitrage i samband med lågbeskattade sektorer på kapital-
marknaden kan kanske te sig exotisk, men sådant arbitrage är 
faktiskt ganska vanligt. Vi nämnde redan i kapitel 2 ovan hur många 
människor på 1980-talet lånade pengar av försäkringsbolagen och 
satte in dem i en pensionsförsäkring i samma bolag; vinsten på 
denna arbitrage-affär, som således inte gav upphov till något 
nysparande, delades mellan kunden och bolaget. Sådana affärer är 
svårare att genomföra i dag, men andra varianter är vanliga. En 
villaägare som tar de pengar han skulle använt för att amortera sitt 
villalån och använder dem till att köpa en pensionsförsäkring i 
stället – gör, ekonomiskt sett, ett skattearbitrage. I princip är alla 
de personer arbitragörer som är skuldsatta samtidigt som de betalar 
in premier till en pensionsförsäkring. 

Om således ett ”andningshål” med låg kapitalskatt ger upphov 
till nysparande kan man säga att ”hålet” kan vara 
samhällsekonomiskt motiverat – och sedan får man väga den 
samhällsekonomiska nyttan av detta mot de fördelningseffekter 
som samtidigt uppstår. Men om andningshålet bara ger upphov till 
arbitrage är det inte motiverat. En viktig empirisk fråga är därför 
huruvida pensionssektorn i huvudsak ger upphov till nysparande 
eller till arbitrage. Vi återkommer till den frågan i kapitel 7 nedan. 

5.5 Är skatten på sparande hög i Sverige? 

Det råder således en ganska stor enighet bland forskarna att skatten 
på sparande bör vara låg. Men då är det väl ganska bra ordnat i 
Sverige, där kapitalinkomstskatten bara är 30 procent, medan 
skatten på arbetsinkomster ligger mellan 30 och 57 procent 
(beroende på om man ligger över eller under brytpunkten, och över 
eller under gränsen för värnskatt)? 

Det är inte riktigt sant. Eftersom skattesystemet är nominellt 
blir den effektiva, reala skatten betydligt högre, även med ganska 
måttlig inflation. Låt oss ta ett räkneexempel. Antag att räntan är 
fyra procent. Med en trettioprocentig kapitalinkomstskatt får man 
således kvar 2,8 procent av de sparade medlen efter skatt. Om 
inflationen är två procent innebär detta en realavkastning efter 
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skatt på 0,8 procent – medan realavkastningen före skatt var 4 – 2 
= 2 procent. En tvåprocentig realavkastning före skatt som 
motsvaras av en 0,8-procentig realavkastning efter skatt betyder att 
den effektiva, reala skatten på sparande blir 60 procent – dvs. en bra 
bit över skatten på arbetsinkomster. Om vi i stället hade haft tre 
procents inflation, och fem procents nominalränta, skulle, med en 
trettioprocentig skattesats på nominella kapitalinkomster, den 
effektiva, reala skatten på sparande bli 75 procent. 

Det är således lätt att konstruera rimliga räkneexempel som 
visar att sparande faktiskt är ganska högt beskattat, även om den 
nominella skattesatsen bara är 30 procent. Man kan därför inte med 
fog hävda att skatten på sparande i Sverige är lägre än skatten på 
arbete. 

Mot bakgrund av dessa kalkyler är det intressant att återigen ta 
upp argumentet för speciella skattefavörer till långfristigt sparande. 
Som vi påpekade ovan ska allt sparande behandlas lika; det finns 
inga argument för att gynna vare sig långfristigt eller kortfristigt 
sparande. Metoden att beskatta värdestegring först vid 
försäljningen innebär en lägre effektiv beskattning än vid ett 
löpande skatteuttag. Man kan därför argumentera för att en 
långsiktig placering som beskattas i slutpunkten borde beskattas 
med en högre skattesats än placeringar som beskattas löpande. 
Slutsatsen av detta är att om vi betraktar banksparandets trettio-
procentiga skattesats som norm, ter sig såväl pensionssparandets 
femtonprocentiga avkastningsskatt som reavinstbeskattningen 
trettioprocentiga skattesats som alltför förmånliga. Men om vi i 
stället betraktar den trettioprocentiga reavinstskatten som norm, 
borde andra sparformer, med löpande beskattning, egentligen ha en 
lägre skattesats än trettio procent. Exakt på vilken nivå skattesatsen 
i så fall kan läggas borde då utredas närmare – kanske vore 
pensionssparandets femton procent en lämplig nivå?54  

Oavsett denna distinktion mellan löpande beskattning och 
slutpunktsbeskattning kan man anse att en trettioprocentig 
nominell skattesats är alltför hög, eftersom den under realistiska 
förutsättningar innebär en effektiv, real skattesats på 60-70 procent 
eller mer. Det kan därför finnas skäl att argumentera för en allmän 
sänkning av skattesatsen på alla kapitalinkomster. Som påpekades 
ovan skulle dock en sådan sänkning, hur attraktiv den än skulle te 
sig i teorin, skapa problem eftersom den skulle göra det lockande 

 
54 Vi återkommer till denna fråga i avsnitt 6.3 nedan. 
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att skatteplanera genom att klassificera om arbetsinkomster till 
kapitalinkomster.  

5.6 Kapitalbeskattning i en liten öppen ekonomi 

I de två föregående avsnitten har vi konstaterat för det första att det 
finns teoretiska skäl för att skatten på kapital ska vara noll, för det 
andra att det finns praktiska skäl för att undvika att skatten på 
kapitalinkomster ligger alltför mycket under skatten på 
arbetsinkomster, och för det tredje att den verkliga skatten på 
kapital är väsentligt högre än de trettio procent som utgör den 
nominella skattesatsen. Om vi nu vänder blicken från den 
avancerade teori som ligger bakom Chamleys nollskatteresultat och 
i stället tittar på mer handfasta saker kan vi fråga oss vad de 
konkreta effekterna blir av en hög kapitalskatt. Blir följden att 
investeringarna, och därmed stocken av realkapital (maskiner och 
byggnader), blir lägre i vårt land än den annars skulle ha varit? I så 
fall är det allvarligt, eftersom ett lågt realkapital leder till lägre 
reallöner. 

För att diskutera den frågan kan vi börja med att konstatera att 
det finns flera olika typer av kapitalskatter. En enkel distinktion är 
den mellan inkomstskatt och förmögenhetsskatt. I detta 
sammanhang är förmögenhetsskatten att likna vid en personlig 
inkomstskatt på kapital – men med större inslag av schablonskatt 
än den vanliga kapitalinkomstskatten. Ett återinförande av 
förmögenhetsskatten skulle därför innebära en högre skatte-
belastning av sparande, stick i stäv med teorin om ”optimal” 
beskattning.  

En annan distinktion mellan olika typer av kapitalskatt handlar 
om den personliga inkomstskatten och bolagsskatten. Chamleys 
resultat om nollskatt på kapital avser egentligen bara 
inkomstskatten, eftersom det är den som snedvrider individens 
sparbeslut; en hög skatt på kapitalavkastning i den personliga 
inkomstbeskattningen gör att folk sparar mindre än de annars 
skulle ha gjort. Denna snedvridning av sparandet får negativa 
välfärdseffekter, men dessa tar sig inte nödvändigtvis formen av en 
alltför liten stock av realkapital i Sverige. 

Eftersom Sverige är en liten, öppen ekonomi kommer de 
lönsamma investeringsprojekt som finns inom vårt lands gränser 
att finnas där ändå, oavsett hur mycket eller hur litet svenskarna 
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sparar. Och om den marginella avkastningen på dessa projekt är 
högre än räntan (som i en liten öppen ekonomi är lika med den 
internationella räntan, efter korrigering för förväntade växelkurs-
förändringar) kommer investeringsprojekten att realiseras i alla fall. 
Den enda skillnaden blir att om en hög svensk kapitalinkomst-
beskattning har lett till att svenskarnas sparande blivit obetydligt, 
kommer realinvesteringarna i Sverige att företas av utländska 
investerare. 

Motsvarande resonemang gäller om den svenska inkomstskatten 
på kapital är låg, så att svenskarna sparar mer än vad som behövs för 
att realisera alla lönsamma investeringsprojekt i landet (den svenska 
räntan är fortfarande lika med världsmarknadsräntan). I så fall 
kommer en del av svenskarnas sparmedel att kanaliseras till 
utlandet. Som en första approximation kan vi säga att stocken av 
realkapital i Sverige är oberoende av den personliga inkomstskatten 
på kapital i vårt land. 

Bolagsskatten, däremot, fungerar helt annorlunda. Den är en 
skatt på realkapital i Sverige; om den höjs, kommer mindre 
sparande att kanaliseras (från svenskar och/eller från utlänningar) 
till realinvesteringar i vårt land. Stocken av realkapital blir då lägre, 
vilket i sin tur innebär lägre reallöner för arbetskraften.55 På 
motsvarande vis kommer en lägre bolagsskatt i Sverige än i 
omvärlden att locka hit realinvesteringar, vilket höjer de svenska 
reallönerna – oberoende av det inhemska sparandet. Det är exakt 
detta spel som en rad länder har börjat spela under de senaste 
decennierna i avsikt att locka till sig mer investeringskapital (de 
mest kända exemplen är Irland och Estland). 

En hög beskattning av sparande, inklusive pensionssparande, i 
Sverige betyder således inte att realkapitalstocken (och därmed 
reallönerna) i landet behöver falla. I stället kommer behovet av 
realkapital att tillgodoses genom utländskt sparande. På sikt 
innebär detta att högre eller lägre inkomstbeskattning av kapital 
betyder en högre eller lägre utländsk ägarandel i det svenska 
näringslivet. Huruvida en sådan utveckling är önskvärd eller inte är 
en stor fråga med politiska förtecken; den ligger utanför ramen för 
denna rapport. 

Hur realistisk är då vår syn på Sverige som en liten öppen 
ekonomi, där investeringsbehovet lika väl kan tillgodoses genom 
inhemskt som genom utländskt sparande? För storföretagen är 

 
55 Vi förutsätter att det är svårt, eller kostsamt, att undgå den svenska bolagsskatten genom 
internationell skatteplanering, koncernfakturering o dyl. 
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svaret enkelt: de kan lätt finansiera sig på den internationella 
kapitalmarknaden, såväl när det gäller ägarkapital som lånat kapital.  

För småföretagen är svaret mer komplicerat. Vad gäller lånat 
kapital är bilden tämligen klar; även en småländsk småföretagare 
har, genom det lokala bankkontoret, direkt tillgång till den stora 
bankens kapitalresurser. Det betyder att även småföretagaren har 
indirekt tillgång till den internationella marknaden för lånekapital. 
När det gäller ägarkapital är det förmodligen annorlunda. Ett 
småföretag kan inte emittera aktier internationellt, utan är 
beroende av inhemska placerare. Men dessa placerare kan kanske i 
sin tur finansiera sig internationellt, åtminstone om det gäller våra 
större venture-kapital-bolag. Däremot är informationsproblemet 
vanskligt när det gäller småföretag: en venture-kapitalist kan inte 
alltid känna till huruvida en enskild småföretagare är en pålitlig 
person och har vettiga affärsidéer. För detta krävs en detaljerad 
personkännedom, och en sådan kan man nog i huvudsak hitta i 
småföretagarens närmaste omgivning. Men personer med denna 
kännedom, som tror på företagarens affärsidé, kan naturligtvis 
belåna sin villa på det lokala bankkontoret och använda pengarna 
till att gå in som ägare i företaget – förutsatt att de vill ta den 
risken. Därför kan man inte utesluta möjligheten att även 
småföretagens ägarkapital faktiskt är (indirekt) tillgängligt via den 
internationella marknaden. Å andra sidan är det ganska många 
”om” i ett sådant resonemang, och det är därför rimligt att förmoda 
att småföretagens behov av eget kapital inte helt kan tillgodoses på 
detta sätt. 

Eventuella svårigheter för småföretag att uppbringa ägarkapital 
är dock inte i sig ett argument för att ge skatteförmåner till svenskt 
sparande i form av pensionsförsäkringar. Om stora fonder byggs 
upp i försäkringsbolagen är det inte säkert att dessa kommer att 
investeras i svenska småföretag. I själva verket är det lika svårt för 
försäkringsdirektörerna att bedöma en enskild småföretagares 
affärsidé som det är för venture-kapitalisterna (med internationella 
finansieringsmöjligheter) eller för de internationella stor-
placerarna.56 Slutsatsen blir, att ändringar i skattebehandlingen av 
pensionssparande nog inte nämnvärt påverkar svenska småföretags 
möjlighet att driva upp ägarkapital. 

 
56 Som exempel på stora svenska fondförvaltare som misslyckats när de gått in som ägare i 
småföretag kan nämnas Sjätte AP-fonden; se ett stort antal artiklar i dagspressen under 2009. 
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5.7 Fonduppbyggnad och riskutjämning 

Om vi enbart betraktar pensionssparande som en typ av sparande 
bland många andra finns det, enligt våra resonemang ovan, ingen 
anledning att just den sparformen ska vara mer skattemässigt 
gynnad än andra sparformer.57 Men kanske pensionssparande 
skiljer sig i något betydelsefullt avseende från andra sparformer? En 
sådan skillnad är att pensionssparandet är långsiktigt, men som 
påpekades ovan är inte långsiktighet ett argument för skattefavörer. 
Finns det någon annan skillnad mellan pensionssparande och andra 
sparformer? 

En pensionsförsäkring har dubbla funktioner: fonduppbyggnad 
och riskutjämning. Den senare funktionen är, som nämndes i 
avsnitt 4.1, något som skiljer pensionssparande från annat 
sparande; eftersom vi inte vet exakt hur länge vi kommer att leva, 
vinner vi på att kunna spara på ett sådant vis att dödsrisken sprids 
ut på hela kollektivet av pensionssparare. Innebär denna 
kombination av fonduppbyggnad och riskutjämning att pensions-
sparande bör beskattas förmånligare än annat sparande? 

Svaret är nej. Man ser pensionsförsäkringens dubbla funktioner 
tydligare om man betraktar dem var för sig. Man kan nämligen 
mycket väl tänka sig den ena utan den andra. Tag till exempel 
riskutjämning utan fonduppbyggnad. Det är i själva verket så stora 
delar av de offentliga pensionssystemen är organiserade. Dessa 
består till en del av så kallade fördelningssystem (på engelska: pay-
as-you-go systems), där den äldre generationens pensioner betalas 
genom löpande avgifter från den yrkesverksamma generationen. 
Genom att dödsrisken slås ut över hela kollektivet kan vi 
åstadkomma en nära nog perfekt riskutjämning, helt utan någon 
fonduppbyggnad. 

Detta gäller för de offentliga systemen, vilkas beskattning faller 
utanför ramen för denna rapport. Men i princip kan vi även tänka 
oss privata försäkringar organiserade som fördelningssystem.58  

 
57 Observera att detta hittills bara är en hypotetisk fråga; vi har ännu inte undersökt huruvida 
pensionssparande faktiskt är skattegynnat i förhållande till andra sparformer (undantaget 
banksparande, som ju beskattas löpande med 30 procent av avkastningen, att jämföras med 
pensionssparandets löpande beskattning på 15 procent). En sådan jämförelse kommer i nästa 
kapitel. 
58 I praktiken blir det dock svårt att organisera fördelningssystem på frivillig basis. Vårt 
resonemang är därför främst tillämpligt på de kollektivavtalsförhandlade tjänstepensionerna. 
Själva principen kan dock tjäna som ett pedagogiskt hjälpmedel även för att resonera kring 
de individuella privata pensionsförsäkringarna. 
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Den närmaste parallellen är sakförsäkring. Där sker ingen 
fonduppbyggnad (vi bortser från behovet av i sammanhanget 
obetydliga buffertfonder), och verksamheten består i stort sett 
uteslutande av riskutjämning. Men sakförsäkring har inget behov 
av någon skattesubvention; verksamheten är nyttig och önskvärd 
för kunderna och kan därför klara sig utan några särskilda 
stödåtgärder.59 

Om vi bara betraktar pensionsförsäkring som riskutjämning 
skulle där således inte finnas något behov av en skattefavör. Om vi i 
stället bara betraktar pensionsförsäkring som fonduppbyggnad 
skulle avkastningen beskattas som vilken annan sparform som 
helst. Om vi så kombinerar riskutjämningen med fondupp-
byggnaden finns det inget argument för att just den kombinationen 
skulle motivera någon särskild favör, till exempel att 
avkastningsskatten borde vara lägre än skatten för annat sparande.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pensionsförsäkring 
skiljer sig från annat sparande genom att den kombinerar 
fonduppbyggnad och riskutjämning. Varje enskild sparform skiljer 
sig åt från andra sparformer i något avseende (banksparande har 
högre likviditet än annat sparande, aktiesparande är kanske mer 
riskabelt än många andra sparformer, sparande i eget hem ger en 
speciell avkastning i form av boendetjänster). Men det faktum att 
varje sparform har någon unik egenskap som skiljer den från andra 
sparformer är inte ett argument för att varje sparform bör beskattas 
lindrigare än alla andra sparformer. 

5.8 Slutsatser beträffande kapitalbeskattningen 

Den första slutsats man kan dra av resonemangen i detta kapitel är 
att sparande, vilken form det än må ta, inte kan betraktas som 
uppskjuten inkomst. Det är att betrakta som uppskjuten 
konsumtion, men det är en helt annan sak. Och eftersom inkomst i 
princip ska beskattas när den uppstår finns inga principiella hinder 
för att beskatta pensionssparande enligt någon av de 
trebokstavskombinationer i tabell 2.1 som börjar med ett ”T”. 

 
59 Där finns en faktor som kanske skulle kunna sägas vara en skattefavör: sakförsäkring 
belastas inte med moms. Anledningen till detta faller utanför vår rapport; här räcker det med 
att påpeka att inte heller pensionsförsäkring belastas med moms. Den senare 
försäkringsformen är således inte sämre behandlad än sakförsäkring i detta avseende, och den 
riskutjämning som sker inom pensionsförsäkring har således inget behov av någon 
ytterligare favör. 
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En annan slutsats är att den personliga inkomstskatten på 
kapitalinkomster troligen inte påverkar kapitalbildningen i Sverige. 
Om svenskarna sparar mindre än vad som behövs för att finansiera 
alla lönsamma investeringsprojekt i landet kommer internationellt 
kapital att flyta in. Därav följer att en höjning av 
avkastningsskatten på pensionssparande knappast skulle påverka 
realkapitalstocken eller reallönerna i vårt land.  

Man kan dock inte automatiskt dra slutsatsen att en sådan 
höjning vore önskvärd. Det är visserligen samhällsekonomiskt 
önskvärt att kortfristigt och långfristigt sparande har samma 
skattebelastning. Men vilken denna skattebelastning ska vara är en 
svår fråga som skulle kräva en egen utredning. Oavsett vilken 
normen är, och oavsett hur högt det allmänna skattetrycket bör 
vara, gäller dock att löpande skatter, på såväl banksparande som 
pensionssparande, bör ha en något lägre skattesats än reavinster. 
Exakt hur mycket lägre den bör vara är svår att säga utan 
omfattande kalkyler; vi återkommer med några sådana kalkyler i 
kapitel 6.  

Den tredje slutsatsen är att alla skattesatser på sparande bör var 
låga. Frågan är dock om en allmän sänkning av kapital-
inkomstskatten vore möjlig. Om den nominella skatten på 
sparande vore avsevärt lägre än skatten på arbete skulle starka 
incitament uppstå att omvandla arbetsinkomster till kapital-
inkomster. Därför kan knappast en drastisk sänkning av kapital-
inkomstskatten, exempelvis till noll (som ju är den ”optimala” 
nivån enligt de teoretiska modeller vi refererade till ovan), 
genomföras i verkligheten. Detta är en speciell kostnad för höga 
skatter på arbete som inte har uppmärksammats i litteraturen; en 
hög skatt på arbete snedvrider inte bara arbetsutbudet, utan också – 
via skatteplaneringen – sparandet.  

En låg skatt på kapitalinkomster inom en viss, avgränsad sektor 
skulle dock kunna vara möjlig – förutsatt att ett sådant 
”andningshål” verkligen ger upphov till nysparande och inte bara 
till arbitrage. För att kunna ta ställning till huruvida pensions-
sektorn fungerar som ett sådant andningshål måste vi ta ställning 
till två frågor. För det första: Är pensionssparande verkligen 
skattegynnat i jämförelse med andra sparformer? Vi ska diskutera 
denna fråga i kapitel 6. För det andra: Ger pensionssektorn – om 
den nu är skattemässigt gynnad – upphov till något nysparande, 
eller påverkar den bara allokeringen mellan olika former av 
sparande? Detta ska vi diskutera i kapitel 7.



6 Är pensionssparande 
skattegynnat? 

Som vi beskrev i kapitel 2 är pensionssparandet i Sverige omgärdat 
med speciella regler som inte omfattar annat sparande, som 
exempelvis banksparande och sparande i kapitalförsäkringar. De ur 
skattehänseende tre viktigaste av dessa speciella regler är den 
uppskjutna beskattningen, avkastningsskatten och den särskilda 
löneskatten. Man kan säga att dessa tre specialregler utgör 
parametrar med vilka beslutsfattarna kan göra pensionssparandet 
mer eller mindre skattegynnat jämfört med annat sparande. Skulle 
man vilja öka själva utrymmet för att göra pensionsavsättningar kan 
man höja den maximala gränsen för skattefria avsättningar till 
denna sparform. Vill man göra det mera skattegynnat kan man öka 
differensen mellan avkastningsskatten som gäller för pensions-
sparandet och skatten på annat sparande.  

I detta kapitel ska vi undersöka hur var och en av dessa regler 
påverkar lönsamheten av att pensionsspara jämfört med andra 
sparformer. Det kan tyckas uppenbart att ett individuellt, privat 
pensionssparande är skattemässigt gynnat eftersom sparandet är 
avdragsgillt i deklarationen, och på samma sätt kan det tyckas att 
sparande i tjänstepension är gynnat eftersom avsättningarna inte 
utgör skattepliktig inkomst för den anställde. I bägge fallen 
beskattas dock sparandet vid ett senare tillfälle, nämligen när 
pensionen faller ut. Den isolerade effekten av möjligheten att göra 
skatteavdrag beror därmed på vilken marginalskatt individen har 
vid tidpunkten för avsättning av sparandet, respektive marginal-
skatten när pensionen faller ut. 

Avkastningsskatten på 15 procent kan jämföras med den 
kapitalinkomstskatt som tas ut på banksparande som är 30 procent. 
Denna jämförelse använder sig Finansdepartementet av i 
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beräkningen av skatteutgifterna.60 I denna utgår man från normen 
för inkomstbeskattning och med denna utgångspunkt är 
pensionssparande skattegynnat. Men vi frågar oss i stället om privat 
pensionssparande är den mest gynnade av alla sparformer som är 
vanliga på den finansiella markanden i dag. Vilken effekt den lägre 
avkastningsskatten har beror just på vilken sparform man jämför 
med. Förmånen är tydligast i förhållande till banksparande. I 
jämförelse med andra sparformer - t.ex. aktiesparande och 
fondsparande, som bägge innehåller element av skattekredit - är 
slutsatsen om förmånen mindre uppenbar. I kapitlet kommer vi 
därför att presentera resultat från simuleringar med en rad 
hypotetiska fall för avkastning och placeringshorisont där vi jämför 
lönsamheten under alternativa skatteregler. 

6.1 Betydelsen av den uppskjutna beskattningen 

Oavsett de normer för inkomstbeskattningen som vi redogjort för 
ovan (se kapitel 4) så gäller att skattereglerna för tjänstepensioner 
och privata pensioner bygger på samma principer som det allmänna 
pensionssystemet. De delar av lönen som sätts av till pension är 
inte skattepliktiga och skatten tas i stället ut på utfallande 
pensioner. Syftet med reglerna för avdragsrätt vid privat 
pensionssparande har, enligt förarbetena till lagstiftningen, varit att 
underlätta individens uppbyggnad av ett tillfredsställande 
pensionsskydd.61 Tvärtemot vad många människor tror innebär 
dock avdragsrätten och den uppskjutna beskattningen i sig inte 
någon skatteförmån. Detta kan synas förvånande, i synnerhet med 
tanke på all diskussion som brukar föras om dessa regler. Men ett 
enkelt räkneexempel visar att en uppskjuten inkomstbeskattning 
saknar betydelse för lönsamheten hos pensionssparandet. 

Antag att en person sätter in 100 kronor i en 
pensionsförsäkring. Eftersom de hundra kronorna är avdragsgilla 
får han eller hon omedelbart tillbaks 32 kronor av dessa hundra (vi 
antar att personens marginalskatt är 32 %). Den egentliga 
kostnaden för pensionsförsäkringen har således bara varit 68 
kronor – även om 100 kronor står inne och förräntar sig i 
försäkringstagarens namn. 

 
60 Se exempelvis Redovisning av skatteutgifter, Regeringens skrivelse 2008/2009:183. 
61 Se SOU 1975:21 s. 84-87. 
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För enkelhets skull kan vi bortse från att pengarna står inne i 
många år; själva principen är densamma för ett enda år som för 
många år. Antag att räntan är 10 procent, och att den räntan 
belastas med en avkastningsskatt på 15 procent. Efter ett år har de 
hundra kronorna i försäkringsbolaget växt till ett nettobelopp på 
108,50. Dessa pengar betalas ut till personen och belastas då med 
vanlig inkomstskatt på 32 procent, vilket betyder att personen får 
73,78 kronor i handen. 

Sammanfattningsvis: I ett system med avdragsrätt satsar en 
person ett belopp som motsvarar 68 kronor av beskattade pengar, 
och när pensionen faller ut får han eller hon ett nettobelopp på 
73,78 kronor. 

Låt oss nu se hur det skulle bli om inte avdragsrätten funnits, 
men allt annat i systemet vore detsamma. Personen betalar då in 68 
kronor i beskattade pengar till försäkringsbolaget. Dessa pengar 
växer med 10 procent ränta, vilken belastas med en 
avkastningsskatt på 15 procent. Resultatet blir 73,78 kronor, och 
när de pengarna betalas ut blir de inte beskattade. 

Slutsatsen blir att i ett system med avdragsrätt, där utfallande 
pension beskattas, blir nettoresultatet för spararen exakt detsamma 
som i ett system utan avdragsrätt, där således utfallande medel inte 
beskattas. I bägge fallen får spararen, i vårt förenklade 
räkneexempel, exakt 73,78 kronor. 

Nu skulle man kanske kunna hävda att vårt exempel är alltför 
enkelt; i verkligheten kan man inte pensionsspara i bara ett år. 
Dessutom kanske inte avkastningen är just 10 procent, och 
avkastningsskatten är inte (som vi ska visa senare) exakt 15 
procent. Men alla dessa faktorer är irrelevanta för själva principen. 
Om vi gör våra antaganden mer realistiska och komplicerade 
kvarstår ändå denna slutsats beträffande avdragsrätten: Systemet 
med avdragsrätt för avsatt sparande (och beskattning av utfallande 
pensioner) ger exakt samma nettobelopp till spararen som ett 
system där insatta pengar inte är avdragsgilla, och där utfallande 
medel är skattefria (som är fallet för exempelvis kapital-
försäkringar). Avdragsrätten i sig innebär därför ingen skatte-
förmån. Om avdragsrätten avskaffades för nysparande, medan alla 
andra regler rörande pensionsbeskattning förblev oförändrade, 
skulle detta inte innebära någon försämring (eller förbättring) för 
de människor som pensionssparar.62  

 
62 För gammalt sparande måste man naturligtvis ha övergångsregler, så att inte de personer 
som satt in avdragsgilla avgifter nu skulle slippa skatt på de utfallande medlen. 

71 



Är pensionssparande skattegynnat?  2010:2 
 
 

                                                                                                                                                              

På en punkt är dock exemplet för enkelt: Marginalskatten är 
inte nödvändigtvis densamma vid avsättning som vid uttag av 
pension. 

6.2 Ändrade marginalskatter över livscykeln 

Det är nog en smula djärvt att räkna med att dagens marginal-
skatter kommer att bestå om några decennier. Om individen har en 
högre marginalskatt vid uttaget, vilket skulle gälla om exempelvis 
kommunalskatten stiger, blir skatteeffekten i stället negativ. 
Historiskt har marginalskatterna (och i synnerhet kommunal-
skatterna) visat en tydligt stigande trend. En person som gjorde 
avdrag för pensionssparande under, säg, 1970-talet och räknade 
med att ha en lägre marginalskatt som pensionär på 2010-talet kan 
därför mycket väl ha råkat ut för motsatsen.  

Om marginalskatten i stället är lägre under pensionärs åren än 
under de yrkesverksamma åren ger avdragsrätten verkligen upphov 
till en skattevinst. Det finns flera skäl till att man kan ha en lägre 
marginalskatt som pensionär. Det enklaste skälet är naturligtvis att 
pensionen i regel är lägre än arbetsinkomsten. För en person som 
ligger över den övre brytpunkten (ca 538 000 kronor inkomståret 
2009) som yrkesverksam och under den nedre brytpunkten (ca 
380 000 kronor inkomståret 2009) som pensionär kan tillgodogöra 
sig en betydande vinst av att få göra avdrag mot 57 procents 
marginalskatt medan den utfallande pensionen bara beskattas med 
cirka 32 procent63. 

Som beskrivits i kapitel 3 ligger de flesta pensionssparares 
inkomster under den nedre brytpunkten. Den främsta förklaringen 
är att majoriteten av löntagarna befinner sig i dessa inkomstlägen. 
Av samtliga löntagare med inkomster under brytpunkten 2007 var 
det 32 procent som gjorde avdrag för privat, individuellt 
pensionssparande. För gruppen med inkomster över brytpunkten 
var motsvarande andel 52 procent64.  

En beräkning av den genomsnittliga (inkomstvägda) marginal-
skattesatsen för personer som gjorde avdrag för privata, 
individuella pensionsförsäkringar 2009 ger en genomsnittlig 
marginalskatt på 41,3 procent. Samma beräkning av den 

 
63 Den genomsnittliga kommunalskatten var 31,5 % år 2009; marginalskatten för personer 
över den övre brytpunkten var därmed 56,5 % i genomsnitt. 
64 Beräkningar i FASIT. 
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genomsnittliga marginalskatten för personer som mottar privat 
pension 2009 är 41,0 procent.65 Detta säger ingenting om huruvida 
personer som gör avdrag i dag kommer att göra en 
marginalskattevinst om tjugo-trettio år, men siffrorna indikerar i 
alla fall att marginalskatteskillnader mellan pensionärer och 
yrkesverksamma kan vara ganska små. 

En annan möjlighet att få annorlunda marginalskatt som 
pensionär än man hade som yrkesverksam är att flytta mellan 
kommuner. Vi tror inte att ett medvetet sneglande på 
kommunalskatten är någon viktig förklaring till folks val av 
bostadsort – men mellan Vellinges 28,89 procent och Ragundas 
34,17 procent (bägge siffrorna avser 2010) finns det trots allt en 
viss spännvidd.  

En tredje möjlighet, som kanske föresvävar en del 
pensionssparare, är att flytta utomlands efter pensioneringen och 
på så vis helt undslippa svensk beskattning, eller bli beskattad till en 
lägre skattesats enligt regelverket för utomlands bosatta. Denna 
möjlighet har vi diskuterat mer utförligt i kapitel 2. 

Dessa resonemang är väl kända i pensionsdebatten. En mindre 
känd omständighet har att göra med den speciella utformningen av 
det s.k. jobbskatteavdraget. Sedan 2007 görs ett skatteavdrag vid 
beskattningen av inkomst av anställning (och aktiv närings-
verksamhet). Jobbskatteavdraget gäller dock inte pension. Detta 
regelverk medför att marginalskatten för inkomster under 
brytpunkten för statlig inkomstskatt blir lägre för löneinkomster 
än för pensionsinkomster. Det kommer att innebära att individer i 
den inkomstskalan som sätter av privat pensionssparande gör det i 
utbyte mot en högre marginalbeskattning vid pensioneringen, allt 
annat lika. Jobbskatteavdraget har således gjort pensionssparande 
mindre attraktivt för låg- och medelinkomsttagare. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
65 Beräkningar i FASIT, prognosen grundar sig på Storurvalet 2003. 
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Figur6.1 Marginalskatt för yrkesverksamma under 65 års ålder (streckad 

linje) och för pensionärer över 65 år (heldragen linje). 2010 års 
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Källa: Finansdepartementet. 

6.3 Avkastningsskattens betydelse 

Av föregående avsnitt kan vi konstatera att avdragsrätten i sig inte 
innebär någon skattefördel, men att olika marginalskatter före och 
efter pensioneringen kan ge upphov till både skattefördelar och 
skattenackdelar.  

Utöver de effekter som ändrade marginalskatter ger upphov till 
kan utformningen av avkastningsskatten skapa en fördel. Spar-
medlens avkastning beskattas lägre om de är placerade i form av en 
pensionsförsäkring (där skatten är 15 %) än om de är placerade på 
t.ex. ett bankkonto (där skatten är 30 %), vilket i sig är en 
skattefavör för pensionssparandet i förhållande till banksparande. 
Dessutom måste man ta hänsyn till att de 15 procenten är en 
schablonskatt. Den beräknas inte på pensionsfondens verkliga 
avkastning, utan på en fiktiv avkastning som är satt lika med den 
s.k. statslåneräntan66. Avsikten med detta är att skatten inte ska 
skada incitamenten för fonden: om förvaltaren kan öka 

 
66 Närmare bestämt den genomsnittliga statslåneräntan föregående år. 
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avkastningen med en krona, ska denna krona gå ograverad till 
spararen. Systemet med en schablon innebär därför att 
avkastningsskatten är en klumpsummeskatt. Detta betyder att 
risktagandet i investeringsbesluten inte snedvrids av skatter, vilket 
är samhällsekonomisk fördelaktigt. 

Icke desto mindre händer det att folk klagar över schablonen. I 
vissa fall kanske pensionsfonden något år (t.ex. krisåret 2008) har 
haft en negativ avkastning, medan skatten ändå måste betalas. 
Detta är dock inte något att bekymra sig över i praktiken; 
pensionspengarna står inne under så många år, att sådana 
tillfälligheter jämnar ut sig. I själva verket ligger det en skattefavör i 
schablonen. Under perioden 1918-2008 var statslåneräntan i 
genomsnitt 6,1 procent.67 Under samma period var den 
genomsnittliga avkastningen på aktier 9,8 procent per år.68 Det 
innebär att om ett försäkringsbolag hade hälften av 
pensionspengarna placerade i statsobligationer och hälften i aktier, 
skulle genomsnittsavkastningen ha varit 7,95 procent. Men 
avkastningsskatten skulle ha baserats på en schablonmässig 
avkastning på bara 6,1 procent. Den effektiva avkastningsskatten 
skulle i detta räkneexempel därför ha varit 13,2 procent i stället för 
den officiella skattesatsen på 15 procent. 

Avkastningsskatten betalas löpande, precis som banksparande. I 
jämförelse med banksparande, som beskattas med 30 procent, är 
således privat pensionssparande, som beskattas med 13,2 procent 
(enligt vårt exempel) skattemässigt gynnat.69  

Men vi nöjer oss inte med detta svar utan vill gå vidare för att se 
på skattebehandlingen av pensionssparande i jämförelse med andra 
sparformer. Speciellt intressanta är då placeringsformer där 
avkastningen tas ut i form av värdestegring; sådana placeringar 
beskattas med kapitalvinstskatt när tillgången säljs. Detta kan 
innebära en betydande skattekredit; ju längre löptiden på 
placeringen är, desto större blir värdet på denna skattekredit. 

Frågan om vilken sparform som har den mest förmånliga 
skattebehandlingen är därför en öppen fråga. Om man jämför med 
banksparande är pensionssparandet definitivt gynnat. Men om man 

 
67 Geometriska genomsnitt används genomgående. 
68 Källa: Frennberg och Hansson (1992). För att få en serie långt tillbaks i tiden 
(statslåneräntan, som den definieras i dag, har bara funnits sedan 1986) har Frennberg och 
Hansson gjort en uppskattning med hjälp av internräntan på statsobligationer med 8-12 års 
återstående löptid. 
69 När Finansdepartementet räknar på den s.k. skatteutgiften som är kopplad till privat 
pensionssparande låter man den helt enkelt motsvara skillnaden mellan en 15-procentig och 
en 30 procentig skatt på schablonintäkten. Se Regeringens skrivelse 2008/09:183. 
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jämför med sparande i aktiefond är svaret inte lika givet. I de 
följande avsnitten ska vi försöka reda ut den frågan mer i detalj. 

6.3.1 Ett enkelt räkneexempel 

Realistiska kalkyler över pensionssparandets för- och nackdelar i 
jämförelse med sparformer som reavinstbeskattas (t.ex. sparande i 
en aktiefond) blir lätt oöverskådliga, beroende på att verkligheten 
är mångfacetterad, och vad en person anser realistiskt ofta ses som 
orealistiskt av en annan person. Vi behöver därför en någorlunda 
enkel metod för att på ett överskådligt vis presentera de 
bokstavligen tusentals olika kalkyler som skulle kunna göras. 

Låt oss börja med ett enkelt exempel. Antag att man sätter in en 
krona i ett pensionssparande som har en årlig avkastning på r och 
som beskattas med 15 procents löpande skatt på avkastningen (vi 
bortser från att avkastningsskatten beräknas på statslåneräntan och 
inte på den verkliga avkastningen). Det betyder att efter t år har 
den insatta kronan vuxit till  kronor. Om i stället 
pengarna hade satts in i en vanlig fond med en årlig avkastning på r, 
och där fondandelarna bara belastas med en 30 procentig 
reavinstskatt när de säljes (vi bortser från eventuell utdelning på 
aktierna i fonden som beskattas löpande) hade kronan efter t år 
vuxit till  kronor. Vilket av dessa två belopp 
är störst?  

tr)85,01( ⋅+

)1)1((3,0)1( −+⋅−+ tt rr

Figur 6.2 Utvecklingen av en krona placerad i ett sparande med löpande 

15-procentig beskattning (heldragen kurva) respektive i ett 

sparande med 30-procentig reavinstbeskattning vid 

sluttidpunkten (prickad kurva). Avkastning 4 procent per år 
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I figur 6.2 ovan visas utvecklingen av kapitalet för olika 
placeringshorisonter, med en antagen avkastning på 4 procent per 
år. Vi ser att försäkringssparandet är lönsammare vid relativt korta 
horisonter, men vid en placeringshorisont på ungefär 29 år tar 
aktiefondsparandet över; då blir den skattekredit som är 
förknippad med slutpunktsbeskattning så värdefull, att den mer än 
kompenserar för den högre skattesatsen. Frågan huruvida 
pensionssparande är skattegynnat jämfört med vanligt fond-
sparande har således inget entydigt svar utan beror på investerings-
perioden längd (t) och avkastningens storlek (r).  

Till saken hör att placeringshorisontens längd i realiteten inte är 
någon enkel, endimensionell variabel. I de flesta fall sätter inte 
pensionsspararen in en viss summa ett år, och tar ut hela kapitalet, 
med ränta på ränta, något decennium senare. I stället består 
sparandet av en ström insättningar av varierande storlek under flera 
år – och på samma sätt tar pensionsspararen ut belopp av varierande 
storlek under senare år. Sparandet har således en uppbyggnadsfas 
som sträcker sig över flera decennier, och en avvecklingsfas som 
även den sträcker sig över en lång tid. Det betyder att det totala 
kapitalet vid en viss tidpunkt är ett vägt genomsnitt, med ränta på 
ränta, av ett stort antal insättningar av vilka somliga gjordes för 
många decennier sedan medan andra gjordes relativt nyligen. 
Kapitalets utveckling under en persons liv, där vi antar att personen 
börjar spara vid 25 års ålder och fortsätter att spara till 65, 
illustreras i figur 6.3. Vi har där antagit att hela sparkapitalet är 
uttömt vid 82 års ålder.70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70 57 år är den förväntade återstående livslängden för en 25-åring (egentligen 55 år för män 
och 59 år för kvinnor). 
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Figur 6.3 Kapitalets utveckling under livstiden – ett exempel 
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Vi ska nedan försöka analysera sådana betalningsströmmar på ett 
någorlunda realistiskt sätt. I nästa avsnitt ska vi diskutera de 
antaganden som kan ligga till grund för kalkylerna, och i ett 
följande avsnitt ska vi presentera kalkylresultaten. 

6.3.2 Antaganden 

Placeringarnas tidsprofil 

Antalet tänkbara tidsprofiler på en persons sparande är i princip 
oändligt. För att begränsa analysen kan man anta att individen 
sätter in ett konstant nominellt belopp varje år, eller ett konstant 
realt belopp varje år, eller ett belopp som är proportionellt mot 
reallönen. Vi har valt det senare, vilket enligt vår bedömning är det 
mest realistiska fallet – bland annat är det ju på detta vis 
insättningarna till tjänstepensionerna utvecklas över tiden. Vi antar 
således att individen börjar med att sätta in en krona år ett, och 
sedan göra insättningar varje år med ett nominellt belopp som ökar 
i takt med konsumentprisindex plus tre procentenheter. Denna 
siffra motsvarar en tänkt, långsiktig reallöneökning i samhället på 
två procentenheter plus ytterligare en procentenhet för att ta 
hänsyn till individens karriär över livscykeln. 

Ovanstående gällde uppbyggnadsfasen. Vad gäller avvecklings-
fasen kan man också tänka sig en rad olika möjligheter: ett 
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nettobelopp över åren efter pensioneringen som är konstant i 
nominella termer, eller ett belopp som är konstant i reala termer, 
eller som följer reallöneökningen i samhället. En annan möjlighet är 
ett (relativt högt) nominellt eller realt belopp de första fem eller tio 
åren efter pensioneringen, och därefter ett väsentligt lägre belopp. 
Vi har valt en tidsprofil sådan att individen tar ut ett belopp varje år 
som ger en värdesäkrad pension. Det betyder att individen tar ut 
ett nominellt belopp som ger ett nominellt nettobelopp (efter 
eventuella skatter) som ökar med inflationstakten. Vi har antagit 
att pensionssparandet tas ut livsvarigt. Detta är det vanligast 
förekommande när det gäller avtalspensioner. När det gäller det 
individuella sparandet förekommer ofta kortare utbetalnings-
perioder.71 

För den som inte gillar våra antaganden om sparandets tidsprofil 
har vi i ett appendix redogjort för den modell som vi använt vid 
kalkylerna; det står var och en fritt att modifiera modellen så att 
den beräknar pensionssparandets lönsamhet för någon annan 
tidsprofil i stället. Våra räkneexempel är bara avsedda för att 
illustrera ett principiellt resonemang, inte för att ge en 
uttömmande bild av alla tänkbara (och individspecifika) tids-
profiler. 

Detsamma gäller uppbyggnadsperiodens längd. I vårt grund-
exempel har vi antagit att individen börjar spara vid 25 års ålder, 
och således under 40 år sätter in ett belopp som ökar med reallönen 
för att därefter avveckla kapitalet under 17 år.72 Detta exempel kan 
tänkas vara mest relevant när det gäller tjänstepensioner, som ju 
börjar byggas upp när individen får sin första anställning. Vi har 
även genomfört kalkyler för ett fall där individen börjar spara vid 
45 års ålder och därefter bygger upp sitt kapital under 20 år; 
avvecklingstiden antas i denna kalkyl vara 18 år.73 Detta exempel 
kan tänkas spegla ett individuellt sparande, som man kanske inte 
påbörjar direkt när man träder ut i yrkeslivet, men som ter ser mer 
angeläget efter något decenniums arbete. För den som vill pröva 
andra uppbyggnads- och avvecklingstider är det enkelt att göra 
motsvarande ändringar i beräkningarna. 

 
71 Enligt Försäkringsförbundet ligger utbetalningstiden kring 15 år för de traditionella 
bestånden, medan det för fondförsäkringsbestånd snarare rör sig om 7 år. 
72 Den förväntade återstående livslängden för en 25-åring år 2010 är 40 + 17 = 57 år. 
Anledningen till att vi använder den förväntade återstående livslängden vid 25 års ålder, och 
inte vid 65 års ålder, är att det förra alternativet bättre speglar den hänsyn som måste tas till 
de s.k. arvsvinsternas behandling vid pensionssparande. 
73 Den förväntade återstående livslängden för en 45-åring är 20 + 18 = 38 år. 
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Vilken typ av sparande? 

Vidare kan man diskutera vad för slags sparande som är alternativet 
till pensionssparande. Vi har gjort kalkyler för dels direktägda 
värdepapper, dels fondsparande. Dessa två sparformer skiljer sig åt 
genom att aktiefonder påförs en schablontäkt som ska tas upp till 
beskattning.74 Fonderna delar i stort sett ut ett belopp som 
motsvarar hela direktavkastningen, eftersom den annars skulle 
beskattas med 30 procent i själva fonden. Vi antar att utdelningen, 
efter beskattning, återinvesteras i fonden, genom köp av nya 
andelar. Vid försäljning av fondandelar betalar spararen (andels-
ägaren) sedan 30 procent skatt på reavinsten. 

Vi skiljer här på aktiefond och obligationsfond. Låt oss börja 
med aktiefonder. Vi jämför då hur förmånligt det är att aktiespara i 
en vanlig, svensk aktiefond och i ett pensionssparande där medlen 
placeras i aktier. Alternativet till en svensk fond är en s.k. 
Luxemburgfond, som beskattas något förmånligare.75 Vi genomför 
kalkyler för bägge dessa typer av fonder och jämför dem med 
aktiesparande i pensionsförsäkring med samma tidsprofil på 
betalningsströmmarna.76  

Om individen i stället vill spara i räntepapper skiljer vi även här 
på sparande i direktägda räntepapper (vilket i praktiken är 
detsamma som banksparande) och fondsparande. Eftersom en 
räntefond inte betalar någon schablonskatt av det slag som en 
aktiefond betalar, är direktägt räntesparande (banksparande) och 
sparande i en svensk räntefond skattemässigt likvärdigt. Detta 
sparande jämförs med sparande i en pensionsfond som bara 
placerar i räntebärande papper. Vad gäller fondsparande jämför vi 
även här även med en luxemburgfond.77 

 
74 Investeringsfonder och investmentföretag beskattas inte för kapitalvinster på delägarrätter 
utan ska i stället ta upp en schablonintäkt beräknad som 1,5 % av värdet på delägarrätter vid 
beskattningsårets ingång. 
75 Anledningen är att dessa fonder är baserade i Luxemburg som har andra skatteregler. 
Fondkapitalet beskattas enbart med 0,05 % årligen, för aktiefonder och 0,01 % årligen för 
räntefonder. Dessa skatter är inte inkluderade i beräkningarna. 
76 Enligt Svensk Fondstatistik fanns det totalt 869 aktiefonder i Sverige per den 2009-09-30. 
Av dessa var 329 fonder registrerade i Sverige och 540 utomlands. Av den totala 
fondförmögenheten på ca 780 mdr förvaltades dock en mindre del, ca 163 mdr kr (ca 21 
procent), i de utlandsregistrerade aktiefonderna. Siffrorna exkluderar Sjunde AP-fondens 
Premiesparfond. 
77 Enligt Svensk Fondstatistik fanns det totalt 191 räntefonder i Sverige per den 2009-09-30. 
Av dessa var 75 fonder registrerade i Sverige och 116 utomlands. Av den totala 
fondförmögenheten på ca 363 mdr förvaltades ca 208 mdr kr (ca 57 procent) i de 
utlandsregistrerade aktiefonderna. Siffrorna exkluderar Sjunde AP-fondens Premiesparfond. 
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Antaganden om avkastning 

För att kunna göra kalkyler behöver vi också göra realistiska 
antaganden om avkastningen på aktier respektive räntebärande 
papper. Vi kan då använda oss av historiska data, eller av mer eller 
mindre kvalificerade gissningar om framtiden.  

De antaganden som görs om totalavkastning och 
direktavkastning på aktier spelar en central roll för resultaten. Vi 
har antagit att avkastningen i aktiefonden motsvarar den 
genomsnittliga avkastningen på Stockholmsbörsen. Detta kan 
kanske vara ett rimligt antagande när det gäller sparande i 
aktiefond, dels därför att det faktiskt finns indexfonder och dels 
därför att genomsnittet av alla fonders avkastning blir nära nog lika 
med genomsnittsavkastningen på börsen. När det gäller direktägda 
aktier skulle kanske ett antagande om att avkastningen är lika med 
avkastningen på index te sig mer orealistiskt, eftersom det knappast 
torde vara möjligt för en enskild person att kontinuerligt sätta ihop 
en indexportfölj. Detta är dock enligt vår mening en felsyn; även 
om ingen privatperson har en sådan indexportfölj, måste ju den 
genomsnittliga personen ha en portfölj som svarar mot 
genomsnittet på Stockholmsbörsen. Vi anser därför att börsindex 
är det lämpligaste riktmärket för aktiesparande, i såväl aktiefond 
som i direktägda aktier.  

Vidare har vi antagit att avkastningen i räntefonden motsvarar 
den korta svenska räntan (räntan på statsskuldväxlar). Anledningen 
till detta är att vi tror att denna är en bättre approximation än den 
långa räntan till den ränta man skulle få på banksparande. Eftersom 
den långa räntan i genomsnitt är omkring en halv procentenhet 
högre än den korta, är det enkelt att ändra ränteantagandet i våra 
kalkyler så att det i stället speglar en obligationsfond som 
huvudsakligen placerar i långa statspapper. 

Per Frennberg och Björn Hansson har tagit fram historiska 
tidsserier på dessa siffror från 1918, vilka kan användas som en 
första utgångspunkt för antaganden om avkastning etc.78 Vi har 
valt att studera följande historiska perioder: 1918-2008, 1960-2008 
och 1992-2008.  

För att få ytterligare indikationer på kalkylernas robusthet kan 
man också helt bortse från de historiska erfarenheterna och i stället 
använda en framåtblickande ansats.  

Vårt batteri av möjliga antaganden redovisas i tabell 6.1 nedan. 
 

78 Se Frennberg och Hansson (1992). 
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Tabell 6.1 Genomsnittlig årlig avkastning i procent för olika svenska 

värdepapper, under olika tidsperioder 

 Aktier 
totalavkastning 

Aktier, 
direktavk. 

Inflation 
(KPI) 

Kort ränta Statslåne- 
räntan 

9,8 4,0 3,2 5,6 6,1 Historiska data 
1918-2008 

12,7 3,2 5,1 7,2 8,0 Historiska data 
1960-2008 

11,6 2,6 1,6 4,5 6,0 Historiska data 
1992-2008 

5,0 2,5 2,0 4,0 4,5 Framåtblickande 
gissning 

7,0 2,5 2,0 4,0 4,5 Framåtblickande 
gissning 

9,0 2,5 2,0 4,0 4,5 Framåtblickande 
gissning 

Källa: Frennberg och Hansson (samt egna antaganden). 

 
Dessa siffror förtjänar att kommenteras mer utförligt. Våra 
kalkyler syftar egentligen till att undersöka huruvida 
pensionssparande kommer att vara skattegynnat i jämförelse med 
annat fondsparande framtiden. Men eftersom framtidens aktie- och 
obligationsavkastning är okänd i dag, kan man använda sig av 
historiska data. Det verkar då rimligt att använda sig av så långa 
tidsserier som möjligt, dvs. data från perioden 1918-2008. Å andra 
sidan kan någon hävda att världen i dag inte är densamma som 1918 
och att man därför bör använda en kortare tidsserie; vi har därför 
också gjort kalkyler som baseras på data från perioden 1960-2008. 
Man skulle också kunna hävda att den stora förändringen ägde rum 
när Sverige gick över till flytande växelkurs och inflationsmål; vi 
har därför också gjort kalkyler med användande av data enbart från 
perioden 1992-2008. 

Vidare skulle man kunna hävda att de gångna decennierna var 
exceptionella i många avseenden och att framtiden inte alls kommer 
att bli lik dem. Vi har därför även gjort kalkyler som bygger på ett 
tänkt framtidsscenario med 2 procents inflation och 2 procents 
realränta; vad gäller aktieavkastningen har vi antagit antingen en 
totalavkastning på 5, 7 eller 9 procent (således siffror som ligger 
under historiska aktieavkastningar). Observera dock att vi inte haft 
ambitionen att prognosticera framtida aktieavkastning, utan enbart 
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att ge en bild av kalkylernas känslighet för olika antaganden om 
avkastningen. 

Till sist bör man notera att avkastningsskatten på pensions-
sparande baseras på en schablonintäkt motsvarande kapital-
underlaget gånger statslåneräntan föregående år. Därmed blir 
pensionssparande relativt sett mer lönsamt ju högre den faktiska 
avkastningen är i förhållande till statslåneräntan. Detta medför att 
den effektiva skattesatsen kan bli både lägre och högre än den 
formella, beroende på hur det faktiska utfallet på avkastningen är. 
När det gäller våra framåtblickande gissningar har vi antagit att den 
korta räntan kommer att ligga på fyra procent, medan 
statslåneräntan är en halv procentenhet högre. 

6.3.3 Resultat av kalkylerna 

För varje kombination av dessa olika antaganden om avkastningar, 
och för varje typ av aktiefond och obligationsfond, har vi gjort 
kalkyler liknande dem som ligger bakom figur 6.3. Avvecklingen av 
fonden, efter 65 års ålder, går till så att individen tänks få ett 
nettobelopp efter skatt som är konstant i reala termer under hela 
pensionärsperioden. För sparande i pensionsförsäkring kommer 
detta nettobelopp att ligga på en viss nivå, för annat sparande på en 
annan nivå. Kvoten mellan dessa nivåer utgör ett mått på 
pensionssparandet relativa lönsamhet, i jämförelse med annat 
sparande.79  

Vi väljer att för varje kombination av parametervärden från 
tabell 6.1 rapportera kvoten för det fall när individen väljer att 
påbörja sitt sparande vid 25 års ålder respektive det fall när 
sparandet påbörjas vid 45 års ålder. Resultaten redovisas i tabell 6.2 
och tabell 6.3 nedan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

79 Själva beräkningarna redovisas mer utförligt i Appendix. 
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Tabell 6.2 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 25 års ålder. Avkastningsskatt 15 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,54 1,42 1,48 1,31 1,42 1,50 Aktiefond 
(Sverige) 

0,96 0,94 1,01 0,95 1,01 1,05 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,36 1,24 1,29 1,17 1,25 1,32 Direktägda  
Aktier 

0,79 0,74 0,79 0,84 0,84 0,84 Räntefond 
(Luxemburg) 

1,21 1,26 1,12 1,14 1,14 1,14 Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 

 
 

Låt oss börja med tabell 6.2. Siffrorna i tabellen ska tolkas på 
följande vis. Om individen ska börja spara vid 25 års ålder, och valet 
står mellan en svensk aktiefond och en pensionsförsäkring som 
investerar i aktier, så är pensionsförsäkringen alltid förmånligare. 
Om vi tror att data från perioden 1918-2008 är representativa, så 
skulle pensionsförsäkringen ge ett årligt nettobelopp, under den 
förväntade livstiden efter 65 års ålder, som är 54 procent högre än 
vad som kunde åstadkommas med fondsparande.80 Om vi i stället 
trodde att en framåtblickande gissning med 5 procent årlig 
totalavkastning på aktier är representativ, skulle pensionssparande 
ge ett årligt nettoflöde som är 31 procent högre än fondsparande. 

Oavsett om vi väljer en svensk aktiefond eller direktägda aktier 
så är pensionssparande alltid 20-50 procent mer förmånligt än 
alternativet. Endast sparande i Luxemburgfond är konkurrens-
kraftigt med pensionssparande; där ligger kvoten, oavsett vilka 
antaganden vi gör om avkastning, stadigt kring ett. 

Mönstret är likartat när det gäller sparande i räntepapper 
(banksparande). Då ger pensionssparandet mellan 12 och 26 
procent högre nettobetalningar under pensionärsåren. Även här 
domineras dock pensionssparandet av Luxemburgfonderna och ger 

                                                                                                                                                               
80 Vi har här inte tagit hänsyn till förvaltningsavgifter. Om dessa är lika stora för 
fondsparande som för försäkringssparande – en i sig intressant fråga som skulle förtjäna en 
egen utredning – så ändras inte relationerna mellan de två sparformerna. 
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bara ett nettobelopp på 74-84 procent av vad som skulle ges av en 
sådan fond.  

Vid en 40-årig placeringshorisont ser vi att när det gäller svenska 
fonder kan inte ränta-på-ränta-effekten uppväga effekten av den 
lägre utdelningsskatten i något av de fall vi räknat på: 
pensionssparande är alltid förmånligare än (svenskt) fondsparande 
och direktägande av aktier. Endast om sparandet sker i en 
luxemburgregistrerad fond ter sig fondsparande mer lönsamt än 
pensionssparande. Man kan här kanske tycka att en Luxemburg-
fond inte ger någon relevant jämförelse eftersom skattereglerna är 
så förmånliga för dessa. Så ser dock regelverket ut i dagsläget. En 
kanske allvarligare invändning är att sannolikheten att en individ 
innehar samma Luxemburgfond och/eller värdepapper under en 40-
års period inte är särskilt stor (för en genomsnittlig individ). 

När det gäller sparande i räntefonder är skillnaderna mindre. 
Det beror på att skillnaden mellan den riskfria avkastningen och 
statslåneräntan är mindre. Effekterna av ränta-på-ränta väger dock 
inte heller här upp effekten av den lägre avkastningsskatten. 

Resultaten i tabell 6.2 byggde på antagandet att individen börjar 
spara vid 25 års ålder och bygger upp sitt kapital i 40 år 
(tjänstepension). För jämförelsens skull har vi också gjort 
motsvarande kalkyler för det fall då individen börjar spara vid 45 
års ålder och bygger upp sitt kapital under 20 år (individuell 
pensionsförsäkring). Resultatet av dessa kalkyler visas i tabell 6.3.  

Tabell 6.3 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 45 års ålder. Avkastningsskatt 15 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,37 1,33 1,36 1,22 1,29 1,35 Aktiefond 
(Sverige) 

1,03 1,05 1,10 0,99 1,05 1,09 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,27 1,23 1,25 1,13 1,20 1,25 Direktägda  
Aktier 

0,85 0,82 0,85 0,89 0,89 0,89 Räntefond 
(Luxemburg) 

1,14 1,18 1,08 1,10 1,10 1,10 Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 
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Vi ser att slutsatserna från tabell 6.2 blir liknande även för kortare 
sparperioder: pensionssparande är alltid lönsammare än annat 
sparande (med undantag av Luxemburgfonder). En något 
förvånande sak i de två tabellerna är att pensionssparandet är 
relativt mer lönsamt när sparperioden är lång (tabell 6.2) än när den 
är kort (tabell 6.3). Man skulle ju tro att skattekreditens ränta-på-
ränta-effekt skulle gynna fondsparandet mer, ju längre spar-
perioden är. Förklaringen till detta skenbara mysterium kan man se 
i figur 6.2: vid en engångsinbetalning är pensionssparande och 
aktiesparande ungefär lika lönsamt vid mycket korta placerings-
horisonter, men vid 10-20 års horisont blir pensionssparandet 
avsevärt mer lönsamt. Därefter vänder det igen, och vid 25-30 års 
placeringshorisont tar aktiesparandet över. I de mer komplicerade 
räkneexempel som ligger till grund för tabell 6.2 och 5.3 växer ju 
det insatta beloppet ganska kraftigt över tiden; det betyder att i den 
totala förmögenhetsmassan dominerar kapital som har varit insatt 
under en relativt kort period. Med en längre sparperiod (tabell 6.2) 
kommer vi in i den regionen där pensionssparandet dominerar 
ganska kraftigt, medan denna dominans ännu inte hunnit uppstå 
vid den kortare sparperioden (tabell 6.3).  

Vi har också studerat hur pensionssparandet skulle stå sig mot 
annat sparande om avkastningsskatten skulle höjas till 20 procent. 
Resultatet av dessa kalkyler visas i tabell 6.4 (för en 40-årig 
uppbyggnadsfas) och tabell 6.5 (för en 20-årig uppbyggnadsfas). 
 

Tabell 6.4 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 25 års ålder. Avkastningsskatt 20 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,42 1,27 1,36 1,24 1,34 1,41 Aktiefond 
(Sverige) 

0,88 0,84 0,92 0,90 0,95 0,99 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,25 1,11 1,18 1,10 1,18 1,23 Direktägda  
Aktier 

0,73 0,68 0,73 0,80 0,80 0,80 Räntefond 
(Luxemburg) 
Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 

1,12 1,14 1,04 1,08 1,08 1,08 
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Vi ser att pensionssparande skulle vara konkurrenskraftigt vis-à-vis 
annat (Sverigebaserat) sparande även med en 20-procentig 
avkastningsskatt; den slutsatsen kvarstår oavsett vad vi gör för 
antagande om avkastning och inflation. Av tabell 6.5 framgår att 
detta även gäller vid en 20-årig uppbyggnadsfas. 

Tabell 6.5 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 45 års ålder. Avkastningsskatt 20 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,30 1,25 1,29 1,17 1,25 1,30 Aktiefond 
(Sverige) 

0,98 0,98 1,04 0,95 1,01 1,05 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,21 1,15 1,19 1,08 1,15 1,20 Direktägda  
Aktier 

0,81 0,76 0,81 0,85 0,85 0,85 Räntefond 
(Luxemburg) 

1,08 1,10 1,03 1,05 1,05 1,05 Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 

 
 
När det gäller relevansen i dessa räkneexempel vill vi slutligen göra 
följande kommentarer: Som vi redogjort för så domineras 
fondinnehavet när det gäller aktiefonder fortfarande av 
svenskregistrerade fonder. Därmed blir möjligen jämförelsen med 
Luxemburgfonder något mindre relevant. På sikt ska dock inte 
uteslutas att denna sparandeform, som är mer förmånlig ur 
skattehänseende, kommer att öka sin andel. Dock föreligger för 
närvarande ett lagförslag som är ämnat att skapa neutralitet mellan 
fondslagen.81 När det gäller fondinnehaven ska vidare sägas att vi 
antagit att varken fonderna eller de direktägda aktierna omsätts 
under sparperioden. Detta är, som nämndes ovan, inte särskilt 
sannolikt men kommer att spegla det (skattemässiga) mest 
förmånliga alternativet vid ett vanligt fondsparande, dvs. blir ett 
”extremfall”, på samma sätt som banksparande blir det minst 
förmånliga.82  
                                                                                                                                                               
81 Se Finansdepartementet (2010). 
82 OBS att vi inte gjort beräkningar på alla former av kapitalplaceringar, fastigheter 
exempelvis är sannolikt ännu förmånligare i förekommande fall. 
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6.4 Den särskilda löneskattens betydelse 

Avsättningar till tjänstepensioner belastas inte med de normala 
sociala avgifterna utan med en särskild löneskatt. År 2010 är nivån 
för de sociala avgifterna 31,42 procent och den särskilda löne-
skatten 24,26 procent. Motivet för att avsättningarna till tjänste-
pensionen ska belastas med den lägre särskilda löneskatten är att 
dessa inte ska utgöra grund för några förmåner i våra allmänna 
försäkringssystem. Därför ska de heller inte belastas med avgifter 
till dessa system. 

Logiken i denna motivering kan givetvis ifrågasättas. 
Avsättningar till t.ex. privat, individuellt pensionssparande härrör 
ju i de flesta fall från inkomster som belastats med vanliga sociala 
avgifter, snarare än med den särskilda löneskatten.83 Men antag att 
vi utgår ifrån principen att avsättningarna inte ska belastas med 
avgifter för sociala förmåner. Är då differensen mellan nivån för de 
sociala avgifterna och den särskilda löneskatten ”för låg” eller ”för 
hög”? Eller annorlunda uttryckt - är den särskilda löneskatten en 
skattesubvention eller en skattesanktion? 

För att kunna svara på den frågan måste man först veta vad som 
är ”skatt” och vad som är ”avgifter” i de sociala avgifterna. Det som 
kan betraktas som avgifter är den del av avgifterna som skulle vara 
en aktuariskt rättvis nivå för de försäkringar som individen får 
tillgång till sedan de sociala avgifterna erlagts. Denna nivå bestäms i 
sin tur av två faktorer: dels den risk som en viss individ har för att 
utnyttja försäkringssystemet, dels storleken på ersättningen som 
försäkringen ger. 

Det svenska socialförsäkringssystemet ger mycket stora 
inkomstomfördelningar. Dessa hänger delvis ihop med att olika 
grupper i samhället har olika risker för att utnyttja försäkrings-
systemen. Dessutom uppstår omfördelningar på grund av 
konstruktionen med ”golvet” och ”taket” på 7,5 basbelopp för 
ersättningarna i socialförsäkringarna. Taket i socialförsäkringarna 
gör att sociala avgifter för inkomster över 7,5 basbelopp kan 
betraktas som ren skatt, eftersom de inbetalade premierna inte ger 
något försäkringsskydd för dessa inkomster. 

 
83 Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) beräknas på inkomst av anställning, enligt 3 
kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Avdraget för privat pensionssparande är ett 
allmänt avdrag och görs efter att överskottet i inkomstslaget tjänst fastställts. Därför 
påverkas inte SGI:n av avdraget. 
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För att kunna avgöra hur stor andel som är skatt och hur stor andel 
som är avgifter i de sociala avgifterna för olika grupper på 
arbetsmarknaden skulle man behöva göra ett mycket omfattande 
utredningsarbete; ett sådant ligger utanför ramen för denna 
rapport. Ett sätt att närma sig problemet är emellertid att anta att 
de avgifter som gäller är aktuariskt satta för inkomster under 
förmånstaket och ren skatt för inkomster över taket. Tabell 6.6 
visar hur de sociala avgifterna fördelar sig för åren 2007-2010.  

Tabell 6.6 Socialavgifter för inkomståren 2006-2009 

 2007 2008 2009 2010 

Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21% 10,21% 10,21% 
Efterlevandepensionsavgift 1,70% 1,70% 1,70% 1,70% 
Sjukförsäkringsavgift 8,78% 7,71% 6,71% 5,95% 
Föräldraförsäkringsavgift 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 
Arbetsskadeavgift 0,68% 0,68% 0,68% 0,68% 
Arbetsmarknadsavgift 4,45% 2,43% 2,43% 4,65% 
Allmän löneavgift 4,40% 7,49% 7,49% 6,03% 
Totalt 32,42% 32,42% 31,42% 31,42% 

Källa: Skatteverket. 

 
Som vi ser i tabellen består de sociala avgifterna av avgifter till olika 
socialförsäkringar samt en s.k. allmän löneavgift. Under vårt 
antagande om att avgifterna är satta så att de är aktuariskt rättvisa 
är det således bara den allmänna löneavgiften – vilken år 2010 är 
6,03 procent - som är att betrakta som ren skatt. Med ett sådant 
synsätt skulle således den särskilda löneskatten på 24,26 procent 
för samma år vara alldeles ”för hög” för inkomster under 
socialförsäkringstaket och den särskilda löneskatten skulle därmed 
innebära en skattesanktion. 

För inkomster över socialförsäkringstaket däremot, är ju, som vi 
konstaterade ovan, alla sociala avgifter att betrakta som ren skatt. 
För sådana inkomster är därför de 7,16 procent som skiljer nivån 
mellan de sociala avgifterna och den särskilda löneskatten år 2010 
att betrakta som en skattesubvention för avsättningar till 
tjänstepensioner. Denna skattesubvention är troligen den främsta 
orsaken till förekomst av s.k. löneväxling – dvs. att man tar ut en 
del av löneutrymmet i form av pensionsförmåner i stället för 
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kontant lön – som förefaller vara mest frekvent bland 
höginkomsttagare.84 

6.5 Summering 

Den uppskjutna beskattningen av pensionsavsättningar innebär i 
sig ingen skatteförmån för pensionssparande. Detta kan synas 
märkligt, eftersom avdragsrätten väcker sådan uppmärksamhet i 
massmedia, särskilt i deklarationstider. Men det beror naturligtvis 
på att avdragsrätten sätter en gräns för hur mycket pengar man kan 
avsätta för att komma i åtnjutande av den verkliga skattefavören, 
nämligen den 15-procentiga avkastningsskatten. Om man fick dra 
av mer än 12 000 kronor, skulle en i motsvarande grad större 
summa komma att belastas med den förmånligare skattesatsen. På 
motsvarande vis skulle en sänkning av taket för avdragsrätten 
innebära att ett mindre sparbelopp belastas med den förmånligare 
skattesatsen. Därmed kan man säga att avdragstaket sätter en gräns 
för skatteförmånen, även om avdragrätten i sig inte innebär någon 
förmån. 

Den uppskjutna skatten i kombination med förändrade 
marginalskatter över livet kan innebära en förmån, nämligen om 
marginalskatten under pensioneringen är lägre än den var under de 
yrkesverksamma åren. Om marginalskatten under pensioneringen i 
stället är högre – vilket kan tänkas i vissa fall – blir resultatet i 
stället en skattenackdel för pensionssparandet. 

Den stora skattefavören för privat pensionssparande består i att 
avkastningsskatten bara är hälften så hög som den generella 
kapitalinkomstskatten. Trots att avkastningsskatten tas ut löpande 
på en schablonintäkt så dröjer det mycket lång tid innan ränta-på-
ränta-effekten i ett vanligt fondsparande kompenserar för den lägre 
avkastningsskatten i ett pensionssparande. 

Den särskilda löneskatten är ingen skatteförmån för medel-
inkomsttagare, utan tvärtom en skattesanktion. För höginkomst-
tagare blir den dock förmånlig eftersom socialavgifterna utgör en 
skatt på deras inkomster, på marginalen. En särskild löneskatt 

 
84 Hur denna skattevinst fördelas, dvs. hur stor del som hamnar hos löntagaren respektive 
hos arbetsgivaren, avgörs dock i förhandlingen dem emellan. 
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fungerar därför helt enkelt som en nedsatt socialavgift för 
inkomster över förmånstaken i de allmänna försäkringarna.
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7 Påverkar regler för 
pensionsskatter arbetsutbud och 
sparande? 

En fundamental fråga när det gäller utformningen av skatteregler 
för pensioner är hur dessa påverkar hushållens ekonomiska 
beteende – deras arbetsutbud och sparande. Skulle beteendet inte 
påverkas av skattereglerna, skulle de inte ha någon ekonomisk 
betydelse utöver rena fördelningseffekter. För att de ska få effekter 
på ekonomiska utfall, som effektivitet, arbete och tillväxt, krävs det 
att de på något sätt påverkar det ekonomiska beteendet. Därför är 
det viktigt att utreda om det är sannolikt att så är fallet. 

7.1 Effekter av förmånliga skatteregler på privat 
sparande  

Den empiriska forskningen om effekter av förmånliga skatteregler 
på privat sparande är nästan uteslutande begränsad till amerikanska 
förhållanden. Bakgrunden till detta (utöver att amerikansk 
ekonomisk forskning är dominerande på de flesta områden) är att 
privat pensionssparande är en betydligt viktigare del i det totala 
pensionssystemet i USA och att skattefavören är betydligt större – 
och därmed mer kontroversiell – än i Sverige. Det finns en tydlig 
politisk opinion i USA för att staten (och fackföreningarna) så 
långt möjligt ska hålla sig borta från pensionssektorn och att det 
för samhället är mer effektivt – billigare i form av mindre 
effektivitetsförluster av beskattning – om individerna ges 
skatteförmåner i utbyte mot att de själva sörjer för sin pension. 

Frågeställningen i studierna är huruvida s.k. Individual 
Retirement Accounts (IRA) ökar eller minskar det nationella 
sparandet. Det nationella sparandet består av offentligt och privat 
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sparande. För att de förmånliga skattereglerna som reglerar 
sparandet i IRA-kontona ska öka det nationella sparandet krävs 
således att det ytterligare sparandet i IRA-konton överstiger 
summan av skattefavören och den potentiella överflyttningen från 
andra sparformer till de skattegynnade IRA-kontona. Den 
ekonometriska frågan är således att skatta substitutionselasticiteten 
mellan privat pensionssparande och sparande i alla andra tillgångar. 
Är denna elasticitet nära ett kommer hushållen fullt ut flytta över 
sparande mellan olika tillgångar när samhället inför en skattefavör; 
och är elasticiteten nära noll kommer skattefavören att stimulera 
nytt sparande i privata pensioner.  

De två mest betydelsefulla studierna på detta område har gjorts 
av Venti och Wise (1990) samt Gale och Scholz (1994). Venti och 
Wise finner en låg substituerbarhet mellan sparande i IRA och 
icke-IRA tillgångar. Detta innebär att policyförändringar, som de 
höjningar av det maximala avdraget för IRA-sparande som 
genomfördes 1983 och 1986 i USA, ledde till ökat nationellt 
sparande. Gale och Scholz däremot, som använder en mer rigorös 
teoretisk specifikation och explicit studerar policyförändringar 
1983 och 1986, finner en hög substituerbarhet mellan sparande i 
olika tillgångar och en mycket liten, om ens någon, förändring av 
det totala sparandet till följd av förändringarna i takreglerna. 

Empirisk konsensus förefaller för närvarande vara att mer 
generösa avdragsregler för IRA i form av höjningar av taken för 
maximala avdrag inte skulle stimulera särskilt mycket nytt 
nationellt sparande. Givet att det är höginkomsttagarhushåll – med 
sparande i en rad olika tillgångsslag – som berörs av sådana 
förändringar, är små effekter det intuitivt mest rimliga att vänta sig. 
Mera psykologiskt orienterade argument har också förekommit i 
debatten. Thaler (1986) pekar på att regeln om att man inte får ta 
ut sparande från IRA-konton innan man fyllt 59 år kan innebära 
ökad självkontroll och Summers (1986) argumenterar för att de 
reklamkampanjer för privat pensionssparande som stimulerats av 
förändringar i IRA-regler kan ha haft effekt oberoende av 
regelförändringarnas sakliga innehåll.  

Det finns inga svenska studier som fullt ut försöker visa hur 
skattereglerna för pensionssparande påverkar privat sparande. 
Johannisson (2008) studerar vilka personliga karakteristika – som 
kön, ålder, civilstånd, inkomst samt andra tillgångar – som är 
förknippade med utnyttjande av avdrag för privat pensionssparande 
i Sverige. Hon finner att fler kvinnor än män utnyttjar denna form 
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av sparande; att både sannolikheten att spara och sparbeloppet ökar 
med inkomst liksom förmögenhet i andra pensioner; och att 
åldersgruppen 30-35 sparar de största beloppen. Detta finns även 
översiktligt beskrivet i kapitel 3. 

7.2 Pensionsskatter och regler för tjänstepensioner  

För allt fler på den svenska arbetsmarknaden, framför allt 
tjänstemän och i synnerhet höginkomsttagare, utgör tjänste-
pensionen den dominerande pensionsförmånen. Detta gör förstås 
att utformningen av dessa system kan spela en stor roll för de 
ekonomiska incitamenten till arbete och sparande. Men till skillnad 
från det allmänna, statliga pensionssystemet påverkar inte staten 
utformningen av reglerna för dessa pensionssystem direkt, utan 
bara indirekt via skattereglerna. Avtal om pensionssystemens 
utformning sluts ju som bekant mellan arbetsmarknadens parter. 
Detta förhållande komplicerar givetvis analysen av hur 
pensionsskatterna påverkar det ekonomiska beteendet. 

Som vi beskrev i inledningskapitlet styrs skattereglerna för 
tjänstepensionerna av tre parametrar: 

 
• Befrielsen av inkomstskatter på pensionsavsättningar upp till 

10 basbelopp eller 35 procent av lönen. 
• Avkastningsskatt på 15 procent av schablonavkastningen i 

stället för den 30-procentiga kapitalinkomstbeskattningen. 
• Särskild löneskatt på 24,26 procent i stället för arbets-

givaravgift på 31,48 procent på pensionsavsättningar. 
 
Genom att ändra dessa parametrar kan staten göra det mer eller 
mindre förmånligt med pensionsavsättningar vis-à-vis kontant lön. 

Frågan om dessa parametrar för beskattningen av tjänste-
pensioner påverkar utformningen av tjänstepensionerna, som i sin 
tur påverkar incitamenten för pensioneringsbeslutet och arbetsut-
budet, kan delas upp i åtminstone fyra olika delar, som var och en 
anknyter till viktiga frågor för empirisk forskning i offentlig 
ekonomi: 
 

1. Vad är incidensen – dvs. vem bär skattebördan – av 
beskattningen av pensionsavsättningar?  
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2. Påverkar beskattningen av pensionsavsättningarna 
utformningen av pensionsrättigheterna?  

3. Kommer utformningen av de obligatoriska systemen att 
påverka hushållens sparande i andra former? 

4. Kommer de pensionssystem som möjliggörs av de 
förmånliga skattereglerna att innebära andra ändringar av 
incitamenten än eventuella ändringar av pensionsförmögen-
hetens storlek? 

 
Låt oss i detta avsnitt, i tur och ordning, granska vart och ett av 
dessa steg. I nästa avsnitt diskuterar vi frågan hur utformningen av 
pensionssystemen kan väntas påverka arbetsutbudet via valet av 
pensioneringstidpunkt. 

7.2.1 Incidensen av arbetsgivaravgifter 

I en trivial mening bär den arbetsgivare som betalar in 
arbetsgivaravgiften till skattemyndigheterna bördan av arbets-
givaravgiften. Men tänker man efter lite, upptäcker man att frågan 
är mer komplicerad än så. Om arbetsgivaravgiften skulle sänkas, 
eller tas bort helt, skulle arbetstagarna kunna kräva högre löner 
utan att det påverkade arbetsgivarnas vinster eller produktpriserna. 
Inom nationalekonomisk forskning brukar man använda termen 
skatteincidens för fördelningen av skattebördan, sedan man beaktat 
alla ekonomiska anpassningar efter det att en viss skatt införts eller 
ändrats. 

Från ett makroperspektiv kommer bördan av arbetsgivaravgifter 
att flyttas över på priser, vinster, löner eller en kombination av 
dessa. Några andra möjligheter finns inte. Det finns en 
förhållandevis stor empirisk litteratur på området, som kan delas in 
i två grupper: dels studier gjorda på makrodata, där aggregerade 
andelar av löner och vinster samt priser studeras, dels mikrostudier 
där effekten på individuella löner studeras. Konsensus från 
makrostudierna (se t.ex. Palmer och Palme, 1989, eller Holmlund, 
1983) är att bördan av arbetsgivaravgifterna bärs av löntagarna, men 
att det tar en viss tid för lönen att anpassas efter förändringar av 
arbetsgivaravgifterna.  

I mikrostudier kan frågeställningen raffineras ytterligare till att 
också omfatta fördelningen av skattebördan mellan olika grupper i 
samhället. Detta har hög relevans för t.ex. hur skattebördan av att 
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höja den särskilda löneskatten skulle fördelas. Låt oss anta – som 
makrostudierna tyder på – att skattebördan totalt sett flyttas över 
på löneutrymmet. Men kommer den att spridas ut med samma 
absoluta belopp på alla löntagare? Eller kommer den att fördela sig 
inom löntagarkollektivet proportionellt mot hur mycket 
pensionsavgifter som arbetsgivaren betalar in?  

Det finns tyvärr inga studier på svenska data som skulle kunna 
belysa denna frågeställning. Den mest kända studien med en 
likartad frågeställning är Gruber (1994), som studerar hur 
förändringar i regler för förmåner för att ersätta kostnader 
samband med barnafödande i USA påverkar relativlönerna. 
Eftersom förmånen bara kan åtnjutas av kvinnor i fertil ålder och 
bara infördes i vissa amerikanska delstater, kan reformen studeras 
som ett naturligt experiment med dubbla kontrollgrupper: 
författaren kunde studera hur relativlönen mellan demografiska 
grupper – som omfattades respektive inte omfattades av 
försäkringen – förändrades i delstater som omfattades respektive 
inte omfattades av reformen. 

Resultaten visar att kostnaderna för förmånen flyttades över, i 
form av lägre relativlöner, på den demografiska grupp som kunde 
dra nytta av den. Kvinnorna i fertil ålder fick således bära 
kostnaderna av den sociala förmån som bara de kunde få tillgång 
till. Resultaten ger således stöd för att grupper på den svenska 
arbetsmarknaden med relativt generösa pensionsförmåner också får 
bära kostnaderna för dessa förmåner genom minskat löneutrymme. 
Det bör i detta sammanhang dock understrykas att resultaten från 
Grubers studie inte utan problem kan extrapoleras till svenska 
förhållanden. Som bekant skiljer sig t.ex. institutionerna för 
lönebildning sig åt mellan USA och Sverige, där USA har en 
betydligt mer decentraliserad process för lönesättning. 

7.2.2 Löner kontra pensioner 

Förutsatt att reglerna för pensionsskatter åtminstone delvis 
påverkar löneutrymmet, kommer vi till den andra frågan: påverkar 
de förmånliga skattereglerna omfattningen av pensions-
avsättningarna – dvs. avvägningen mellan pensionsavsättningar och 
kontant lön? Även om vi inte känner till några empiriska studier på 
detta område, förefaller det rimligt att så skulle vara fallet. 
Förmånliga skatteregler för pensionsförmåner gör det billigare för 
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arbetsgivaren att betala ut en större del av lönen som pension och 
det ligger i arbetstagarens intresse att få ut en så stor total 
ersättning som möjligt.  

Detta bidrar också sannolikt till förekomsten av s.k. 
pensionsväxling, där den kategori löntagare som p.g.a. skatteregler 
har störst vinster av att byta kontant lön mot framtida 
pensionsförmåner individuellt gör upp om sådana arrangemang 
med sina arbetsgivare. Detta är dock förmodligen en marginell 
företeelse på arbetsmarknaden och som bekant förhandlar de flesta 
löntagare inte individuellt med sina arbetsgivare om omfattningen 
på sina pensionsavsättningar. Det är emellertid troligt att ändrade 
skatteregler för pensioner skulle leda till att pensionsavtalen 
förhandlades om. 

7.2.3 Pensionsförmåner och sparande 

En annan möjlighet är att individen själv ändrar sitt sparbeteende 
som en respons till ändrade tjänstepensioner. Därmed ändras de 
ekonomiska incitamenten till arbete främst genom uppkomsten av 
en pensionsförmögenhet som i sin tur påverkar arbetsutbudet. 
Denna fråga anknyter till den fundamentala frågeställningen om i 
vilken utsträckning pensionssystem tränger ut sparande. En 
klassisk empirisk studie på detta område är Feldstein (1974). 
Studien, som utgick från makrodata (dvs. aggregerade data på 
nationell nivå), studerade om uppbyggnaden och mognaden av det 
amerikanska socialförsäkringssystemet medförde att det totala 
sparandet i ekonomin minskade. Resultaten visade att sparandet 
trängdes ut nästan proportionellt. Studien har genom åren 
kritiserats på en rad punkter och vi vet i dag att det kan vara 
vanskligt att dra slutsatser från empiriska studier som bygger på 
makrodata. Om det föreligger underliggande trender i data kan de 
beteendeförändringar vi observerar (t.ex. ett ökat eller minskat 
sparande) bero på andra faktorer, snarare än på de ekonomisk-
politiska åtgärder vilkas effekter vi vill studera. Ett sätt att komma 
tillrätta med sådana problem är att i stället använda mikrodata, dvs. 
individdata.  

Den första studien på mikrodata av detta problemområde 
gjordes av King och Dicks-Mireaux (1984). I motsats till Feldstein 
kunde de belägga några utträngningar av privat sparande av 
obligatoriska pensionssystem. Identifikationen – dvs. den variation 
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mellan individerna som utnyttjas – bygger på att olika grupper har 
olika pensionsförmåner knutna till sina arbetsplatser. Denna 
identifikationsstrategi har senare kritiserats för att icke 
observerbara faktorer som, via yrkesvalet, kan vara korrelerade med 
både sparandet och storleken på de obligatoriska pensions-
förmånerna, skulle kunna medföra att utträngningseffekterna 
underskattades. 

De mest kända studierna i den ”tredje generationen” inom detta 
område är Attanasio och Brugiavini (2003) som studerar effekterna 
av de försämringar av pensionsförmånerna som den så kallade 
Amato-reformen i Italien medförde, samt Attanasio och 
Rohwedder (2003), som studerar effekterna av tre separata 
pensionsreformer (bl.a. införandet av BSP, en grundpension, och 
SERPS, en inkomstrelaterad pension) på 1970 och 1980-talen i 
Storbritannien. Utformningen av reformerna medger att de kan 
studeras som ett naturligt experiment, dvs. olika grupper i 
samhället omfattas på olika sätt av reformerna, vilket gör det 
möjligt att se dem som ”experimentgrupper” respektive 
”kontrollgrupper” i olika omfattning. Resultaten i båda dessa 
studier påminner om dem som Feldstein fick i den första studien: 
obligatoriska pensioner tenderar att tränga ut privat sparande. 

Ett annat sätt att studera om obligatoriska pensionssystem 
påverkar sparandet är att se om konsumtionen och levnads-
förhållandena påverkades för de pensionärer som under sin yrkes-
verksamma tid omfattades av pensionsreformer. Johansson, Palme, 
Sundén och Svensson (2004) studerar hur levnadsförhållandena 
påverkades för dem som omfattades av ATP-reformen. Det 
intressanta med ATP-reformen ur detta perspektiv var att 
reformen egentligen bara berörde arbetare i privat sektor. Anställda 
i staten och tjänstemän i privat sektor hade sedan tidigare avtal som 
gav dem pensioner i paritet med dem som gällde för ATP. Ett sätt 
att utvärdera om ATP hade någon effekt är därför att jämföra 
förändringen av den disponibla inkomsten, mellan födelsekohorter 
som inte omfattades respektive omfattades av ATP, för de 
pensionärer som under sin yrkesverksamma tid var arbetare i privat 
sektor med motsvarande kohorter i andra grupper.  

Johansson m.fl. visar att ATP-reformen hade en tydlig effekt på 
pensionärernas inkomster och således hade åtminstone den 
studerade reformen en effekt på pensionärernas välfärd. Resultatet 
kan illustreras i figur 7.1, som är hämtad från den nämnda studien. 
Staplarna i diagrammen visar inkomster och inkomstsamman-
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sättning för olika kohorter av pensionärer. Data är hämtade från 
successiva årgångar av SCB:s HEK-undersökning. Inkomsterna är 
mätta i 2001 års penningvärde och i Euro. Den övre vänstra panelen 
visar inkomsterna för arbetare i privat sektor; den övre högra 
panelen för tjänstemän i privat sektor; den nedre vänstra panelen 
för statsanställda; och, slutligen, den nedre högra panelen för 
kommunalanställda.  

Figurerna visar att inkomsterna från ATP-systemet får en allt 
större betydelse allteftersom ATP-systemet mognar för alla fyra 
kategorier av pensionärer. För alla grupper utom arbetare i privat 
sektor ser vi dock att inkomsterna från tjänstepensionerna faller 
bort, då ATP-inkomsterna växer. Det är bara arbetarna i privat 
sektor som får en ordentlig ökning av sin disponibla inkomst under 
pensionsåren till följd av att ATP införs. För de offentliganställda 
ersatte ATP tjänstepensionerna för tidigare födelsekohorter. 

Vår tolkning av konsensus inom forskningen om hur införandet 
av obligatoriska pensionssystem påverkar sparandet är att 
pensionssystemen påverkar nivån för det privata sparandet. Om 
inte staten, eller centrala fackföreningar, sörjer för de äldres 
ekonomiska trygghet, kommer många att själva sörja för denna 
trygghet genom ökat eget sparande under den yrkesverksamma 
tiden. Men vissa grupper på arbetsmarknaden kommer inte fullt ut 
att anpassa sitt sparbeteende när obligatoriska system införs. 
Därför kommer politiken inom detta område att ha en effekt på 
pensionärernas välfärd. Detta visas av exemplet med hur ATP 
påverkade den ekonomiska standarden för de grupper av 
pensionärer som påverkades av reformen.  

Om vi gör tankeexperimentet att nivån för avsättningarna till 
nysparandet i tjänstepensionssystemet skulle sänkas genom att t.ex. 
staten införde mindre förmånliga regler för pensionsskatter, så ger 
således forskningen stöd för att de som omfattades av systemen till 
en del skulle kompensera minskningen med ökat privat sparande, 
men – åtminstone totalt sett – inte fullt ut. Den ekonomiska 
standarden för de framtida pensionärerna skulle således sänkas.  
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Figur 7 1 Sammansättning av pensionsinkomster för män efter födelseår  .

 
Källa: Johansson et al. 2004. 

7.2.4 Påverkan på incitamentsstrukturen 

Om nivån för nysparandet i tjänstepensioner skulle ändras är det i 
princip möjligt att andra incitament än den rena 
förmögenhetseffekten, som vi diskuterade i avsnittet ovan, skulle 
ändras. Detta skulle kunna vara fallet om intjänanderegler och 
aktuariella justeringar för tidigare eller uppskjutet uttag av 
pensionen ändrades. Om reglerna för hur storleken på hur 
tjänstepensionerna bestäms skulle ha varit långt ifrån aktuariskt 
rättvisa skulle denna effekt kunna vara viktig för de ekonomiska 
incitamenten att stanna kvar i arbetskraften. Så är emellertid inte 
fallet med de nuvarande systemen. Detta gäller i synnerhet de 
avgiftsbestämda systemen. Det är därför vår bedömning att denna 
fråga inte har någon större relevans för hur pensionsskattereglerna 
påverkar hushållens ekonomiska beteende. 
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7.3 Arbetsutbud och pensionssystem 

Debatten om välfärdsstatens effekter på arbetsutbudet 
dominerades tidigare av på vilket sätt höga inkomstskatter ger 
försvagade ekonomiska incitament till arbete. På senare år har dock 
perspektiven breddats och ekonomer har kommit att intressera sig 
för incitamentseffekter som styrs av andra delar av välfärdsstaten. 
Ett sådant område är pensionssystemen och därmed också 
skattereglerna som omfattar dessa.   

Under de senaste decennierna har det funnits en trend mot 
tidigare pensionering. Figur 7.2a visar utvecklingen av arbetskrafts-
deltagandet för män i olika åldersgrupper sedan början av 1960-
talet och figur 7.2b visar motsvarande utveckling för kvinnor. För 
män i åldersgruppen 60-64 år har arbetskraftsdeltagandet sjunkit 
från runt 85 procent i början av 1960-talet till runt 60 procent i dag. 
Arbetskraftsdeltagandet i de yngre åldersgrupperna har också 
sjunkit markant, även om utvecklingen är mindre dramatisk. 

För kvinnor visar figur 7.2b resultatet av två motverkande 
faktorer: dels en trend mot att allt fler kvinnor har valt att gå ut på 
arbetsmarknaden, dels en utveckling – som för männen – mot 
tidigare utträde från arbetsmarknaden. Figuren visar att den första 
effekten – som verkar mot ökat arbetskraftsdeltagande – var 
dominerande i alla åldersgrupper fram till början av 1990-talet. 
Sedan dess har utvecklingen planat ut och arbetskraftsdeltagandet 
har sjunkit något på senare år. 
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Källa: Olika årgångar av Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB. 

Figur 7.2b Andelen som deltar i arbetskraften i olika åldersgrupper under 

perioden 1963-2004. Kvinnor 

Källa: Olika årgångar av Arbetskraftsundersökningarna (AKU), SCB. 
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Figur 7.2a Andelen som deltar i arbetskraften i olika åldersgrupper under 

perioden 1963-2004. Män 
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Figur 7.3 Utvecklingen av arbetskraftsdeltagande i åldersgruppen 60 till 

60 år i olika industriländer 

 
Källa: Gruber och Wise (2004). 

 
Utvecklingen för arbetskraftsdeltagandet för äldre män i övriga 
industriländer har varit mer dramatisk än i Sverige. 7.3. visar 
utvecklingen av arbetskraftsdeltagandet bland män i åldersgruppen 
60-64 i 10 olika industriländer. I många länder i Syd- och 
Mellaneuropa har arbetskraftsdeltagandet minskat från runt 80 
procent i denna åldersgrupp (som i Sverige) i början på 60-talet, till 
20-30 procent på 90-talet. 

Det finns många, delvis kompletterande, förklaringar till den 
beskrivna utvecklingen. Förändringar i hälsa och förändrade krav i 
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arbetslivet nämns ofta i den allmänna debatten. Det är dock oklart 
huruvida folkhälsan i de relevanta åldersgrupperna verkligen blivit 
sämre och om kraven i arbetslivet blivit hårdare. Olika 
hälsoindikatorer ger olika resultat och den förväntade livslängden 
har otvetydigt ökat betydligt under samma period. Också när det 
gäller kraven på arbetsmarknaden ger utvecklingen en splittrad bild. 
Den allmänna bilden är att de fysiska kraven blivit lägre, medan det 
omvända gäller för de sociala och psykologiska kraven.  

När det gäller de ekonomiska incitamenten att lämna 
arbetskraften har det skett en tydlig förändring sedan början av 60-
talet. I de flesta industriländer har det uppstått socialförsäkrings-
system som successivt ökat välståndet för den pensionerade 
generationen. Uppbyggnaden av systemen har också medfört att de 
ekonomiska incitamenten för att stanna kvar på arbetsmarknaden 
har förändrats.  

Ett pensionssystem påverkar de ekonomiska incitamenten för 
pensioneringsbeslutet på två sätt. För det första ger pensionen en 
socialförsäkringsförmögenhet som för åtminstone vissa individer 
inte motsvaras av någon motsvarande minskning i privat 
pensionsförmögenhet (se ovan). Detta ger, i sin tur, en inkomst-
effekt för individerna mot att gå tidigare i pension. För det andra 
ger de flesta pensionssystem, genom reglerna för hur 
pensionsförmånerna beräknas, en högre pension om individen 
väljer att stanna kvar i arbetskraften. ATP och folkpensions-
systemen utgör ett enkelt exempel. Pensionerna från båda dessa 
system reduceras livslångt med 0,5 procentenheter för varje månad 
de tas ut före 65-årsdagen. Om individen i stället väljer att 
pensionera sig efter 65 ökar förmånen livslångt med 0,7 
procentenheter för varje månad som förmånen skjuts upp. Detta 
ger incitament att stanna kvar i arbetskraften. I det reformerade 
pensionssystemet sägs länken mellan inbetalda pensionsavgifter 
och pensionsutfall stärkas ytterligare, vilket förstärker 
incitamenten till fortsatt arbete. 

Det finns en förhållandevis stor empirisk litteratur baserad på 
mikrodata om effekterna av ekonomiska incitament på tidpunkten 
för det individuella utträdet från arbetsmarknaden.85 De flesta 
studier visar att både inkomsteffekten och intjänanderegler i 
pensionssystemen har en effekt på valet av pensioneringstidpunkt. 
Resultaten varierar dock mellan studierna och är troligen alltför 

 
85 Se t.ex. Lumsdaine och Mitchell (1999) för en sammanfattning av denna litteratur. 

105 



Påverkar regler för pensionsskatter arbetsutbud och sparande?  2010:2 
 
 

kontextberoende för att kunna ge stöd för någon ”central” 
elasticitetsskattning.  

Det finns också en framväxande litteratur baserad på svenska 
mikrodata. Hansson-Brusewitz (1992) använder en empirisk 
skattad modell för att bl.a. simulera arbetsutbudseffekterna av 
införandet av ATP, medan Palme och Svensson (2004) simulerar 
effekterna av två hypotetiska reformer av det svenska pensions-
systemet. Palme och Svensson (2007) utökar analysen genom att 
beräkna budgeteffekter för hela den offentliga sektorn som skulle 
följa av reformerna. Samtliga studier ger stöd för att ekonomiska 
incitament genom pensionssystemen påverkar pensionerings-
besluten.   

Ett annat sätt är att relatera de ekonomiska incitamenten för 
utträde från arbetsmarknaden med pensioneringsbeteendet mellan 
olika länder. Gruber och Wise (1999) följer en sådan ansats. I figur 
7.4. visas relationen mellan beskattning på att jobba vidare (mätt 
som den genomsnittliga skillnaden mellan det som arbetaren 
förväntas betala in till systemet och förändringen i pensions-
förmögenheten som andel av lönen för en representativ arbetare) 
och den icke utnyttjade andelen av arbetskraften dvs. den andel i 
åldersgruppen mellan 55 och 65 år som inte ingår i arbetskraften. 
Figuren visar tydligt att ekonomiska incitament spelar roll för 
arbetskraftsdeltagandet: länder som har hög skatt på att jobba 
vidare i relativ hög ålder har också lågt arbetskraftsdeltagande bland 
äldre. 
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Figur 7.4 Relationen mellan den implicita skatten på att arbeta vidare 

efter det första året som pensionen kan tas ut fram till 69 års 

ålder och andelen av arbetskraften i åldersgruppen 55-65 som 

står utanför arbetsmarknaden (andelen i arbetskraften) 

 
Källa Gruber och Wise (2004). 

 
En annan intressant insikt som kan hämtas från figuren ovan är att 
Sverige både har en förhållandevis låg beskattning på fortsatt arbete 
(utträdet från arbetskraften subventioneras således inte så mycket 
som i många andra länder) och ett relativt högt arbetskrafts-
deltagande. Detta utfall kan tyckas förvånande eftersom Sverige ju 
har ganska generöst socialförsäkringssystem för de äldre. Jämför 
man det svenska systemet med systemen i många andra europeiska 
länder finner man dock att de svenska systemen är utformade så att 
de ger förhållandevis goda incitament till fortsatt arbete. 

Mot bakgrund av tidigare forskning, vad kan då sägas om hur 
pensionsskatter påverkar arbetsutbudet? I korthet kan man säga att 
forskningen ger stöd för att skatter som gör det mer lönsamt att 
arbeta i förhållande till att gå i pension – som t.ex. jobbskatte-
avdraget – ökar arbetsutbudet bland äldre. Skattesubventioner av 
pensionssparande, däremot, skapar för åtminstone vissa individer 
en större pensionsförmögenhet, och därigenom en högre nivå på 
framtida pensioner än de annars skulle ha haft; detta tenderar, 
genom en inkomsteffekt, att leda till en tidigare pensionering. 
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Mindre förmånliga skatteregler för pensionssparande skulle således 
öka arbetsutbudet bland de äldre.  

För att göra mera precisa prediktioner av dessa effekter krävs att 
man skattar en arbetsutbudsmodell, eller använder någon av de 
befintliga modellerna, till att simulera hypotetiska effekter av 
konkreta förslag. Detta är ett omfattande och resurskrävande 
arbete som en kommande utredning inom detta område skulle 
kunna genomföra. 

7.4 Slutsatser om arbetsutbud och sparande 

Genomgången i detta kapitel visar att frågan hur pensionsskatter 
påverkar hushållens ekonomiska beteende involverar en lång kedja 
av olika anpassningar bestående av individuella och kollektivt 
fattade beslut. Om reglerna för pensionsskatter ändras, skulle dessa 
förändringar troligen generera olika förändringar på kort respektive 
lång sikt. Ett sätt att hålla isär dessa tidsperspektiv är att skilja 
mellan effekter på beståndet av pensionssparare respektive 
nysparande. 

Om vi gör tankeexperimentet att skattefavörerna för pensions-
sparande reducerades, och pensionssparande beskattades som t.ex. 
sparande i kapitalförsäkringar, vad skulle detta få för effekter på 
hushållens ekonomiska beteende? Troligen skulle detta på kort sikt 
inte få särskilt stora effekter på beståndet. Den högre skattesatsen 
skulle dock göra att pensionsförmögenheten minskade, vilket i sin 
tur skulle leda till en inkomsteffekt mot senare pensionering.  

På nysparandet skulle effekterna givetvis bli större. 
Incitamenten att teckna kollektiva pensionsavtal skulle minska. 
Poängen med ”pensionsväxling” skulle också försvinna. Totalt sett 
skulle då det totala pensionssparandet minska. Detta förstärker 
inkomsteffekten vilket ger incitament till senare pensionering. Hur 
stor denna beteendeförändring blir är mycket svårt att förutse: dels 
är det svårt att förutse hur tjänstepensionsreglerna kommer att 
förändras och hur mycket individerna kommer att kompensera sig 
genom ökat sparande i andra former, dels, är skattningarna av 
arbetsutbudseffekterna behäftade med stor osäkerhet. 

Det är dock inte så troligt att incitamenten utöver förmögen-
hetseffekten kommer att förändras så mycket. Både det 
avgiftsbestämda fonderade systemet för LO-kollektivet och ITP-
systemet har ju aktuariska justeringar för tidigare uttag. I detta 
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sammanhang är det också värt att notera att Sverige jämfört med 
många andra länder i dag har ett förhållandevis högt arbets-
kraftsdeltagande bland äldre i arbetskraften och att ungefär hälften 
av de som lämnar arbetskraften använder andra socialförsäkringar 
än ålderspensionen (se t.ex. Palme och Svensson, 2004). Denna 
grupp påverkas inte i samma utsträckning av ekonomiska 
incitament genom ålderspensionssystemen.  
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8 Sammanfattning och 
policydiskussion 

8.1 Sammanfattning  

I denna rapport har vi gått igenom de befintliga reglerna för 
beskattning av pensionssparande. Vi har diskuterat hur dessa kan 
motiveras utifrån ekonomisk teori samt undersökt huruvida de är 
mer eller mindre fördelaktiga för spararna jämfört med 
beskattningen av annat sparande. Vi har också diskuterat hur 
skattereglerna påverkar ekonomins funktionssätt och huruvida de 
kan tänkas leda till framtida problem med skatteuppbörd. 

I kapitel 2 gav vi en översikt över de regler som gäller för 
beskattning av pensionssparande i Sverige. Vi jämförde också de 
svenska reglerna med de regler som gäller i andra länder. Vi kunde 
konstatera att skattereglerna i de flesta andra länder medger avdrag 
för pensionssparande, och att pensionerna beskattas när de tas ut. 
Vi studerade vidare problemet med hur skattebasen för 
pensionssparande påverkas av internationalisering och en alltmer 
integrerad europeisk marknad. I januari 2007 fastslog EU-
domstolen i ett uppmärksammat mål att Danmark inte har rätt att 
hävda etableringskravet, dvs. kravet att det försäkringsbolag som 
förvaltar det avdragsgilla pensionssparandet ska vara etablerat i 
landet. Detta beslut medför att framtida avdragsgillt pensions-
sparande kan förvaltas i försäkringsbolag som är etablerade i andra 
EU-länder. Vidare har en dom rörande regelverket i Belgien slagit 
fast att flytt av kapitalet mellan försäkringsbolag måste behandlas 
lika vid nationell och internationell flytt (inom EU), vilket gör att 
det nya regelverket inte bara gäller nysparande utan även den 
befintliga sparandestocken. Vi går igenom – utifrån olika fall – hur 
detta beslut och andra befintliga regler påverkar Sveriges framtida 
möjligheter att hävda skattebasen för pensionssparande. 
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I kapitel 3 tittade vi på vilka som pensionssparar i Sverige. 
Eftersom de allmänna pensionssystemen har ett tak, kommer de 
privata pensionerna (tjänstepensioner och individuella pensioner) 
att bli viktigast för höginkomsttagarna. Det betyder att 
skattefavörer till privat pensionssparande har en klar 
höginkomsttagarprofil. Vidare kunde vi konstatera att även om 
personer med inkomster under den s.k. brytpunkten för 
inkomstskatten utgör den största andelen– cirka två tredjedelar – 
av de privata pensionsspararna, så står höginkomsttagare för en 
proportionellt sett större andel av det totala privata pensions-
sparandet.  

I kapitel 4 diskuterade vi de samhällsekonomiska motiven för att 
staten på olika sätt ska intervenera i pensionssparandet. De flesta 
länder har någon form av obligatoriskt pensionssystem samt i 
någon mån en förmånlig skattebehandling av pensionssparande. Vi 
finner två argument särskilt giltiga i detta sammanhang: tidsin-
konsistens-argumentet och snålskjutsåkar-argumentet. Det förra 
argumentet säger att många individer har en tendens att spara för 
lite till sin pension. Det senare argumentet säger att vissa personer 
avsiktligt kommer att spara för lite till pensionen eftersom de 
räknar med att kunna utnyttja andra samhälleliga skyddsnät när de 
går i pension. Dessa två argument ger motiv för att göra visst 
pensionssparande obligatoriskt. Alternativt kan de även användas 
som motiv för att skattegynna frivilligt pensionssparande: om det 
blir tillräckligt fördelaktigt att spara till pensionen kommer de 
flesta att välja att göra detta, även i avsaknad av obligatoriska 
offentliga pensionssystem. Det är dock svårt att utifrån de två 
argumenten motivera både ett obligatorium och subventioner till 
frivilligt sparande. 

I kapitel 5 gick vi igenom principer för beskattning av 
pensionskapital. Först refererade vi vissa allmänna teoretiska 
resultat för kapitalbeskattning. Vi konstaterade att det finns 
teoretiska argument för att beskattningen på sparande ska vara 
mycket låg – till och med noll – men att detta av praktiska skäl inte 
är möjligt, eftersom det då uppstår starka ekonomiska incitament 
för att klassificera arbetsinkomster som kapitalinkomster.  

Vidare konstaterade vi att i en liten öppen ekonomi som den 
svenska är det inte troligt att kapitalbeskattningen märkbart 
påverkar kapitalbildningen. Detta eftersom räntan sätts på den 
internationella kapitalmarknaden, vilket i sin tur styr nivån på 
investeringarna i den svenska kapitalstocken. Eventuellt kan dock 
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situationen för små företag vara annorlunda, när det gäller 
tillgången på internationellt kapital. Men vi anser inte att eventuella 
svårigheter för småföretag att uppbringa ägarkapital i sig är ett 
argument för att ge skatteförmåner till svenskt sparande i form av 
pensionsförsäkringar. Om stora fonder byggs upp i försäkrings-
bolagen är det inte säkert att dessa kommer att investeras i svenska 
småföretag. 

Slutligen konstaterar vi att kapitalbeskattningen realt sett är 
högre – p.g.a. inflationen – än den nominella nivån på 30 procent. 
Detta motiverar dock inte att skatten på pensionssparande ska vara 
lägre än den på sparande till andra ändamål. 

I kapitel 6 undersökte vi om pensionssparande är skattegynnat i 
förhållande till annat sparande. Vi fann att de som har en 
marginalskatt över den så kallade brytpunkten i inkomstskatten 
och som byter skattesegment som pensionärer gynnas av 
skattereglerna för pensionssparande. Vidare kan de som flyttar från 
Sverige som pensionärer åtnjuta den särskilda (låga) inkomst-
skatten för emigranter (SINK), eller slippa svensk skatt helt. Vi 
fann också att avdragsrätten i sig inte innebär någon avgörande 
skattefavör i genomsnitt – däremot utgör den 15-procentiga 
avkastningsskatten en mycket tydlig fördel jämfört med såväl 
banksparande som aktiesparande. Vidare finner vi att systemet med 
särskild löneskatt på pensionsavsättningar gynnar individer med 
inkomster över förmånstaken i de allmänna försäkringssystemen 
och missgynnar inkomstgrupper under detta inkomsttak. 

I kapitel 7 diskuterade vi vilka effekter beskattningen av 
pensionssparandet har på sparande och arbetsutbud. Det är svårt 
att finna någon säker kunskap om detta beroende på att det har 
gjorts ytterst få studier av frågan; här finns således stort utrymme 
för framtida forskning. På basis av svenska och amerikanska studier 
drar vi i alla fall följande slutsatser: 

Som vi såg i kapitel 7 ger tidigare forskning inte något entydigt 
svar på om det totala sparandet skulle förändras om 
skattefördelarna för individuellt privat pensionssparande skulle 
minska. Vi vet dock att sammansättningen mellan offentligt 
sparande (betalade skatter), pensionssparande och sparande i andra 
former skulle förändras. Överflyttningen till andra sparformer än 
pensionssparande skulle i sin tur leda till att de individuella 
pensionsförmögenheterna skulle minska och därmed skulle en 
inkomsteffekt som ger incitament i riktning mot senare 
pensionering uppstå. Givet att taket för det individuella pensions-
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sparandet är så lågt, och pensionsförmögenheten i det individuella 
pensionssparandet därmed är ganska liten i relation till den som 
motsvarar tjänstepensionerna och det allmänna systemet för de 
flesta, skulle detta troligen inte vara fråga om någon stark effekt. 

Vad gäller tjänstepensioner blir resonemanget mer komplicerat. 
Om skattefavörerna för dessa skulle ändras, skulle arbets-
marknadens parter få ändrade incitament vad gäller hur mycket av 
löneutrymmet som ska sättas av till pension och hur mycket som 
ska tas ut i form av lön. En höjning av skatten skulle troligen leda 
till att framtida löneavtal innehåller en mindre pensionsdel, och en 
större lönedel, än de annars skulle ha gjort. Eftersom tjänste-
pensionerna i huvudsak är att betrakta som ett obligatoriskt 
sparande för individen är det inte troligt att individerna skulle 
anpassa annat sparande i förhållandet ett till ett.86 En minskning av 
skattefavören skulle därför, via tjänstepensionerna, leda till en 
minskning av det privata sparandet i Sverige. Om minskningen i 
det privata sparandet skulle bli större än förändringen i statens och 
kommunernas skatteintäkter skulle även det totala sparandet 
minska, men eftersom Sverige är en liten, öppen ekonomi fåre 
denna sparandeminskning inga effekter på realinvesteringarna. 

Däremot ändrar en sådan sparandeminskning incitamenten för 
arbetsutbudet. Effekterna blir troligen positiva; en minskad privat 
pensionsförmögenhet leder normalt till att arbetskraften väljer att 
gå i pension senare. Att mer i detalj undersöka effekterna på 
arbetsutbudet av en minskning att skattefavörerna till pensions-
sektorn är en angelägen uppgift för en framtida utredning på detta 
område. Slutligen, vad gäller effekterna på välfärden i stort kan man 
notera att det kollektivavtalsbestämda sparandet i tjänstepensioner, 
ur individens synvinkel, är att betrakta som ett obligatorium. 
Därför är välfärdseffekterna av en minskning av detta sparande 
oklara. 

8.2 Problem med dagens system för beskattning av 
pensionssparande 

Som vi ser det, finns det tre fundamentala problem med dagens 
system för beskattning av pensionssparande: (1) Brist på 

 
86 Detta gäller för de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Vad gäller löneväxling i form av 
tjänstepension till chefspersoner är det troligare att anpassningen blir ett till ett, eftersom 
sådana personer sannolikt inte är likviditetsbegränsade på kreditmarknaden. 
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likformighet vis-à-vis beskattningen av andra sparformer samt 
godtycklighet i skattegynnande med avseende på fördelningsmål; 
(2) Brist på transparens och tydlighet; (3) Problem med 
skatteuppbörd. Låt oss kort gå igenom var och en av dessa. 
 
1. Brist på likformighet vis-à-vis beskattningen av andra sparformer 
samt godtycklighet i skattegynnande med avseende på fördelningsmål. 
Analysen i kapitel 6 visade den uppskjutna beskattningen i sig inte 
är någon skattefavör. Däremot har vi pekat på tre andra faktorer. 
(1) Uppskjuten beskattning i kombination med förändrade 
marginalskatter över livscykeln. En person som ligger över 
brytpunkten i inkomstskatteskalan som yrkesverksam, och under 
brytpunkten som pensionär, tjänar på regelverket. (2) Den 
särskilda löneskatten. Avsättningar till tjänstepensioner belastas 
inte med vanlig arbetsgivaravgift utan med den lägre särskilda 
löneskatten, vilket gynnar personer med höga inkomster. (3) Den 
15 procentiga schablonskatten på avkastningen på pensions-
sparande, som är lägre än andra skattesatser på kapitalinkomster.  

Enligt vår bedömning är det den tredje faktorn – den 15–
procentiga avkastningsskatten – som utgör den verkliga förmånen i 
skattebehandlingen av pensionssparande vis–à–vis annat sparande. 
Det är främst den, tillsammans med den särskilda löneskatten (som 
dock främst är en angelägenhet för höginkomsttagarnas 
tjänstepensioner) som är grunden till att många har funnit det 
lönsamt att byta löneinkomster mot pensionsförmåner – så kallad 
löneväxling. Om man bekänner sig till principen att allt sparande 
ska beskattas lika finns det således ett tydligt utrymme för en 
reform som likställer skattebehandlingen av allt sparande.  
 
2. Brist på transparens och tydlighet. Vår analys i kapitel 6 visade 
också att det är mycket svårt att genomskåda vilken form av 
sparande, och vilka grupper i samhället, som gynnas av det 
nuvarande systemet för beskattning av pensionssparande. Skälet till 
att det är svårt att genomskåda effekterna av beskattningen på 
pensionssparande är att nivån på skatterna styrs av tre parametrar –
den uppskjutna beskattningen, avkastningsskatten samt, för 
avsättningar till tjänstepensionerna, den särskilda löneskatten. 
Dessutom kommer förväntningarna om nivån för beskattningen att 
styras av vad man tror om de framtida marginalskatterna, som i sin 
tur beror på en rad svåröverblickbara faktorer. 
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3. Problem med skatteuppbörd. Konstruktionen med avdragsrätt för 
pensionssparande medför att staten beviljar pensionsspararna en 
betydande skattekredit. Så är det i alla EET-system enligt 
terminologin i kapitel 2. Som vi såg i detta kapitel medför 
slopandet av det s.k. etableringskravet, i kombination med en allt 
mer internationaliserad värld, att den svenska staten i framtiden får 
sämre möjligheter att försvara den skattebas som hänger ihop med 
pensionssparandet.. 

8.3 En tänkbar reform 

En reform av pensionsbeskattningen kan ändra på i princip tre 
parametrar: avdragsrätten/avdragsutrymmet, avkastningsskatten 
och den särskilda löneskatten. Var och en av dessa kan ändras var 
för sig, oberoende av de andra. En annan möjlighet är att ändra 
själva principerna för beskattningen av pensionssparande. Låt oss 
undersöka en sådan reform, som kan uttryckas: 
 
Ge pensionsförsäkringar samma skattebehandling som kapital-
försäkringar har idag. 
 
En kapitalförsäkring har en liknande funktion och regelverk som 
en pensionsförsäkring, med tre undantag: avsättningarna är inte 
avdragsgilla (och de utfallande beloppen från försäkringen är inte 
skattepliktiga), avkastningsskatten ligger på 27 procent (i stället för 
15), och avsättningar omfattas inte av den särskilda löneskatten. En 
sådan reform blir därför en naturlig utgångspunkt för vår 
diskussion av tänkbara pensionsreformer. 

8.3.1 Den uppskjutna beskattningen 

Som framgår av kapitel 6 ligger det ingen skatteförmån i 
avdragsrätten i sig. Man skulle således kunna avskaffa avdragsrätten 
helt och hållet utan att göra pensionssparandet mindre förmånligt. 
Vad gäller tjänstepensionerna skulle naturligtvis arbetsgivarna 
fortfarande få dra av den del av löneutrymmet som avsätts till 
pensionen – på samma sätt som alla lönekostnader är avdragsgilla. 
Däremot skulle avsättningen betraktas som skattepliktig inkomst 
för den enskilde och således förmånsbeskattas vid avsättningen till 
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en pensionsfond eller -försäkring. En sådan reform – ett system 
som gått under namnet ”rättvänd beskattning” i debatten – löser en 
del av det problem med bortfall av skattebas som diskuterades i 
kapitel 2. I och med att avsättningarna inte blir avdragsgilla, och de 
utfallande pensionerna inte skattepliktiga, bortfaller också 
problemet med den särskilda löneskatten. Huruvida detta är 
önskvärt eller inte ska vi återkomma till. 

Om man vill införa rättvänd beskattning, utan att försämra 
pensionssparandets övriga skatteförmåner, innebär detta att det 
kommer att finnas två sorters kapitalförsäkringar: dels den vanliga, 
med 27 procents avkastningsskatt, dels en ny, med bara 15 procents 
skatt. För den senare måste man då ha ett tak för de årliga 
avsättningarna, eftersom möjligheterna till skattearbitrage annars 
skulle bli obegränsade. Detta erbjuder inga principiella problem. 
Däremot uppstår åtminstone sex praktiska problem. 
 
1. Gammalt och nytt sparande. En övergång till rättvänd beskattning 
kan rimligen bara omfatta nysparandet. Det gamla beståndet består 
av sparande som har varit avdragsgillt; om de utfallande pensioner 
som hänför sig till detta sparande skulle vara skattefria, skulle en 
orimlig förmån tillfalla tidigare pensionssparare. 
 
2. Försäkringsbolagens kontra statens balansräkningar. Med rättvänd 
beskattning kommer pensionsfonderna bara att förvalta netto-
belopp, och inte som i dag bruttobelopp. På sikt innebär detta 
kanske en halvering av de förvaltade beloppen, från dagens cirka 2 
400 miljarder till kanske 1 500 miljarder. Detta innebär att 
fondförvaltarna går miste om betydande förvaltningsinkomster. 
Om vi schablonmässigt antar att avgifterna är 1-2 procent av de 
förvaltade beloppen innebär det ett inkomstbortfall för fond-
förvaltarna på i storleksordningen 15-30 miljarder konor per år. 

Den krympningen av försäkringsbolagens balansräkningar 
flyttas i stället över till statens (och kommunernas) balansräkning. 
Det årliga privata pensionssparandet i Sverige är i dag ungefär 75 
miljarder.87 Om detta sparande inte vore avdragsgillt, skulle statens 
och kommunernas skatteintäkter vara ungefär 30 miljarder större 
per år (vid en tänkt, genomsnittlig marginalskatt på 40 procent). 
Denna inkomstförstärkning för den offentliga sektorn är dock bara 
tillfällig; den motsvaras av en framtida intäktsförsvagning på grund 

 
87 Det individuella sparandet är ca 11 miljarder enligt SCB, medan avsättningarna till 
tjänstepensioner beräknas som cirka 5 % av en lönesumma på 1 300 miljarder kronor. 
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av att de utfallande pensionerna inte längre är skattepliktiga. Under 
en övergångstid på ett par decennier kommer det dock att se ut 
som om den offentliga sektorns budgetsituation förbättrats. För att 
undvika att denna tillfälliga förbättring äts upp av nya offentliga 
utgifter, skulle man behöva öka statens överskottsmål med 
motsvarande belopp under övergångsperioden. Exakt hur stora 
belopp det kan röra sig om bör bli föremål för mer detaljerade 
kalkyler än vi kan göra i denna rapport. Man bör då även ta hänsyn 
till att statens underlag för avkastningsskatt minskar.  
 
3. Förmånerna i de offentliga systemen. Rättvänd beskattning 
medför att de avsättningar som tidigare gjordes till tjänste-
pensioner, och då inte blev förmånsgrundande i de offentliga 
socialförsäkringssystemen, nu skulle bli förmånsgrundande. Detta 
är principiellt rimligt, om man tror på principen att inkomst ska 
beskattas när den uppkommer; den inkomst som uppkommit är ju 
del av det totala löneutrymmet, oavsett om detta sedan används till 
avsättning till tjänstepensioner, till avsättning till individuella 
privata pensioner, till annat sparande, eller till konsumtion. Det 
nuvarande systemet, där en del av löneutrymmet undantas från 
beskattning och inte heller blir förmånsgrundande, medan en annan 
en del undantas från beskattning men blir förmånsgrundande, och 
en tredje del blir beskattad, bygger inte på någon tydlig princip. 
Men oavsett vad man anser om behovet av principer i 
pensionsbeskattningen så innebär införandet av rättvänd 
beskattning att förmånerna i de offentliga socialförsäkrings-
systemen måste ses över för att anpassas till detta nya synsätt. 
 
4. Taken för avsättningarna. Om vi inför rättvand beskattning men 
låter avkastningsskatten ligga kvar på 15 procent (till skillnad från 
de 27 procent som gäller för de ”vanliga” kapitalförsäkringarna) 
uppstår frågan på vilken nivå taket för avsättningarna till de nya, 
lågbeskattade kapitalförsäkringarna ska ligga. Ett enkelt 
räkneexempel belyser frågan vad gäller de individuella pensions-
försäkringarna. Här ligger taket i dag på 12 000 kronor per år, 
vilket betyder att en höginkomsttagare med 57 procents 
marginalskatt sätter in ett belopp som motsvarar 0,43 x 12 000 = 
5 160 kronor av egna medel (de resterande 6 840 kronorna står 
staten för – och staten tar sedan tillbaks de pengarna, med ränta på 
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ränta, när pensionen faller ut).88 En låginkomsttagare med 32 
procents marginalskatt som utnyttjar hela avdragsutrymmet sätter 
in 0,68 x 12 000 = 8 160 kronor av egna medel. Antag att vi vill att 
det nya systemet ska ha exakt samma skattefavör när det gäller 
avkastningsskatten som det gamla. Ska då avsättningstaket i det nya 
systemet läggas på 5 160 kronor, dvs. vi bevarar skattefavören 
oförändrad för höginkomsttagaren, men minskar den för låg-
inkomsttagare? Eller ska taket ligga på 8 160 kronor, dvs. vi bevarar 
skattefavören för låginkomsttagaren men ökar den för hög-
inkomsttagaren? Eftersom ganska få låginkomsttagare utnyttjar 
hela avdragsutrymmet, ter det sig kanske rimligt att välja ett tak på 
5 160 kronor, men detta är naturligtvis ytterst en politisk fråga. 
 
5. Gränsdragningen mellan tjänstepensionerna och de individuella 
pensionerna. Detta är egentligen en utvidgning av punkt 4 ovan: I 
det nya systemet skulle tjänstepensioner och individuella pensioner 
bli helt likställda, och då ställs frågan om de olika taken i klar 
belysning. Ska taket bestämmas av dagens tak för de individuella 
privata pensionsförsäkringarna (max 12 000 per år), eller av taket 
för tjänstepensionerna? Eftersom avsättningarna inte skulle bli 
avdragsgilla i det nya systemet har tjänstepensionerna inte längre 
någon särställning i förhållande till de individuella pensionerna. 
Därigenom ökar transparensen i systemet, och frågan om varför 
somliga personer ska ha extra höga tak för avsättningarna till 
skattegynnat sparande ställs på sin spets. 
 
6. Brytpunkterna för inkomstskatten. Genom den skisserade 
reformen uppstår en situation med fler personer som betalar statlig 
inkomstskatt, eftersom förmånsbeskattning för tjänstepensioner 
införs samt tidigare privata individuella pensionssparavdrag 
beskattas. Vi har inte mer att säga om detta än att en förändring 
skulle föranleda en översyn över brytpunkterna för den statliga 
inkomstskatten. 

 
88 För enkelhets skull skriver vi ”staten” här, men egentligen handlar det ju om staten och 
kommunerna. När det rör sig om en låginkomsttagare är det bara kommunen, när det gäller 
en höginkomsttagare är det såväl kommunen som staten. 

119 



Sammanfattning och policydiskussion  2010:2 
 
 

8.3.2 Avkastningsskatten 

Den andra parametern för att reformera pensionsskatterna som vi 
nämnde ovan är nivån för avkastningsskatten. Hur mycket 
förändras lönsamheten av pensionssparande om vi ändrar nivån för 
avkastningsskatten från 15 procent till den nivå som nu gäller för 
kapitalförsäkringarna – 27 procent? För att få klarhet i den frågan 
gjorde vi om kalkylerna i tabell 6.3 och 6.4 från kapitel 6, fast nu 
under antagandet att avkastningsskatten är 27 procent. Resultaten 
visas i tabell 8.1 för en 40-årig sparhorisont, respektive tabell 8.2, 
för en 20-åring sparhorisont. 

Resultaten visar att vid aktieplaceringar i Sverige (i motsats till 
Luxemburg) bibehåller pensionssparandet sitt övertag för praktiskt 
taget alla parameterkonfigurationer, både vid en 40-årig och en 20-
årig sparhorisont. Vid ränteplaceringar ter sig de två sparformerna i 
stort sett lika lönsamma. Undantaget är perioden 1992-2008; med 
de parametervärden som rådde då skulle pensionssparande bli 
mindre förmånligt än banksparande  

Tabell 8.1 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 25 års ålder. Avkastningsskatt 27 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,26 1,09 1,20 1,14 1,23 1,29 Aktiefond 
(Sverige) 

0,78 0,72 0,81 0,83 0,87 0,90 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,11 0,95 1,03 1,01 1,08 1,13 Direktägda  
Aktier 

0,66 0,59 0,66 0,74 0,74 0,74 Räntefond 
(Luxemburg) 

1,01 1,00 0,93 0,99 0,99 0,99 Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 
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Tabell 8.2 Årlig nettopension från en pensionsförsäkring i procent av 

motsvarande annuitet från annat sparande. Sparandet antas 

påbörjas vid 45 års ålder. Avkastningsskatt 27 procent 

 Hist. data 
1918-2008 

Hist. data 
1960-2008 

Hist. data 
1992-2008 

Framåt-
blick. 5% 

Framåt-
blick. 7% 

Framåt-
blick. 9% 

1,21 1,14 1,20 1,11 1,18 1,23 Aktiefond 
(Sverige) 

0,91 0,89 0,97 0,90 0,95 1,00 Aktiefond 
(Luxemburg) 

1,12 1,05 1,11 1,03 1,09 1,14 Direktägda  
Aktier 

0,75 0,69 0,75 0,81 0,81 0,81 Räntefond 
(Luxemburg) 

1,01 1,00 0,95 1,00 1,00 1,00 Direktägda 
räntepapper 
(banksparande) 

8.3.3 Den särskilda löneskatten 

Den särskilda löneskatten är ingen skatteförmån för medel-
inkomsttagare utan snarare en skattesanktion. För höginkomst-
tagare blir den dock förmånlig eftersom socialavgifterna utgör en 
skatt på deras inkomster, på marginalen. En särskild löneskatt 
fungerar därför helt enkelt som en nedsatt socialavgift för 
inkomster över förmånstaken i de allmänna försäkringarna. Om 
pensionsförsäkringar behandlas som kapitalförsäkringar bortfaller 
definitionsmässigt det problemkomplex som hänför sig till denna 
skatt. 

8.4 Avslutning 

Frågan om vilken nivå för beskattning av sparande som vore mest 
lämplig har vi egentligen inte diskuterat i denna rapport. Vi har 
bara tagit ställning för att beskattningen av olika sparandeformer 
borde vara så likformig som möjligt. I kapitel 5 såg vi att det finns 
argument för att sparande ska vara lågt beskattat: ett resultat från 
teorin om optimal beskattning säger t.o.m. att skatten på sparande 
ska vara noll.  

Vilken nivå beskattningen på sparande bör ha hänger samman 
med en rad frågor som ligger utanför syftet för detta arbete. Dels 
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ska nivån vara tillräckligt hög för att avskräcka inkomsttagare från 
att omvandla sina löneinkomster till kapitalinkomster, dels ska den 
spegla allmänna fördelningspolitiska mål. Den ska även ta hänsyn 
till preferenser för fördelningen mellan svenskt och utländskt 
ägande; samt avvägningar av skadeverkningar vis-à-vis andra former 
av beskattning. 

Vår målsättning har varit att denna rapport ska kunna tjäna som 
underlag för en framtida debatt om en reformering av pensions-
beskattningen. Som läsaren vid det här laget förhoppningsvis har 
upptäckt är pensionsbeskattningen i vissa avseenden ett 
svårgenomträngligt men mångfacetterat och fascinerande område 
som griper in i många delar av samhällsekonomin. Förhoppningsvis 
har vi kunnat belysa en del fakta om en framtida reforms 
möjligheter och begränsningar. 



Appendix: Modellen bakom kalkylerna 
i kapitel 6 

1 Pensionssparande 
 
Värdet av tillgångarna i fonden utvecklas enligt ekvationen 
 
  1(1 0,15 )t t tV nysparande g d r V uttag−= + + + − ⋅ ⋅ − t

 
där g är kursstegringen på tillgångarna i fonden medan d är 
direktavkastningen. Termen står för avkastningsskatten, där 
r är statslåneräntan. Vi antar att nysparandet ges av 

r⋅15,0

 

  1
1

0 0
(1 ) 0 40
0 40

t
t
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t
γ −

=⎧
⎪= + < ≤⎨
⎪ >⎩

 
där 1γ  är ökningstakten i individens inkomst. För varje enskild 
individ blir löneökningen över tiden, på grund av klättring i 
karriärstegen, högre än den genomsnittliga löneökningen i 
samhället. Vi antar en allmän reallöneökning på 2 procent plus ett 
individuellt karriärtillägg på en procent. Det betyder att 1γ  är lika 
med 3 procent plus inflationstakten (för enkelhets skull genomför 
vi alla beräkningar i nominella termer). En sådan tillväxttakt i 
insättningarna är realistisk för tjänstepensionerna, men den 
förefaller inte helt orimlig även för en del individuella pensioner, 
där man kanske ökar insättningarna allteftersom man gör karriär 
och har mer pengar att spara (tills man slår i avdragstaket på 12 000 
kronor per år). 
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Uttagen från fonden ges av 
 
  tt pensionuttag =
 

  
⎪⎩
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400
41

2 t

t
pension tt γα

 
där vi således antagit att pensionen växer i en takt 2γ .89 Den 
tillväxttakten skulle kunna vara lika med 1γ , men det är nog rimligt 
att räkna med en lägre siffra. Man skulle kunna anta att pensionen 
växer med lönetillväxten (dvs. 1γ  minus det individuella karriär-
tillägget), men för de flesta privata pensioner är nog den 
genomsnittliga ökningstakten ännu lägre; vi har därför satt 2γ  lika 
med inflationstakten, vilket innebär att pensionen är konstant i 
reala termer – men den allmänna formeln kan naturligtvis användas 
till vilken tillväxttakt som helst. 
 
Vi har också två ändpunktsvillkor: 
 
 . 0,0 570 == VV
 
Det andra av dessa villkor säger att fonden ska vara uttömd vid 
tidpunkt t = 57, vilket, om vi antar att t = 0 svarar mor 25 års 
ålder, innebär att fonden ska vara uttömd vid 82 års ålder. Denna 
siffra svarar mot den genomsnittliga förväntade livslängden om 
förväntan beräknas vid t = 0 (dvs. 25 års ålder. Man skulle också 
kunna sätta sluttidpunkten till den förväntade livslängden där 
förväntan beräknas vid 65 års ålder, men vi har funnit det både 
enklare och rimligare (med hänsyn till de så kallade arvsvinster som 
uppstår inom kollektivet av försäkringstagare) att ta förväntan när 
sparandet påbörjas, dvs. vid 25 års ålder. 

Genom att sätta in värden på g, d och r kan man så beräkna det 
värde på α  som leder till at fonden blir uttömd vid 82 års ålder. Vi 
kallar detta värde för  och kommer senare att använda det 

för att jämföra lönsamheten i pensionssparande med lönsamheten i 
annat sparande. 

pensionα

                                                                                                                                                               
89 Att vi skiljer på uttag och pension ovan kan tyckas en smula omständligt, men det gör vi 
för att läsaren senare ska se skillnaden mellan pensionssparande och annat sparande, där 
uttagen från fonden i en viss tidpunkt inte automatiskt blir lika med pensionen i den 
tidpunkten. 
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t

2 Annat sparande 
 
Det andra sparandet kan vara sparande i aktier (det jämför vi med 
sparande i pensionsförsäkring där försäkringsbolaget placerar alla 
sparmedel i aktier) och i räntebärande papper (det jämför vi med 
pensionssparande där alla sparmedel placeras i räntepapper). För 
såväl aktierna som räntepappren studerar vi såväl direktägda papper 
som sparande i fond. I det senare fallet finns två alternativ: 
sparande i en svensk fond och i en s.k. Luxemburgfond. Alla dessa 
fall har olika skattebehandling. 
 
Kapitalets utveckling kan beskrivas av följande ekvation: 
 
 , 1(1 )t t t tV nysparande g d V skatt uttag−= + + + ⋅ − −
 
där  för t > 40, och  för . Vi ser här 
att den schablonmässiga avkastningsskatten  inte finns med. 
I stället har en ny löpande skatt kommit in i ekvationen: 

0=tnysparande 0=tuttag
0

40≤t
r⋅15,

 
 . 10,3 ( 0,015)t tskatt x d y V −= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
 
Denna skatt betalas av direktavkastningen och kräver således inga 
uttag från fonden. Om x = y = 0 rör det sig om en 
Luxemburgfond; en sådan betalar ingen som helst löpande skatt, 
utan hela skattebelastningen kommer när fondandelarna 
småningom säljs. Om x = 1 och y = 0 rör det sig om direktägda 
värdepapper; i så fall betalar individen 30 procents skatt på 
direktavkastningen d. Om x = 1 och y = 1 rör det sig om en svensk 
värdepappersfond; en sådan betalar 30 procents löpande skatt på 
direktavkastningen plus 30 procents skatt på en schablonmässigt 
beräknad 1,5-procentig avkastning.  
 
Variabeln uttag blir även den en aning annorlunda än i fallet med 
pensionssparande. Vi har 
 
 . ttt reaskattpensionuttag +=
 
Vad gäller pensionen antar vi att den växer på samma sätt som i 
fallet med en pensionsförsäkring: 
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iod t är lika med 

  
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

>+⋅

≤
= − 40)1(

400
41

2 t

t
pension tt γα

 
För att kunna beräkna reavinstskatten måste vi definiera ytterligare 
ett par variabler. Kursen på värdepappren utvecklas enligt 

1  (för en räntefond är g = 0) medan det 
belopp för vilket individen köper värdepapper utvecklas enligt 

(1 ) , 1, 2, ...t
tp g t−= + =

 

( )⎩
⎨
⎧

=⋅⋅+⋅⋅−++

=
=

−
− ...,2,1)015,0(3,0)1(
00

1
1

1 tVydxd
t

belopp
t

tt γ 40,
 
där x och y beror på om det rör sig om direktägda papper, om en 
svensk fond eller en Luxemburgfond. Det betyder att antalet 
värdepapper som köps i per
 

 .40,...,2,1,0, == t
p

beloppantal
t

t
t  

 
Period 40 är den sista perioden då det köps några papper; därefter 
börjar avvecklingen av fonden. Det betyder att den genomsnittliga 
anskaffningskostnaden för portföljen är det totala satsade beloppet 
dividerat med det totala antalet värdepapper: 
 

 

40

1
40

1

i
i

i
i

belopp
p
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=

=
∑
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åt oss definiera L tρ  som det antal aktier vi säljer ut för att täcka 
pensionen plus reavinstskatten för t > 40. Vi har då 
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ärmed har vi slutit modellen för fallet med annat sparande än 
ensionssparande. Vi lös

)1(3,0)1( 11 pgg ttt
−+⋅−+ −−

 
D
p er nu ut α  under ändpunktsvillkoren 
 
 00 570 == VV  

 
Låt oss kalla detta α  för annatα . Variabeln α  mäter nivån på 
pensi ten annatpensiononsbanan. Kvo αα /  är således ett mått på 
pensionssparandets relativa skattefavör jämför med annat sparande. 
Om annatpension αα /  är lika med exempelvis 1,08 så ger 
pension pensionsbana som ligger 8 procent högre än 
den bana som skulle åstadkommas med annat sparande. Om i 
stället pensionα /

ssparande en

annatα
sbana som li

 

gger
 är lika med 0,94 ger pensionssparande en 

pension lägre än motsvarande bana för 
annat sparande.

 6 procent 
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- Marginaleffekter och tröskeleffekter barnfamiljerna och 

barnomsorgen. 
- Ostyriga projekt att styra stora kommunala satsningar. 
- Prestationsbaserad ersättning i hälso- och sjukvården vad blir 

effekterna? 
- Skogspolitik för ett nytt sekel. 
- Det framtida pensionssystemet två alternativ.  
- Vad kostar det? Prislista för statliga tjänster. 
- Metoder i forskning om produktivitet och effektivitet med 

tillämpningar på offentlig sektor. 
- Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning. 

1990  

- Läkemedelsförmånen. 
- Sjukvårdskostnader i framtiden vad betyder åldersfaktorn?  
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- Statens dolda kapital. Aktivt ägande: exemplet Vattenfall. 
- Skola? Förskola? Barnskola? 
- Bostadskarriären som en förmögenhetsmaskin.  

1989 

- Arbetsmarknadsförsäkringar.  
- Hur ska vi få råd att bli gamla?  
- Kommunal förmögenhetsförvaltning i förändring – city-

kommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
- Bostadsstödet - alternativ och konsekvenser. 
- Produktivitetsmätning av folkbibliotekens utlåningsverksamhet. 
- Statsbidrag till kommuner: allt på en check eller lite av varje? En 

jämförelse mellan Norge och Sverige. 
- Vad ska staten äga? De statliga företagen inför 90-talet. 
- Beställare-utförare - ett alternativ till entreprenad i kommuner. 
- Lönestrukturen och den "dubbla obalansen" - en empirisk studie 

av löneskillnader mellan privat och offentlig sektor. 
- Hur man mäter sjukvård - exempel på kvalitet- och 

effektivitetsmätning. 

1988 

- Vad kan vi lära av grannen? Det svenska pensionssystemet i 
nordisk belysning. 

- Kvalitet och kostnader i offentlig tjänsteproduktion. 
- Alternativ i jordbrukspolitiken. 
- Effektiv realkapitalanvändning i kommuner och landsting. 
- Hur stor blev tvåprocentaren? Erfarenheten från en besparings-

teknik. 
- Subventioner i kritisk belysning. 
- Prestationer och belöningar i offentlig sektor. 
- Produktivitetsutveckling i kommunal barnomsorg. 
- Från patriark till part - spelregler och lönepolitik för staten som 

arbetsgivare. 
- Kvalitetsutveckling inom den kommunala barnomsorgen. 
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1987 

- Integrering av sjukvård och sjukförsäkring. 
- Produktkostnader för offentliga tjänster - med tillämpningar på 

kulturområdet. 
- Kvalitetsutvecklingen inom den kommunala äldreomsorgen 

1970-1980. 
- Vägar ut ur jordbruksregleringen - några idéskisser. 
- Att leva på avgifter - vad innebär en övergång till 

avgiftsfinansiering?  

1986 

- Offentliga utgifter och sysselsättning. 
- Produktions-, kostnads-, och produktivitetsutveckling inom 

den offentliga finansierade utbildningssektorn 1960-1980. 
- Socialbidrag. Bidragsmottagarna: antal och inkomster. 

Socialbidragen i bidragssystemet.  
- Regler och teknisk utveckling. 
- Kostnader och resultat i grundskolan - en jämförelse av 

kommuner. 
- Offentliga tjänster - sökarljus mot produktivitet och användare. 
- Svensk inkomstfördelning i internationell jämförelse. 
- Byråkratiseringstendenser i Sverige. 
- Effekter av statsbidrag till kommuner. 
- Effektivare sjukvård genom bättre ekonomistyrning. 
- Samhällsekonomiskt beslutsunderlag - en hjälp att fatta bättre 

beslut. 
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

armén och flygvapnet 1972-1982. 

1985 

- Egen regi eller entreprenad i kommunal verksamhet - 
möjligheter, problem och erfarenheter.  

- Sociala avgifter - problem och möjligheter inom färdtjänst och 
hemtjänst.  

- Skatter och arbetsutbud.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

vägsektorn.  
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- Organisationer på gränsen mellan privat och offentlig sektor – 
förstudie.  

- Frivilligorganisationer alternativ till den offentliga sektorn?  
- Transfereringar mellan den förvärvsarbetande och den äldre 

generationen.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom den 

sociala sektorn 1970-1980.  
- Produktions-, kostnads- och produktivitetsutveckling inom 

offentligt bedriven hälso- och sjukvård 1960-1980.   
- Statsskuldräntorna och ekonomin effekter på den samlade 

efterfrågan i samhället.   

1984 

- Återkommande kostnads- och prestationsjämförelser - en 
metod att främja effektivitet i offentlig tjänsteproduktion.  

- Parlamentet och statsutgifterna hur finansmakten utövas i nio 
länder.  

- Transfereringar och inkomstskatt samt hushållens materiella 
standard.   

- Marginella expansionsstöd ekonomiska och administrativa 
effekter.  

- Är subventioner effektiva?  
- Konstitutionella begränsningar i riksdagens finansmakt - behov 

och tänkbara utformningar.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 4. Budgetunderskott, 

utlandsupplåning och framtida konsumtionsmöjligheter. 
Budgetunderskott, efterfrågan och inflation.  

- Vem utnyttjar den offentliga sektorns tjänster.  

1983 

- Administrationskostnader för våra skatter.  
- Fördelningseffekter av kommunal barnomsorg.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 3. Budgetunderskott, 

portföljeval och tillgångsmarknader. Modellsimuleringar av 
offentliga besparingar m.m.  

- Produktivitet i privat och offentliga tandvård.  
- Generellt statsbidrag till kommuner – modellskisser.  
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- Administrationskostnader för några transfereringar.  
- Driver subventioner upp kostnader - prisbildningseffekter av 

statligt stöd.  
- Minskad produktivitet i offentlig sektor - en studie av patent- 

och registreringsverket.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 2. Fördelningseffekter av 

budgetunderskott. Hushållsekonomi och budgetunderskott.  
- Enhetligt barnstöd? några variationer på statligt ekonomiskt 

stöd till barnfamiljer.  
- Staten och kommunernas expansion några olika styrmedel.  

1982 

- Ökad produktivitet i offentlig sektor - en studie av de allmänna 
domstolarna.  

- Offentliga tjänster på fritids-, idrotts- och kulturområdena.  
- Perspektiv på budgetunderskottet, del 1. Budgetunderskottens 

teori och politik. Statens budgetfinansiering och penning-
politiken. 

- Inkomstomfördelningseffekter av livsmedelssubventioner. 
- Perspektiv på besparingspolitiken.
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