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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker utrikes föddas pensionsinkomster från det reformerade 

pensionssystemet på basis av födelseland eller födelseregion. Detta görs genom att beräkna en 

uppskattning av de avlagda pensionsavgifterna för en genomsnittlig migrant från de 

respektive grupperna med användning av tvärsnittsdata. Tidigare studier har använt sig av 

longitudinell data och visat att det råder skillnader mellan olika grupper av utrikes födda. 

Dessa studier visar att migranter som anlände före 1970-talet har högre pensionsinkomster än 

migranter från ett icke OECD-land. Uppsatsens beräkningar visar att utrikes födda har en 

pensionsinkomst som motsvarar 50-70 procent av inrikes föddas, beroende på kön och 

födelseland. Garantipensionens andel av den totala allmänna pensionen beräknas vara hög och 

över 50 procent för enstaka grupper. Detta kan bero på att användandet av tvärsnittsdata gett 

en underskattning av utrikes föddas livsinkomst.  

 

Nyckelord: pensionsinkomst, pensionssystem, migration, födelseland, födelseregion 
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1. Inledning 

Idag utgörs den svenska befolkningen över 65 år av 12 procent utrikes födda. Det rör sig om 

över 200 000 personer, och om drygt 15 år väntas en fördubbling. Majoriteten av utrikes 

födda pensionärer är i nuläget arbetskraftsinvandrare från övriga nordiska och europeiska 

länder, vilka anlände under den kraftiga högkonjunkturen under efterkrigstiden och hade en 

arbetsmarknadsprestation i paritet med infödda svenskar. Med tiden kommer en större andel 

bestå av flykting- och anhöriginvandrare, vilka har en svagare arbetsmarknadsanknytning.  

Dagens pensionssystem bygger på den så kallade livsinkomstprincipen, vilket innebär att 

storleken på pensionen motsvarar storleken på förvärvsinkomsterna under hela livet. För att få 

en hög pensionsinkomst krävs därför hög en sysselsättningsgrad och många år med 

förvärvsinkomst, och därmed också många år bosatta i Sverige. Detta kan jämföras med det 

tidigare pensionssystemet där pensionen baserades på den försäkrades 15 bästa inkomstår. Det 

är sannolikt att dagens pensionssystem inte är lika gynnsamt för utrikes födda som det tidigare 

systemet, och allteftersom gruppen utrikes födda äldre växer är det därför av intresse att 

undersöka vad utrikes födda väntas få för inkomster som pensionerade.  

När pensionssystemet reformerades i juni 1998 hade Sverige haft flyktinginvandring i 

över 25 år men invandring inkorporerades inte i utformandet av reformen. Strax efter 

millenniumskiftet fick ett antal tillägg och förändringar göras av reformen, då utrikes födda 

äldre fick allt för låga inkomster. De senaste fem åren har intresset för utrikes föddas pension 

växt och det har kommit ut en handfull studier inom ämnet. Dessa studier har exempelvis 

undersökt vilka pensioner dagens utrikes födda äldre får (se Ekberg och Lindh, 2011) eller 

gjort prognoser för vilka pensioner utrikes födda från icke OECD-länder kommer få i 

framtiden (se SOU, 2010:105).  

Den här uppsatsens avsikt är att göra en förenklad uppskattning av pensionsinkomsten för 

utrikes föddas uppdelade efter födelseland och födelseregion, vilket inte har gjorts i tidigare 

studier. Att dela upp gruppen utrikes födda i grova regionskategorier leder till att studier 

riskerar missa de stora skillnader som finns mellan olika grupper av utrikes födda främst på 

basis av födelseland, vilket ofta hör ihop med migrantens bosättningsgrund och tidpunkten för 

ankomsten. Dessa tre faktorer har visat sig spela stor roll för utrikes föddas 

arbetsmarknadsframgångar. En uppdelning efter födelseland- och region möjliggör 

jämförelser av pensionsinkomster inte enbart mellan utrikes och inrikes födda utan också 

mellan olika grupper av migranter.  
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Studien gör inga anspråk på att genomföra en felfri prognos av utrikes föddas förväntade 

pensionsinkomster, utan avsikten är huvudsakligen att ge en indikation om inkomstnivåerna 

olika grupper av utrikes födda kan väntas få i pension. En förenklad beräkning av 

pensionsinkomsten har genomförts där enbart förvärvsinkomster ger pensionsrätt. En 

avgörande skillnad mot tidigare studier är att pensionsinkomsterna redovisas i absoluta mått 

och inte enbart i relation till infödda svenskars pensionsinkomst. Detta ger en tydligare bild av 

utrikes födda pensionärers levnadsvillkor och ger också en möjlighet att redovisa i vilken mån 

utrikes födda är beroende av grundtryggheten i pensionssystemet. Uppsatsens innehåll har 

huvudsakligen inspirerats av den första utredningen av utrikes föddas pensioner utförd av 

Flood och Mitrut (SOU, 2010:105) vilka gör en mycket genomgående pensionsprognos och 

analys.  

Beräkningarna visar att utrikes födda har drygt 60 procent av inrikes föddas allmänna 

pensionsinkomster med ett relativt högt beroende av pensionssystemets grundtrygghet. 

Migranter från Asien och Afrika har lägst pensionsinkomster oavsett kön och löper högst risk 

att vara i behov av övriga tillägg för att nå en skälig levnadsstandard. Vidare har kvinnor lägre 

pension än män oavsett födelseland.  

Uppsatsen är strukturerad som följer. Först förklaras de huvudsakliga karaktärsdragen i 

utformandet av pensionssystem, vilket följs av en beskrivning av pensionssystemet. Därefter 

ges en kort genomgång av tidigare studier inom ämnet, och av utrikes föddas 

arbetsmarknadsframgångar i termer av sysselsättning och inkomster. Avslutningsvis 

presenterade studiens egna beräkningar med en medföljande diskussion om resultaten och 

eventuella åtgärder. 

2. Pensionssystemet 

2.1. Riktlinjer för utformande av pensionssystem  

Ett pensionssystem är en socialförsäkring avsedd att lösa problemet med hur individer ska 

fördela sin konsumtion över sin livstid. I stora drag handlar det om att fördela pengar från när 

individer har ett inkomstöverskott, det vill säga under de förvärvsaktiva åren, till ålderdomen 

då de inte längre arbetar och har en förvärvsinkomst. Det kan göras ett antal distinktioner av 

olika karaktärsdrag hos pensionssystem, vilka ska redogöras för nedan, men läsaren bör ha i 

åtanke att en blandning av olika komponenter förekommer.  

Finansieringen av pensionssystem kan ske på två sätt: genom ett fördelningssystem eller 

genom fondering. Vid fördelningssystem betalar den förvärvsaktiva delen av befolkningen 

den äldre befolkningens pensioner genom någon slags beskattning eller pensionsavgift. 
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Pensionsbehållningen, det vill säga de totalt intjänade pensionsrätterna, i ett 

fördelningssystem kan räknas upp med antingen lönetillväxten eller med ett prisindex som 

följer inflationen. I ett fonderat system hamnar den försäkrades pensionsavgifter i ett konto 

som sedan investeras i en eller flera fonder. Pensionsbehållningen blir i framtiden det 

personen förvärvat i pensionsavgift tillsammans med avkastningen på fonderna.  

Vidare kan ett pensionssystem vara avgiftsdefinierat eller förmånsdefinierat. I ett 

avgiftsdefinierat system är pensionsavgiften fastställd och pensionsbehållningens storlek 

beror på mängden avgifter den försäkrade betalat in under sitt arbetsliv. I ett 

förmånsdefinierat system är pensionsförmånerna fastställda med ett golv och ett tak på 

förmånernas storlek, och pensionsavgiften justeras efter att uppnå den fastställda nivån på 

förmånerna.  

Generellt finns det i ett pensionssystem en grundtrygghet för de som inte arbetat alls eller 

de som arbetat för lite för att kunna få en rimlig levnadsstandard som äldre. Denna kan 

konstrueras antingen som en viss fastställd summa pengar som samtliga kvalificerade får eller 

så kan den vara inkomstprövad och enbart fungera som en utfyllnad på den egna 

pensionsbehållningen för att den försäkrade ska kunna nå en godtagbar levnadsstandard.  

2.2. Det reformerade pensionssystemet i korthet 

Det reformerade pensionssystemet består av den allmänna pensionen samt avtalspensionen, 

även kallad tjänstepensionen. Det allmänna pensionssystemet består i sin tur av tre delar: 

inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen. De två första delarna är 

avgiftsbestämda, vilket innebär att den pension en individ får ut bestäms av hur mycket 

avgifter den betalat in under den förvärvsaktiva tiden. Det tas ut en avgift på 18,5 procent på 

alla pensionsberättigade inkomster (till exempel på förvärvsinkomster) varav 16 procent 

bokförs för inkomstpensionen och resterande 2,5 procent bokförs för premiepensionen. 

Pensionsrätter ges för förvärvsarbete, studietid, föräldraledighet, arbetslöshet, sjukpenning 

samt sjuk- och aktivitetsersättning. Som mest kan den allmänna pensionen uppgå till 7,5 

inkomstbasbelopp
1
 per år (Ds, 2009:53).  

Inkomstpensionen är finansierad enligt ett fördelningssystem, vilket innebär att de 

inbetalda avgifterna går till att betala ut dagens pensionsförmåner. En individs 

inkomstpension räknas varje år upp med ett så kallat inkomstindex för att 

pensionsbehållningen ska följa den reala löneutvecklingen. Premiepensionen är fullfonderad, 

                                                 
1
 Inkomstbasbeloppet för 2014 är fastställd till 56 900 kronor. Det innebär att 7,5 inkomstbasbelopp är 426 750 

kronor per år eller 35 562 kronor per månad. 
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vilket innebär att det existerar en fond med individens samlade pensionsavgifter som 

individen kan välja att investera i ett stort urval av fonder och avkastningen på de valda 

fonderna bestämmer premiepensionens tillväxt (Ds, 2009:53). 

Garantipensionen är grundskyddet i pensionssystemet som finansieras av skattemedel och 

betalas ut till de individer som inte har arbetat alls eller inte har arbetat tillräckligt mycket för 

att på egen hand nå upp till en godtagbar miniminivå (SOU, 2010:105). För att ha rätt till 

garantipension måste individen ha varit bosatt i Sverige i minst tre år men för att få full 

garantipension krävs 40 års vistelsetid i Sverige eller annat EU-land och för varje år under 40 

år en person varit bosatt i Sverige reduceras garantipensionen med en fyrtiondel. 

Garantipensionen ges som en utfyllnad på den allmänna pensionen för försäkrade vars 

intjänade allmänna pension understiger 3,07 eller 2,7 prisbasbelopp
2
 för en ogift respektive 

gift person. Full garantipension uppgår till 2,13 prisbasbelopp för ogifta individer och 1,90
3
 

prisbasbelopp för gifta och ges till försäkrade som inte har någon intjänad pension. Den totala 

pensionen som erhålls i slutändan är en summa av garantipensionen och den allmänna 

pensionen som den försäkrade själv tjänat in (SOU, 2010:105; Ds, 2009:53). 

Garantipensionen är inkomstprövad mot pensionsförmånerna från inkomst- och 

premiepensionen och är tänkt att motsvara ungefär 30 procent av en genomsnittlig 

förvärvsarbetandes inkomst. Då garantipensionen är prisindexerad värdesäkras den på så vis 

mot reala försämringar till följd av inflation (Könberg, Palmer och Sundén, 2006).  

I sin helhet gäller det reformerade pensionssystemet för personer födda först efter 1954. 

För personer födda mellan 1938-1954 gäller särskilda övergångsregler då de har 

pensionsrätter från både det tidigare ATP-systemet och det nya reformerade systemet. För 

mellangenerationen sker en gradvis utfasning av andelen av pensionen som beräknas enligt 

ATP-systemet desto yngre årskullarna blir (Ds, 2009:53). ATP-systemet var baserat på den så 

kallade inkomstbortfallsprincipen: pensionsförmånerna gavs av de inkomster en person haft 

under sin förvärvsaktiva tid. Förmånerna bestämdes av den försäkrades 15 bästa inkomstår 

och för full pension krävs 30 års förvärvsarbete (SOU, 1994:20).  

Pensionärer med låg inkomst kan få bostadstillägg för att säkerställa möjligheten att få en 

acceptabel bostad och levnadsstandard. Bostadstillägget är inkomstprövat och skattefritt och 

för att beviljas måste individen ha fyllt 65 år och tagit ut sin fulla allmänna pension 

                                                 
2
 3,07 prisbasbelopp utgör år 2014 en inkomst på 136 308 per år, eller 11 359 kronor per månad och 2,7 

prisbasbelopp utgör en årsinkomst på 119 880 kronor eller en månadsinkomst om 9 900 kronor. 
3
 Prisbasbeloppet för år 2014 är fastställt till 44 400 kronor. 2,13 prisbasbelopp motsvarar 94 572 kronor per år 

eller 7 881 kronor per månad och 1,90 prisbasbelopp motsvarar 84 360 kronor per år eller 7 030 kronor per 

månad. 
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(Riksrevisionen, 2013). Tanken bakom bostadstillägget är att de försäkrade efter tillägget 

skall ha en skälig levnadsnivå efter betalda bostadskostnader. Detta definieras som 1,294 

prisbasbelopp per år för en ogift person och 1,084 prisbasbelopp för den som är gift
4
 (Lag om 

bostadstillägg till pensionärer m.fl., 2001:761). För den individ vars inkomster understiger 

denna definition av skälig levnadsnivå efter att bostadstillägget betalats ut finns det ett särskilt 

bostadstillägg tillgängligt, vilket inkomstprövas på samma sätt som det ordinära 

bostadstillägget (Riksrevisionen, 2013).  

Strax efter millenniumskiftet blev det uppenbart att somliga pensionärer, huvudsakligen 

utlandsfödda, fick en så låg pension till följd av garantipensionens utformning att dessa 

kvalificerade för socialtjänstens försörjningsstöd (socialbidrag). Då försörjningsstödet är 

avsett att vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd ansågs det ohållbart att kommunerna skulle 

ansvara för finansieringen av pensionärernas försörjning (Prop. 2000/01:136). För att uppfylla 

behovet efter ett långvarigt, statlig finansierat stöd uppstod äldreförsörjningsstödet och dess 

syfte är enbart att täcka de mest grundläggande behoven. En person är kvalificerad för 

äldreförsörjningsstöd om den har en levnadsstandard som understiger den skäliga 

levnadsnivån då den tagit ut alla pensionsförmåner. Kravet är att personen ska vara bosatt i 

Sverige, men innefattar individer som har varit för kort tid i Sverige för att kvalificeras för 

garantipensionen (Riksrevisionen, 2013).  

I ATP-systemet var samtliga svenska medborgare bosatta i Sverige berättigade till 

folkpension oavsett bosättningstid. Detta gällde även utländska medborgare som varit bosatta 

i Sverige i minst fem år. Inom EU är pensionsrätten samordnad som så att om en EU-

medborgare är berättigad pension i ett medlemsland är denna pension fullt portabel inom 

unionen, oavsett senare bosättningsland. Portabilitet av pensionsrätter är möjlig även för 

utrikes födda från icke EU-land, men med ett krav om minst fem års bosättning inom EU.  

När Sverige 1993 införlivade EES-avtalet (Europeiska ekonomiska samarbetet) skärptes 

bestämmelserna kring kvalifikationerna för folkpensionen med anledning av att de som 

beviljats folkpension i Sverige annars skulle ha rätt att flytta hela pensionen till valfritt 

medlemsland, vilket inte ansågs acceptabelt. Därför gäller idag kraven på minst 40 års 

bosättning i något EES-land samt tre års bosättnings i Sverige för att ha rätt till full 

garantipension. Flyktingar och andra skyddsbehövande är sedan 2006 undantagna dessa regler 

                                                 
4
 I 2014 års prisbasbelopp innebär det 4010 kronor/månad för gift person och 4747 kronor/månad för ogift 
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givet att de anlänt före 65 års ålder (Prop. 2000/01:136; Lag om ändring av lag (1998:702) av 

garantipension, 2005:278).  

Den främsta principen för pensionsreformen är att det ska finnas en stark länk mellan 

livsinkomsten och pensionen, den så kallade livsinkomstprincipen. Utgångspunkten för 

reformen är att ”varje krona räknas”, det vill säga att varje krona inkomst är värd lika mycket 

pensionsrätt och att samma livsinkomst ska ge samma inkomstpension (SOU, 1994:20). 

Vidare fastslogs det att den allmänna pensionen ska kompletteras av avtalspensionen för att ge 

en tillfredsställande pension och att den allmänna pensionen inte svarar för att betala ut höga 

förmåner. Tjänstepensionen är således särskilt viktig för höginkomsttagare med inkomster 

över 7,5 inkomstbasbelopp (Ds 2009:53). Tjänstepensionen är liksom den allmänna pensionen 

avgiftsbestämd men finansieras av arbetsgivaren. Den är avtalsbestämd och täcker numera en 

allt större del av arbetskraften och har börjat växa som andel av den totala pensionen (SOU, 

2010:105).  

Det bör även klargöras att vid utformandet av pensionsreformen ansågs inte 

pensionssystemet i sig vara avsett att utjämna de inkomstskillnader som uppstår som en effekt 

av ojämlikhet på arbetsmarknaden. Det ansågs mer lämpligt att hantera eventuella 

fördelningsambitioner genom att införa inslag i likhet med pensionsrätter för föräldraledighet 

(Ds 2009:53). 

2.3. Indexering 

Inkomstpensionen räknas upp med ett inkomstindex för att pensionärerna ska få ta del av de 

förvärvsaktivas reala utveckling av levnadsstandarden. Inkomstindexet mäter den 

genomsnittliga förändringen i den pensionsgrundade inkomsten och beror på 

reallönetillväxten och antal förvärvsaktiva. Om pensionsrätterna inte värdesäkras mot 

inkomstutvecklingen kommer de tidigt avlagda pensionsavgifterna bli mindre värda relativt 

sent intjänade inkomster, och i ett system byggt på livsinkomstprincipen äventyras då 

arbetsincitamenten tidigt i livet (SOU 1994:20). 

Det är rimligt att anta att individer föredrar att övergången från förvärvsarbete till pension 

ska vara så smärtfri som möjligt i termer av inkomster. Det är önskvärt att de utbetalda 

pensionsförmånerna inledningsvis är höga för att senare i livet vara lägre snarare än tvärtom, 

då individen inte med säkerhet vet om den är kvar i livet vid pensionens senare skede. Därför 

används ett så kallat följsamhetsindex vid indexeringen av de utgående pensionsförmånerna 

från inkomstpensionen, vilket korrigerar prisuppräkningen efter den faktiska 

samhällsekonomiska utvecklingen (SOU, 1994:20). Följsamhetsindexet utgår från en antagen 
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genomsnittlig reallönetillväxt på 1,6 procent (den så kallade ”normen”) och i fallet att den 

faktiska tillväxten blir 1,6 procent förräntas pensionsförmånerna enbart med avseende på 

inflationen. Skulle den faktiska tillväxten överstiga normen, kompenseras pensionärerna 

genom att förmånerna indexeras med ett extra påslag utöver inflationen, och skulle tillväxten 

understiga normen indexeras förmånerna inte med full kompensation för inflationen 

(Johansson, 1998).  

Givet en positiv reallönetillväxt är en följd av följsamhetsindexeringen att de 

pensionerades inkomster sjunker relativt den förvärvsarbetande befolkningens, eftersom de 

utbetalda pensionerna växer långsammare är förvärvsinkomsterna. Det är viktigt att påpeka att 

följsamhetsindexeringen enbart medför en omfördelning av pensionsinkomsten över tiden 

som pensionerad, och påverkar således inte nivån på den totala pensionsbehållningen. 

Följsamhetsindexeringen innebär att den nypensionerade får ett förskott på 1,6 procent av sin 

pension och detta betalas senare tillbaka med en lägre pensionsinkomst. Nedan finns en 

illustration över hur följsamhets- och inkomstindexering påverkar utbetalningen av 

pensionsförmånerna.  

 

Garantipensionen indexeras enbart med hänsyn till prisutvecklingen, och vid utformandet 

av pensionsreformen var detta ett principiellt ställningstagande. Om garantipensionen 

prisindexeras och inkomstpensionen inkomstindexeras kommer en real lönetillväxt med tiden 

medföra att färre pensionärer är i behov av garantipensionen för att nå en lägsta nivå. Detta 

beror på att gränsen för garantipensionen kommer växa långsammare än 

pensionsbehållningen och i framtiden kommer därför allt färre pensionärer understiga gränsen 

för att vara berättigade garantipension. Vid utformandet av reformen var detta tänkt att stärka 

arbetsincitamenten för låginkomsttagare, och prisindexeringen av garantipensionen kommer 

visa sig vara väldigt viktig för utrikes föddas pensioner. Att den prisindexeras istället för att 

inkomstindexeras likt inkomstpensionen, innebär att garantipensionen inte följer lönetagarnas 

Förskott 1,6 % 

Tid som pensionär 

Pensionsinkomst 

Följsamhetsindexering 

Inkomstindexering 

Inkomstutveckling 
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reala utveckling och att garantipensionärernas levnadsstandard på så vis försämras i relation 

till övriga pensionärer och förvärvsaktiva med tiden (Ds 2009:53). 

3. Genomgång av tidigare studier 

Idag utgörs gruppen pensionärer av fler än 200 000 utrikes födda personer. En majoritet av 

dessa är invandrare från övriga nordiska länder samt Nord- och Västeuropa. Dessa migranter 

har generellt presterat mycket bra på den svenska arbetsmarknaden med hög sysselsättning 

och höga inkomster relativt inrikes födda. En del av dagens pensionärer är också 

utomeuropeiska migranter, främst flyktingar eller anhöriga, och givet Sveriges 

immigrationsmönster sedan 70-talet kommer den här gruppen växa mest de kommande 

decennierna (SCB, 2012). Sverige är ett av de länder med lägst andel fattiga pensionärer men 

många äldre har en levnadsstandard i paritet med nivån för försörjningsstöd och utrikes födda 

är en av de grupper som löper hög risk att få en sådan ekonomisk standard som pensionärer 

(Sjögren Lindquist och Wadensjö, 2012).  

I början av 90-talet hade utrikes födda pensionärer högre inkomster än inrikes födda, men 

sedan dess har inkomstskillnaderna mellan utrikes och inrikes födda växt oavsett födelseland, 

och migranter som inte kommer från ekonomiskt högutvecklade områden har upplevt 

sjunkande disponibla inkomster. I den tionde percentilen, det vill säga de tio procenten med 

lägst inkomster i inkomstfördelningen, har migranter i ovanstående grupp 70-80 procent av de 

disponibla inkomsterna för inrikes födda (Finanspolitiska rådet, 2012). 

Ekberg och Lindh (2011) har undersökt pensionsinkomsten hos utrikes födda pensionärer 

som invandrade innan 70-talet och finner att inkomstskillnaderna är små för pensionärer över 

70 år gamla. För pensionärer i 65-66 års ålder uppstår däremot en inkomstskillnad mellan 

utrikes och inrikes födda på 17 procent för män och 13 procent för kvinnor, och inkluderas 

tjänstepensionen och privat pensionssparande vidgas skillnaderna ytterligare. Den undersökta 

gruppen tillhör den så kallade mellangenerationen som får pension från både det tidigare och 

det reformerade pensionssystemet och det är möjligt att de mindre inkomstskillnaderna mellan 

äldre pensionärer kan förklaras av att dessa får en större del av sin pension från det tidigare 

ATP-systemet vilket kan ha varit mer gynnsamt för utrikes födda.  

För utrikes födda pensionärer från ett icke OECD-land ser situationen sämre ut, särskilt 

för kvinnorna vilka har pensionsinkomster från den allmänna pensionen som motsvarar 

mindre än hälften av pensionsinkomsten för inrikes födda män. Exempelvis har kvinnor födda 

mellan 1940-1944 har enbart 28 procent av en inrikes född mans pensionsinkomst. 

Pensionsprognoser för individer födda 1942-1975 visar att även yngre årskullar av utrikes 
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födda väntas få avsevärt lägre pension än inrikes födda och utrikes födda kvinnor har 

genomgående, oavsett födelseår, lägre pensionsinkomster än utrikes födda män. Utrikes födda 

män väntas få 60-70 procent av inrikes födda mäns pensionsinkomster och utrikes födda 

kvinnor väntas få 50-60 procent. Dessa årskullar väntas vid pensionstillfället ha varit bosatta i 

Sverige i 29-39 år, vilket kan jämföras med de äldre årskullarna vilka ha vistats i Sverige i 

genomsnitt 22 år vid pensionstillfället (SOU, 2010:105).  

 Utrikes födda är beroende av garantipensionen i högre utsträckning än inrikes födda. 

Utrikes födda kvinnor från ett icke OECD-land födda mellan 1942-1975 väntas få 20-25 

procent av sin totala allmänna pension från grundskyddet, medan motsvarande andel för 

inrikes födda män väntas vara 1-2 procent (SOU, 2010:105). Kvinnor är oavsett födelseland 

generellt sett i större behov av grundskyddet och år 2008 utgjorde kvinnor 80 procent av 

garantipensionärerna (Finanspolitiska rådet, 2012).  

De viktigaste faktorerna bakom utrikes föddas möjligheter att få en hög pensionsinkomst 

är sysselsättning, inkomster och vistelsetid. I följande stycke ges därför en kort genomgång av 

utrikes föddas arbetsmarknadsprestationer. 

4. Utrikes födda på arbetsmarknaden 

Utrikes födda utgör en allt större grupp i samhället. År 2010 bestod 14,3 procent av den 

svenska befolkningen av utrikes födda personer och andelen förväntas fortsätta öka framöver. 

Samtidigt är det generellt en grupp med låg sysselsättning, svag arbetsmarknadsanknytning 

och låga inkomster (SOU, 2010:88). Och av låg sysselsättning och låg inkomst följer en låg 

pension. 2009 var sysselsättningsnivån i åldersgruppen 16-64 år för utrikes födda 62,5 procent 

medan motsvarande siffra för inrikes födda var 75,7 procent. Gruppen utrikes födda är med 

andra ord långt ifrån integrerade med den inrikes födda befolkningen på arbetsmarknaden, 

och för utomeuropeiska invandrare ser arbetsmarknadsläget sämst ut (SOU, 2010:88). I 

allmänhet kan det sägas att förutsättningarna på arbetsmarknaden är sämst för nyanlända, 

utomeuropeiska flyktinginvandrare, vilka under en lång tid haft en svag och instabil koppling 

till arbetsmarknaden med låg sysselsättning och låga inkomster.  

Under efterkrigstiden fram till 70-talet bestod lejonparten av migrationen till Sverige av 

arbetskraftsinvandrare som sökte sig till den svenska industrin vilken efterfrågade stora 

mängder arbetskraft (SOU, 2010:88). Arbetskraftsinvandrarna som kom under efterkrigstiden 

var i hög utsträckning från andra nordiska eller västeuropeiska länder. Under 60-talet kom 

även arbetskraftsinvandrare från sydöstra Europa såsom Turkiet, forna Jugoslavien och 

Grekland. Vanligtvis kom migranterna till Sverige som turister och beviljades arbets- och 
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uppehållstillstånd då de hittat arbete (SOU, 2010:88). Arbetskraftsinvandrarna, särskilt 

kvinnorna, hade högre sysselsättningsgrad än inrikes födda och arbetade ibland mer än heltid 

då de hade ytterligare ett arbete vid sidan av en heltidstjänst (Lundh, Bennich-Björkman, 

Ohlsson, Pedersen och Rooth, 2002). Under 70-talet tilltog flyktinginvandringen parallellt 

med att arbetskraftsinvandringen avtog och därefter har invandringen till Sverige dominerats 

av flykting- och anhöriginvandring. Flyktinginvandringen har huvudsakligen utgjorts av 

utomeuropeiska migranter från Sydamerika, Asien och Afrika, såsom Chile, Irak och Somalia 

men på 90-talet skedde även en omfattande invandring från forna Jugoslavien (Lundh, 2010).  

Sysselsättningsgraden för utrikes födda började sjunka under början av 70-talet och 

fortsatte under högkonjunkturen på 80-talet (Lundh et al., 2002). Scott (1999) presenterar i sin 

avhandling sysselsättningsfrekvensen för migranter från olika födelseland för åren 1970 och 

1990, vilket är två årtal då den svenska ekonomin befann sig i högkonjunktur. Under 20-

årsperioden sjunker sysselsättningsgraden för arbetskraftsinvandrarna drastiskt, och 

sysselsättningsgraden för de relativt nyanlända flyktingarna är år 1990 mycket låg. 1970 hade 

både utrikes och inrikes födda en sysselsättningsfrekvens runt 90 procent. 20 år senare har 

sysselsättningsfrekvensen sjunkit med fyra procentenheter för inrikes födda, men med 26 

procentenheter för utrikes födda från forna Jugoslavien.  

Sysselsättningsnivåerna mellan utrikes födda skiljer sig åt beroende på ursprungsland och 

vistelsetid. Utomeuropeiska invandrare har lägre sysselsättningsnivå men också ett 

långsammare inträde på arbetsmarknaden. För invandrare från Irak och Iran samt Somalia 

hade mindre än 20 procent av de som anlände runt millenniumskiftet haft ett arbete under de 

två första åren efter ankomsten, trots att det under tidsperioden rådde en någorlunda gynnsam 

konjunktur (Åslund, Eriksson, Skans Nordström och Sjögren, 2006).  

 

Tabell 4.1. Sysselsättningsgrad efter födelseregion, år 2009 

 

Källa: SCB Arbetskraftsundersökningarna, återgivet i SOU, 2010:88  

 

I den presenterade statistiken på basis av ursprungsland bör det hållas i åtanke att 

ursprungsland i sig inte är en förklarande variabel till utrikes föddas relativt låga 

Födelseregion Sysselsättningsgrad 

Europa 57,4 % 

Afrika 54,2 % 

Asien 51,7 % 

Sydamerika 66,7 % 
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sysselsättningsnivåer. Ursprungsland har i flera studier, även internationella sådana, 

fastslagits som en av de viktigaste variablerna men det orsakas sannolikt av att ursprungsland 

som variabel speglar en annan viktig faktor, såsom vistelsetid, invandringsår eller 

överförbarhet av utbildning och arbetslivserfarenhet till det nya hemlandets arbetsmarknad 

(Åslund et al. 2006).  

Sysselsättningsgraden ökar med vistelsetiden för samtliga invandrargrupper, men för 

utomeuropeiska flykting- och anhöriginvandrare än sysselsättningsnivån fortsatt låg även efter 

en lång vistelsetid. Särskilt långsam är arbetsintegrationen för invandrare från Asien och 

kvarstår en väsentlig skillnad i sysselsättning även efter mer än 20 års vistelsetid.  

Inom svensk arbetsmarknadsforskning har frågan om invandrares integration 

huvudsakligen rört arbetsintegration, det vill säga hur invandrares sysselsättningsnivåer 

närmar sig infödda svenskars. Med anledning av en komprimerad lönestruktur och 

kollektivavtalens utbreddhet har utrikes födda generellt fått en lön motsvarande den för en 

infödd svensk inom samma sektor och yrke. Med tiden har invandrarnas sysselsättning 

skjutits från industrisektorn, där lönestrukturen varit relativt mer sammanpressad, till 

tjänstesektorn som karaktäriseras av en större lönespridning (Lundh et al. 2006).  

Men på grund av skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda råder det 

också inkomstskillnader. För utomeuropeiska invandrare råder ett inkomstgap mot 

genomsnittsinkomsten för en infödd svensk på 60 procent även efter 10 år av bosättning i 

Sverige och för migranter från Asien och Afrika råder generellt en skillnad på 40-50 procent. 

Om inkomstskillnaden beräknas för enbart förvärvsarbetande sjunker siffran till ungefär 70 

procent (SNS, 2002). Longitudinella studier pekar på att inkomstutvecklingen skiljer sig åt 

mellan grupper av migranter beroende på födelseregion men gemensamt för samtliga grupper 

är att inkomstgapet aldrig sluts. På lång sikt har migranter från ett icke OECD-land 60 procent 

av inrikes föddas inkomst och når heller inte samma nivå som migranter från nordiska och 

övriga OECD-länder (Edin, LaLonde och Åslund, 2000). 

Situationen som beskrivs ovan är förstärkt för utrikes födda kvinnor, vilka ha lägre 

sysselsättningsgrad än sina manliga motsvarigheter oavsett ursprungsland eller vistelsetid. De 

har därför också lägre inkomster (SCB, 2009). Utrikes födda män från icke OECD-länder 

födda på 30- och 40-talet har förvärvsinkomster i paritet med inrikes födda män med 

anledning av att deras sysselsättningsnivåer tangerar, men för yngre åldergrupper är 

relativinkomsten mellan 70 och 80 procent. Utrikes födda kvinnor har däremot som högst 74 

procent av en inrikes mans förvärvsinkomst men de flesta åldersgrupper har en relativinkomst 

runt 60 procent (SOU, 2010:105).  
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Utrikes födda har en långsammare inkomstutveckling än inrikes födda. Mellan 1992-2007 

växte inkomsterna med 47 respektive 49 procent för utrikes födda män och kvinnor från ett 

icke OECD-land, medan motsvarande tillväxt för inrikes födda var 72 procent för kvinnor och 

62 procent för män (Sjögren Lindquist och Wadensjö, 2012).  

5. Metod 

I detta stycke redogörs för hur uppskattningarna av pensionsinkomsten genomförts. Först ges 

en beskrivning av det datamaterial som används och därefter följer en beskrivning av 

beräkningarnas utförande. Avslutningsvis redogörs för urvalet och gruppindelningar och 

fördelen med dessa.  

För att beräkna pensionsinkomsten behövs information om den pensionsgrundade 

inkomsten, inkomstindex samt avkastningen på premiepensionens fonder. Den 

pensionsgrundade inkomsten antas förenklande bestå av enbart förvärvsinkomster. För att 

räkna ut pensionsbehållningen, beräknas 16 procent av den pensionsgrundade inkomsten till 

inkomstpensionen vilken räknas upp med inkomstindex. Premiepensionen utgör 2,5 procent 

av den pensionsgrundade inkomsten och växer med avkastningen på fonderna samt med 

tillskottet av nya pensionsavgifter.  

5.1. Data 

Tidigare studier av utrikes föddas pensioner har använt sig av longitudinell registerdata som 

följer individers inkomster över tiden, såsom exempelvis SCB:s databas LINDA. Med 

anledningen av begränsad tillgång till data har den här studien genomförts med tvärsnittsdata, 

vilket enbart ger en ögonblickbild av utrikes föddas inkomster. Användandet av tvärtsnittsdata 

ger inte en rättvisande bild av individernas inkomstutveckling över tiden och genererar 

sannolikt därför inte en fullständigt korrekt bild av utrikes föddas pensioner. Vidare finns inte 

möjligheten att kontrollera för att nya individer kan ha tillkommit i den observerade gruppen, 

vilket kan påverka den genomsnittliga inkomst- och sysselsättningsnivån. All forskning 

indikerar att arbets- och inkomstintegration ökar i viss mån med vistelsetiden och det är därför 

olämpligt att blanda migranter som varit här mindre än fem år med de som varit bosatta i över 

20 år vid beräkning av inkomster och pension. Risken för felskattning med tvärsnittsdata rör 

huvudsakligen migranter från de områden vilka Sverige haft omfattande invandring från de 

senaste decennierna, exempelvis Asien och Afrika. För grupper som vistats i Sverige uppemot 

30-40 år, såsom migranter från forna Jugoslavien och Sydamerika ger den tvärsnittsdata som 

används en mer rättvisande bild av den ”sanna” inkomsten. Detta förstärks av att de utvalda 

grupperna är bland de största av utrikes födda i Sverige och det stora urvalet av individer ger 



 16 

sannolikt en tillförlitlig genomsnittsinkomst. Vidare fångar studien i stort upp 

inkomstskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda, och mellan olika grupper av migranter.  

Det bör påpekas att studiens främsta avsikt inte är att ge precisa prognoser av utrikes föddas 

pension, utan är avsedd att ge en fingervisning om vilka pensionsinkomster det rör sig om. 

Studiens fördel är att den presenterar pensionerna i absoluta mått och inte enbart i relation till 

inrikes födda, samt att gruppen utrikes födda är nedbruten i mindre aggregerade kategorier 

vilket bör ge en tydligare uppfattning om vilka grupper som befinner sig i riskzonen för att få 

mycket låga pensionsinkomster. Fördelen med att presentera resultaten i absoluta mått är att 

storleken på garantipensionen kan beräknas och att utrikes föddas ekonomiska situation som 

pensionärer tydliggörs.  

Beräkningarna är gjorda med två uppsättningar av data. Den första är inkomst- och 

sysselsättningsdata från åren 1970 och 1990 efter födelseland presenterad i Scott (1999). 

Datamaterialet över inkomster är årlig inkomst för heltidsarbetande män i åldern 25-59. 

Fördelen med Scotts data är att 1970 och 1990 är två år med högkonjunktur i Sverige och 

inkomst- och sysselsättningsnivåerna är därmed inte avvikande låga med anledning av en 

konjunkturnedgång. De utvalda länderna från Scott (1999) är forna Jugoslavien, Turkiet, 

Chile, Etiopien, Iran och Irak. Dessa har valts ut för att de utgör stora grupper av migranter 

vilka anlände vid särskilda tillfällen. Migranter från forna Jugoslavien och Turkiet består av 

både arbetskrafts- och flyktinginvandrare men migrationen från övriga länder har nästan 

uteslutande bestått av flykting- och anhöriginvandring. 

Då inkomstdata från Scott (1999) gäller heltidsarbetande män har inkomsten justerats mot 

sysselsättningsnivåerna för att ge genomsnittsinkomster för varje grupp. För forna Jugoslavien 

och Turkiet finns data från både 1970 och 1990 och ett genomsnitt har räknats ut mellan de 

båda åren för sysselsättningsnivån vilket ger ett mer robust mått av sysselsättningen över 

tiden. Arbetskraftsinvandrarna hade under lång tid en hög sysselsättningsnivå och att enbart 

använda sig av data från exempelvis 1990 då sysselsättningen sjunkit ger en underskattning av 

den genomsnittliga förvärvsfrekvensen under arbetslivet. För inkomsterna har däremot inget 

genomsnitt beräknats. Detta beror på att beräkningen av ett genomsnitt inte förbättrar 

resultatet tillräckligt mycket för att motivera den invecklade process bakom att beräkna 

pensionsinkomsterna då ett genomsnitt ska användas. Uppskattningsvis kan sägas att 

pensionsinkomsterna för en migrant från forna Jugoslavien hade varit drygt 600 kronor 

mindre om ett genomsnitt hade används, då inkomsterna från 1970 är lägre även vid en 

prisjustering.  
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Det är sannolikt att inkomsterna för migranter från Iran, Irak och Etiopien underskattar de 

respektive gruppernas genomsnittliga livsinkomst och att genomsnittsinkomsterna stigit de 

senaste decennierna för de kohorter som anlände på 80- och 90-talet, då samtliga tre grupper 

var mer eller mindre nyanlända år 1990. 

 

Tabell 5.1. Medelvärde av förväntad årlig inkomst år 1990 samt sysselsättningsfrekvens år 1970 samt 

1990 för heltidsarbetande män mellan 25-59 

 Sysselsättning Genomsnitt Medelinkomst 

År 1970 1990  1990 

Sverige 0,92 0,88 0,90 179 590 

Forna Jugoslavien 0,94 0,68 0,81 138 636 

Turkiet 0,89 0,58 0,735 122 793 

Chile * 0,75 * 126 445 

Etiopien * 0,60 * 119 421 

Iran * 0,45 * 96 559 

Irak * 0,46 * 105 908 

Källa: Scott (1999) 

 

För kvinnor saknades inkomstdata efter födelseland och istället används data över 

sammanräknad förvärvsinkomst från 2012 från SCB för individer mellan 20-64 år, uppdelad 

efter födelseregion. Med förvärvsinkomst avses inte enbart arbets- och näringsinkomster utan 

även inkomster från sjukpenning, pension och övriga skattepliktiga transfereringar från 

Försäkringskassan. Att pensionsinkomst ingår innebär att en stor del av den uppmätta 

förvärvsinkomsten för individerna över 60 års ålder inte är en korrekt uppskattning av den 

genomsnittliga pensionsgrundade inkomsten och beräkningarna kommer därför ge en 

felskattning av pensionsnivåerna. Huruvida det rör sig om en över- eller underskattning beror 

på om individen före pensionstillfället haft pensionsgrundad inkomst eller exempelvis 

försörjningsstöd. I datamaterialet ingår däremot inkomster från sjukpenning, vilken är 

pensionsgrundad, och detta kan utjämna felskattningen. Som jämförelse har beräkningar med 

SCB:s inkomstdata gjort även för män. 

Då SCB:s data gäller samtliga individer, sysselsatta som arbetslösa, reflekteras 

sysselsättningsnivån för respektive grupp i den genomsnittliga inkomstnivån. 

 

 

 

 



 18 

Tabell 5.2. Medianen av förvärvsinkomst* efter födelseland och kön år 2012. 

Födelseregion Kvinnor Män 

Sverige 260 034 324 525 

Europa, ej EU27 192 353 246 090 

Sydamerika 206 542 251 311 

Asien 123 106 180 148 

Afrika 83 840 159 105 

Källa: SCB:s offentliga statistikdatabas 

* Består av inkomst från arbete och näringsverksamhet samt inkomst från pension, sjukpenning och andra 

skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan. 

5.2. Utförande 

Beräkningarna har genomförts med ett antal förenklingar och antaganden. Pensionen antas 

bero på enbart förvärvsinkomster, och inte på exempelvis barnår och studietid. Vidare har 

administrations- och förvaltningskostnader samt arvsvinster inte inkluderats. Beräkningarna 

har genomförts i flera steg där premie- och inkomstpensionen beräknats separat för att sedan 

summeras. Inkomstpensionens storlek bestäms av den pensionsgrundade inkomsten (PGI), ett 

indextal framräknat från inkomstindexeringen och antal bosättningsår (BÅ) vilket antas vara 

skillnaden mellan 65 år och ålder vid ankomst. Det högsta antalet bosättningsår i 

beräkningarna är 40 vilket innebär att migranten anlänt vid 25 års ålder. Inkomstpensionen 

beräknas enligt följande: 

)16,0( BÅindextalPGIsionInkomstpen   

där indextalet räknats fram med följande formel: 
1
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t
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Indextal .  För 

datamaterialet från Scott (1999) beräknas indextalet mellan 1990-2014 och för data från SCB 

beräknas indextalet mellan 2012-2014. När Pensionsmyndigheten beräknar den faktiska 

pensionen indexeras inkomstpensionen årsvis, vilket ger upphov till en ränta-på-ränta-effekt. 

Här görs en förenkling då inkomstindexeringens främsta syfte är att översätta inkomsterna 

från 1990 respektive 2012 till 2014 års inkomstnivå. Studiens syfte är inte att beräkna 

pensionsinkomsterna för en särskild årskull av utrikes födda och det finns därför inget behov 

av att räkna upp inkomsterna årsvis.  

Premiepensionen (PPM) har beräknats i två steg. Först har premiepensionens storlek för 

det första arbetsåret beräknats, och därefter har de efterföljande årens premiepension 

beräknats enligt ränta-på-ränta där premiepensionen växer med dels nyintjänad pensionsrätt 
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samt avkastningen på den totala premiepensionen. Den reala avkastningen är enligt antagande 

3,9 procent vilket är ett återkommande antagande i flera prognoser (Se Flood, 2004).  

)039,0025,0(1  PGIPPM  

039,0))025,0(( 1   PGIPPMPPM tt  

De 2,5 procenten av den pensionsgrundande inkomsten har prisjusterats för inflation till 

januari 2014 års priser med hjälp av SCB:s prisjusteringsverktyg
5
 innan beräkningen av 

premiepensionen genomförts. 

Premiepensionen antas vara en så kallad traditionell försäkring, vilket innebär att 

pensionsfonderna säljs vid pensionstillfället och det samlade pensionskapitalet fördelas över 

det förväntade antalet återstående levnadsåren. Ett annat alternativ är fondförsäkring vilket 

innebär att premiepensionskontot behålls och värdet på premiepensionen förändras även efter 

pensionstillfället.  

Den sammantagna pensionsinkomsten per år utgörs av att summera inkomst- och 

premiepensionen och delas med det så kallade delningstalet vilket bestäms av förväntad 

återstående livstid vid pensionstillfället. I dessa beräkningar antas delningstalet vara 19, och 

pensionstillfället antas ske vid 65 års ålder, vilket innebär att beräkningarna för infödda 

svenskar utgår från maximalt 40 års arbete. Detta delningstal är fastställt med hjälp av 

information om förväntad livslängd för olika årskullar från Kruse (2010) och erhölls genom 

att beräkna ett genomsnitt av förväntad livslängd för individer födda 1940 och 1950. När 

Pensionsmyndigheten beräknar delningstalet för varje årskull beror detta utöver den 

förväntade livslängden också på den antagna tillväxten om 1,6 procent 

(Pensionsmyndigheten, 2013). Då pensionsinkomsterna i studien inte följsamhetsindexeras 

antas förenklande att delningstalet enbart beror på den förväntade livslängden. Den årliga 

allmänna pensionsinkomsten (AP) räknas slutligen ut enligt: 
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Då utrikes födda enligt tidigare studier i hög utsträckning är beroende av garantipensionen har 

även den beräknats. Garantipensionen ges som en utfyllnad på den allmänna pensionen för 

försäkrade vars intjänade pensionsinkomst understiger 3,07 eller 2,7 prisbasbelopp om den 

försäkrade är ogift respektive gift, därefter är garantipensionen fullt bortreducerad. För utrikes 

födda utanför EES-området och som inte har flyktingstatus sker en fyrtiondels reducering av 

                                                 
5
 SCB: Hitta statistik: Statistik efter ämne: Priser och Konsumtion: Konsumentprisindex: Se även: 

Prisomräknaren – räkna på inflationen. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/  

Hämtad 14-05-20 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/
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garantipensionen för varje år mindre än 40 år som den försäkrade varit bosatt inom EU eller 

Sverige (Ds 2009; Kruse, 2010; SOU, 2010:105).  Vidare är garantipensionen beräknad givet 

att individerna är gifta, vilket majoriteten av migranterna är vid ankomsten (SCB, 2009). För 

en ogift individ kommer garantipensionen därmed vara större än angivet i denna studie.  

Om pensionen understiger 1,14 prisbasbelopp (PB) beräknas garantipensionen enligt 

följande: 

APBÅPBGP  )40/9,1(  

Har den försäkrade varit bosatt i Sverige eller EU i minst 40 år sker ingen reducering då 

kvoten blir ett. Om den intjänade pensionen överstiger 1,14 prisbasbelopp beräknas 

garantipensionen enligt: 

)40/14,1(48,040/)14,19,1( BÅPBAPBÅPBGP   

Den totala allmänna pensionsinkomsten består av summan av garantipension och den egna 

allmänna pensionen. 

För att läsaren enkelt ska kunna förstå vilka nivåerna det rör sig om presenteras pensionen 

som månadsinkomst. Det bör hållas i åtanke att då utgående pensioner följsamhetsindexeras 

kommer pensionen inledningsvis vara högre för att sjunka med tiden som pensionerad. Då det 

enbart rör sig om en fördelning av den totala pensionsbehållningen över tiden, har 

månadsinkomsten här antagits vara oförändrad över tiden som pensionär.  

5.3. Kategorisering  

I studier av migranters ekonomiska integration är en nedbrytning av gruppen utrikes födda 

vanligt förekommande med anledning av gruppens heterogenitet, och att dela upp utrikes 

födda i alltför aggregerade grupper riskerar att bortse från denna heterogenitet. Den initiala 

avsikten bakom denna studie var att undersöka utrikes föddas pensionsinkomst efter 

födelseland, men med anledning av avsaknad av data har kvinnors pension beräknats efter 

födelseregion.  

Detta är den första studien där pensionsinkomsten för utrikes födda undersöks med en 

uppdelning efter födelseland. En fördel med att dela upp gruppen utrikes födda efter 

födelseland är att detta ger en indikation om de respektive gruppernas bosättningsskäl och 

tidpunkt för invandring, vilket är två avgörande faktorer för pensionsinkomsten. Vidare 

innebär detta att pensionsinkomsterna för olika grupper av utrikes födda kan jämföras, vilket 

tidigare studier inte har möjlighet att göra då de undersökt en enskild avgränsad grupp, 

exempelvis migranter som anlände före 1970 (se Ekberg och Lindh, 2011) eller migranter 

från ett avgränsat område (se SOU, 2010:105).  
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Urvalet av länder och regioner har gjorts enligt två kriterier: storleken på gruppen samt 

bosättningsskäl. Länder inom EU- och EES-området är inte av intresse för studien då 

migranter från dessa områden har full portabilitet av pensionsrätt mellan medlemsländer samt 

är undantagna bosättningskrav. De utvalda länderna och regionerna innefattar icke EU-länder 

från vilka Sverige haft omfattande arbetskrafts- och flyktinginvandring.  

 

6. Resultat 

I graferna nedan kan pensionsinkomster per månad från den egna intjänade allmänna 

pensionen utläsas. Graferna visar också pensionsinkomsten för olika åldrar vid ankomst och 

hur pensionen sjunker då åldern vid ankomst stiger. För infödda svenskar kan detta förstås 

som ålder vid arbetsmarknadsinträde och antal år i förvärvsarbete givet utträde vid 65 års 

ålder, där den högsta pensionsinkomsten erhålls vid 40 års arbete. 

Den mörkblåa linjen visar hur den fulla garantipensionen reduceras för varje år under 40 

som en migrant är bosatt i Sverige innan pensionstillfället. Den fulla garantipensionen erhålls 

enbart av försäkrade utan någon intjänad pension och således tjänar linjen huvudsakligen ett 

illustrativt syfte av hur grundtryggheten reduceras för utrikes födda utan flyktingstatus. Som 

jämförelse har det även införts en linje som visar den fastställda gränsen för skälig 

levnadsnivå 2014 vilken är fastställt till 1,084 prisbasbelopp för ogifta.  Det bör hållas i 

åtanke att denna nivå avser de disponibla inkomsterna efter bostadskostnader, och fler grupper 

än vad som visas i graferna hamnar därför i realiteten under denna gräns. Det innebär att dessa 

grupper i hög utsträckning kommer vara beroende av garantipension, bostadstillägg och 

eventuellt äldreförsörjningsstöd för att upprätthålla en skälig levnadsstandard. 
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Diagram 6.1. Pensionsinkomst per månad för män efter födelseland och invandringsår 
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Källa: egna beräkningar 

 

Bland de utrikes födda män har migranter från forna Jugoslavien högst pension men i 

jämförelse med infödda svenska män har de en pension som är drygt 3 900 kronor lägre per 

månad givet 40 bosättningsår. Chile och Etiopien har en pensionsinkomst i paritet med den 

fulla garantipensionen strax över 7 000 kronor per månad. Lägst pensionsinkomster har 

iranier och irakier vilka enligt dessa beräkningar inte kommer över nivån för skälig 

levnadsstandard vilket innebär att dessa kommer vara i behov av de olika delarna av 

pensionssystemets grundtrygghet. Då en stor andel av båda grupperna består av flyktingar och 

skyddsbehövande är de däremot berättigad en oreducerad garantipension.  
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Diagram 6.2. Pensionsinkomst per månad för kvinnor efter födelseregion och invandringsår 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

Ålder vid invandring

Sverige

Europa ej EU27

Sydamerika

Asien

Afrika

Skälig levnadsnivå

Garantipension

 
Källa: egna beräkningar 

 

Bland kvinnor har migranter från Sydamerika högst pensionsinkomst, tätt följt av 

migranter från Europa utanför EU27 med en inkomst strax över 8000 per månad. De mycket 

låga genomsnittsinkomster för migranter från Afrika och Asien kan bero på att det sedan 

millenniumskiftet förekommit stor migration från dessa områden till Sverige, och då det inte 

kontrolleras för vistelsetid blir genomsnittsnivåerna mycket låga då migranter som vistats en 

längre tid i Sverige blandas med nyanlända. Risken för detta är däremot lägre för gruppen från 

exempelvis Sydamerika.  

Nedan presenteras även mäns pensionsinkomst givet inkomstdata från SCB:s offentliga 

statistik. Dessa beräkningar visar att samtliga män får en pensionsinkomst som överstiger 

nivån för skälig levnadsstandard. Lägst pensionsinkomst får män från Afrika och Asien men 

inkomsten är i paritet med garantipensionen.   

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Diagram 6.3. Pensionsinkomst per månad för män efter födelseregion och invandringsår 
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Källa: egna beräkningar 

 

Beräkningarna för infödda svenskar stämmer överens med riksgenomsnittet på 12 000 kronor 

per månad. Svenska kvinnor har en pensionsinkomst som motsvarar drygt 80 procent av 

inrikes födda mäns, i likhet med resultat från andra studier (se exempelvis SOU, 2010:105). 

Kvinnor har genomgående lägre pension än män oavsett ursprungsland eller födelseregion, 

men skillnaderna mellan könen är störst för migranter från Afrika och Asien. Infödda svenska 

kvinnor har däremot högre pensionsinkomst än samtliga grupper av utrikes födda män. 

Kvinnor från Afrika samt män från Iran och Irak kommer enligt dessa beräkningar inte 

över gränsen för skälig levnadsnivå. Migranter från Afrika och Asien befinner sig oavsett 

datamaterial nära denna gräns, vilket gör det uppenbart att dessa grupper i hög utsträckning 

blir beroende av inte bara garantipensionen utan också tillägg såsom bostadstilläggen samt 

äldreförsörjningsstödet. Äldreförsörjningsstödet är i realiteten den lägsta garanterade nivån 

för migranter som anländer till Sverige före 65 års ålder och som inte har någon eller mycket 

liten intjänad pension.  

Diagrammen visar enbart den intjänade pensionen och inte den totala allmänna pensionen, 

och därför har garantipensionens storlek och andel av pensionsinkomsten beräknats. Utrikes 

födda är enligt SCB (2009) i genomsnitt 30 år gamla när de anländer, och garantipensionen 

har därför beräknats för detta typfall med 35 års vistelsetid innan pensionstillfället vilket 

innebär att garantipensionen reduceras med fem fyrtiondelar men för flyktingar och andra 
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skyddsbehövande kommer den allmänna pensionen vara något större än vad som anges nedan. 

Vidare antas de försäkrade vara gifta, vilket majoriteten är vid ankomsten. 

 

Tabell 6.1. Garantipensionens storlek och andel av den totala allmänna pensionen för män efter 

födelseland givet 35 bosättningsår 

Källa: egna beräkningar 

 

Tabell 6.2. Garantipensionens storlek och andel av den totala allmänna pensionen för kvinnor efter 

födelseregion givet 35 bosättningsår 

Födelseregion Garantipensionen Total allmän pension Garantipensionens andel 

Europa, ej EU27 1983 7401 0,27 

Sydamerika 1791 7609 0,24 

Asien 2919 6387 0,46 

Afrika 3790 6151 0,62 

Källa: egna beräkningar 

 

Tabell 6.3. Garantipensionens storlek och andel av den totala allmänna pensionen för män efter 

födelseregion givet 35 bosättningsår 

Födelseregion Garantipension Total allmän pension Garantipensionens andel 

Europa, ej EU27 1256 8188 0,15 

Sydamerika 1186 8264 0,14 

Asien 2148 7222 0,30 

Afrika 2432 6914 0,35 

Källa: egna beräkningar 

 

Beroendet av garantipensionens utfyllnad skiljer sig stort beroende på födelseregion och kön. 

Migranter från Sydamerika och övriga Europa får en betydande andel av sin totala allmänna 

pension från garantipensionen men för försäkrade från Asien och Afrika är andelen uppemot 

Födelseland Garantipension Total allmän pension Garantipensionens andel 

Forna Jugoslavien 1506 7917 0,19 

Turkiet 2110 7263 0,29 

Chile 1985 7399 0,27 

Etiopien 2620 6711 0,39 

Iran 3670 6151 0,60 

Irak 3370 6151 0,55 
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dubbelt så stor. Kvinnor från Afrika får mer än hälften av sin pensionsinkomst från 

grundtryggheten och når först då en skälig levnadsstandard.  

Ett sätt att identifiera betydelsen av sysselsättning för möjligheten att uppnå en hög 

pensionsinkomst är att beräkna utrikes föddas pensionsinkomster givet heltidsarbete. En 

uppskattning av pensionsinkomsten givet heltidsarbete har gjorts utifrån inkomstdata för 

heltidsarbetande män i ålder 25-59 år i Scott (1999) och dessa beräkningar visar att 

sysselsättning är en huvudsaklig förklaringsfaktor bakom utrikes föddas låga 

pensionsinkomst. Grafen nedan visar att givet heltidsarbete får utrikes födda män avsevärt 

högre pensionsinkomster och ingen av grupperna understiger nivån för skälig 

levnadsstandard.  

 

Diagram 6.4. Pensionsinkomst för heltidsarbetande utrikes födda män efter födelseland 
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Källa: egna beräkningar 

 

Vid beräkningen av garantipensionen för heltidsarbetande män har antagits 35 

bosättningsår vid pensionstillfället för att inte snedvrida jämförelsen med ovanstående 

resultat. Även med heltidsarbete kommer utrikes födda män behöva utfyllnad från 

garantipensionen. Beräkningarna visar att garantipensionens andel sjunkit avsevärt men att en 

betydande andel av den allmänna pensionen utgörs av garantipensionens utfyllnad, vilket 

indikerar att utrikes födda mäns låga pensionsinkomster inte enbart beror på den låga 
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sysselsättningsnivån. Däremot kan det utläsas att garantipensionens andel har sjunkit som 

mest för iranier och irakier vilka i genomsnitt har lägst sysselsättning av de utrikes födda 

männen. Vidare bör det poängteras att utrikes födda mäns pensionsinkomster fortfarande är så 

låga givet heltidsarbete att det är högst troligt att pensionen måste kompletteras med 

bostadstillägg.  

 

Tabell 6.4. Garantipensionens storlek och andel av den totala allmänna pensionen för utrikes födda 

män efter födelseland, givet 35 års heltidsarbete 

Födelseland Garantipension Total allmän pension Garantipensionens andel 

Forna Jugoslavien 784 8700 0,09 

Turkiet 1218 8229 0,15 

Chile 1118 8338 0,13 

Etiopien 1311 8129 0,16 

Iran 1937 7450 0,26 

Irak 1681 7728 0,22 

Källa: egna beräkningar 

 

Avslutningsvis redovisas även de utrikes födda gruppernas totala pensionsinkomster i 

relation till inrikes föddas givet 35 års vistelsetid innan pensionstillfället.. Det bör påpekas att 

det enbart är beräkningar för den allmänna pensionen inklusive garantipensionen som gjorts, 

och till de absoluta nivåerna tillkommer sannolikt tjänstepension och eventuellt en privat 

pension, men flera studier har visat att tjänstepensionen ökar skillnaden mellan inrikes och 

utrikes föddas pensionsinkomst (Se SOU, 2010:105; Ekberg och Lindh, 2011)  

 

Tabell 6.5. Utrikes föddas totala allmänna pension* i relation till inrikes födda av motsvarande kön 

efter födelseregion, givet 35 bosättningsår 

Födelseregion Män Kvinnor 

Europa, ej EU27 0,64 0,72 

Sydamerika 0,64 0,74 

Asien 0,56 0,62 

Afrika 0,54 0,60 

Källa: egna beräkningar 

*inklusive garantipension 
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Inkomstskillnaderna mellan kvinnor är lägre än för män, vilket förklaras av att inrikes födda 

män har högre allmän pension än inrikes födda kvinnor och detta resultat stämmer väl överens 

med tidigare studier (se exempelvis SOU, 2010:105). Jämförs utrikes föddas pension enbart 

med inrikes födda män uppstår en betydande skillnad. Kvinnor som migrerat från Afrika har 

drygt hälften av en inrikes född mans totala allmänna pension. Om garantipensionen 

exkluderas sjunker denna andel till 18 procent.  

Skillnaderna i relativinkomster mellan olika grupper av utrikes födda är däremot störst för 

kvinnor, med en skillnad på 15 procentenheter mellan kvinnor från Sydamerika och Afrika. 

För män är motsvarande siffra 10 respektive 14 procentenheter.  

 

Tabell 6.6. Utrikes födda mäns totala allmänna pension* efter födelseland i relation till inrikes födda 

män givet 35 bosättningsår 

Födelseland Relativinkomst 

Forna Jugoslavien 0,62 

Turkiet 0,57 

Chile 0,58 

Etiopien 0,52 

Iran 0,48 

Irak 0,48 

Källa: egna beräkningar 

*inklusive garantipension 

 

Då inkomstpensionen inkomstindexeras men garantipensionen prisindexeras kommer 

inkomstskillnaderna mellan inrikes och utrikes födda pensionärer vidgas med tiden som 

pensionär då utrikes födda i högre utsträckning är beroende av garantipensionen. Detta 

drabbar främst migranter från Afrika och Asien vars allmänna pension till stor del utgörs av 

garantipensionen.  

De stora skillnaderna mellan inrikes och utrikes föddas pensionsinkomst kvarstår för 

heltidsarbetande män, även då garantipensionen är inkluderad. Även vid en vistelsetid på 40 

år innan pensionstillfället finns en inkomstskillnad mellan utrikes och inrikes födda män 

motsvarande 20-30 procent. Detta indikerar att inkomstskillnaderna inte bara orsakas av den 

lägre sysselsättningsnivån och för kort vistelsetid, utan avgörande är också att utrikes födda 

har lägre inkomster. Tidigare pensionsprognoser (se SOU, 2010:105) har nått ett liknande 

resultat. 
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Tabell 6.7. Utrikes födda mäns totala allmänna pension* efter födelseland i relation till inrikes födda 

män, givet 35 års heltidsarbete 

Födelseland Relativinkomst 

Forna Jugoslavien 0,61 

Turkiet 0,58 

Chile 0,58 

Etiopien 0,57 

Iran 0,52 

Irak 0,54 

Källa: egna beräkningar 

*inklusive garantipension 

 

De grupper som får lägst pensionsinkomst och i högst utsträckning är beroende av 

pensionssystemets grundtrygghet för att säkras en skälig levnadsstandard är migranter från 

Asien och Afrika. Migranter från Sydamerika och övriga Europa har högre sysselsättning och 

i genomsnitt längre vistelsetid och har därmed också högre pensionsinkomster än föregående. 

Likväl är dessa migranter beroende av garantipensionen i högre utsträckning än inrikes födda.  

Kvinnor har oavsett ursprung sämre ekonomiska förutsättningar än motsvarande män och 

behöver bostadstillägg för att få en disponibel inkomst som anses vara skälig levnadsstandard, 

även med en hög täckningsgrad från garantipensionen. Kvinnor från Afrika och Asien löper 

högst risk att leva med små marginaler som pensionerad, och dessa blir utöver bostadstillägg 

sannolikt också kvalificerade för äldresörjningsstöd.  

7. Avslutande diskussion 

I pensionssystemet blir all ojämlikhet på arbetsmarknaden tydlig, och ovanstående resultat är 

mycket oroande. Relativ fattigdom i Sverige definieras som en inkomst under 60 procent av 

medianinkomsten och att utrikes födda pensionärer beräknas ha en pensionsinkomst som 

motsvarar 50-60 procent av inrikes föddas inkomster indikerar att inkomstskillnaderna mot 

den förvärvsaktiva befolkningen kommer vara mycket stora och långt under gränsen för 

relativ fattigdom. Vidare gäller resultaten enbart genomsnittet av utrikes födda och somliga 

kan således väntas få en ännu sämre ekonomisk situation som pensionärer.  

Det reformerade pensionssystemets avsikt är att det ska finnas en stark länk mellan arbete 

och pensionsförmånerna. Att heltidsarbetande utrikes födda män enligt dessa beräkningar 

väntas ha runt 60 procent av inrikes födda mäns pensionsinkomster försvagar länken. Flera 

grupper, exempelvis män från Chile eller kvinnor från Sydamerika, beräknas få en intjänad 
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allmän pension i paritet med garantipensionen. Detta innebär att de når en pensionsinkomst de 

hade erhållit även utan förvärvsarbete. Vidare försvagas utrikes föddas arbetsincitament av att 

en relativt stor andel av den totala allmänna pensionen ges av garantipensionen vilken är 

oberoende av förvärvsarbete. En heltidsarbetande iransk man får drygt 1400 kronor mer i 

månaden än genomsnittet för iranska män med anledning av att en genomsnittlig iranska man 

väntas få mer än hälften av sin totala allmänna pension av garantipensionen. 

Uppsatsens beräkningar avser enbart den allmänna pensionen och till detta tillkommer 

inkomster av tjänstepension och privat pension. Flood och Mitrut (SOU, 2010:105) och 

Ekberg och Lindh (2011) har däremot visat att tjänstepensionen ökar inkomstojämlikheten 

mellan utrikes och inrikes födda och att utrikes födda har litet pensionssparande. Vidare finns 

möjlighet till portabilitet av pensionsrätter från hemlandet men det är oklart i vilken 

utsträckning detta är möjligt i realiteten, särskilt för flyktingar.  

Studiens största svaghet är användandet av tvärsnittsdata. Relativinkomsterna som 

beräknats stämmer överens med resultat från tidigare studier, men beräkningarna visar ett 

högre beroende av garantipensionen än vad exempelvis Flood och Mitrut (SOU, 2010:105) 

prognostiserat, vilket kan ha orsakats av en underskattning av pensionsinkomsterna. För att ge 

en mer precis prognos hade studien behövt longitudinell data med kategorisering för årskullar 

och vistelsetid.  

Eftersom utrikes födda i högre utsträckning är beroende av garantipensionen kommer 

deras pensionsinkomster med tiden sjunka relativt inrikes födda, då garantipensionens värde 

urholkas i relation till inkomstpensionen. Med anledning av den med tiden växande 

inkomstklyftan mellan garantipensionärer och den förvärvsarbetande befolkningen har OECD 

(2007) riktat kritik mot prisindexering av grundtryggheten och beräknat att givet en real 

tillväxt på två procent i Sverige så kommer nypensionerade om 45 år få en garantipension 

motsvarande 14 procent av genomsnittsinkomsten. OECD bedömer att prisindexeringen av 

grundtryggheten med tiden kommer bli ohållbar och därmed också avskaffad och vid 

prognoser av den svenska pensionen antas därför grundskyddet vara inkomstindexerat.  

Enligt ovanstående beräkningar orsakas utrikes föddas låga pensionsinkomster av lägre 

sysselsättning, för få antal bosättningsår och lägre inkomster. Ett möjligt sätt att åtgärda 

utrikes föddas låga pensionsinkomster är enligt Flood och Mitrut (SOU, 2010:105) att 

inkomstindexera garantipensionen, vilket också kommer inrikes födda kvinnor till gagn. 

Utredningen bedömer att inkomstindexeringen av garantipensionen hade haft en hög 

självförsörjningsgrad då det skulle innebära färre utbetalda äldreförsörjningsstöd. Då 

följsamhetsindexeringen av inkomstpensionen årligen sker med ett avdrag om 1,6 procent 
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från inkomstutvecklingen kommer inkomstindexeringen leda till att garantipensionen växer 

snabbare än inkomstpensionen, vilket i längden innebär att fler blir berättigade garantipension 

(SOU, 2011:05). Detta bryter med principen bakom utformandet av garantipensionen, då 

prisindexeringen är tänkt att med tiden göra allt färre beroende av grundskyddet. Vidare hade 

inkomstindexering inneburit högre marginaleffekter relaterade till garantipensionen, vilka 

redan är höga enligt räkneexemplet ovan. 

Pensionssystemets grundtrygghet lider däremot av brist på enkelhet och enhetlighet. I 

nuläget består grundtryggheten av fyra delar: garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och de 

båda bostadstilläggen. Riksrevisionen (2013) bedömer att tilläggsförmånerna är dåligt 

utformade bland annat för att pensionärer har svårt att förstå tilläggförmånerna vilket orsakar 

att många inte får de tillägg de är kvalificerade för. Vidare anses tilläggsförmånerna vara så 

komplicerat utformade att Pensionsmyndighetens personal har svårighet att handlägga dem. 

Införandet av äldresörjningsstödet samt undantagsvillkoret för bosättningskraven indikerar att 

invandring och utrikes föddas arbetsmarknadssituation inte inkorporerades i utformandet av 

pensionsreformen och att dessa tillägg och ändringar har haft avsikten att täcka de utrikes 

födda som fallit mellan stolarna. Inkomstindexering av garantipensionen hade medfört 

enhetlighet och förenkling till ett redan komplicerat pensionssystem, och hade samtidigt höjt 

levnadsstandarden för utsatta grupper. 

Ett annat tänkbart alternativ är att lätta på bosättningskraven relaterade till 

garantipensionen. Ett exempel på lättare bosättningskrav finns i Tjeckien och Grekland, där 

bosättningskravet är 25 respektive 37 år (SOU, 2010:105). Ett bosättningskrav om 40 år 

innebär att många migranter får en reducerad garantipension, och ett sätt att inkorporera 

migranters levnadssituation i pensionssystemet är att sänka bosättningskravet till en mer 

uppnåelig nivå. 

I nuläget finns få studier om utrikes föddas pensioner, och denna är den första att 

undersöka flera grupper av utrikes födda efter födelseland- och region. De senaste fem årens 

fåtal studier om utrikes föddas pensioner bleknar i jämförelse men den omfattande forskning 

som gjorts om invandrares sysselsättning och inkomster. Sverige har internationellt sett liten 

andel fattigdom bland den äldre befolkningen, men somliga grupper löper högre risk än andra, 

och kunskapen om vilka dessa grupper är behöver vidgas. I framtiden finns ett särskilt behov 

av att undersöka vilka pensioner anhöriginvandrare väntas få. Anhöriga har dominerat 

invandringen sedan millenniumskiftet och är en grupp med mycket svag 

arbetsmarknadsanknytning som dessutom inte omfattas av undantagsvillkoren för 
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garantipensionen. En inte obetydlig andel av anhöriginvandrarna har ingen inkomst alls och 

det är sannolikt att gruppen generellt väntas få mycket låga pensionsinkomster.  

I slutändan är det av yttersta vikt att inkorporera utrikes föddas ekonomiska situation i 

utformandet av socialförsäkringar såsom pensionssystemet. Detta är en framtida utmaning 

inte endast för Sverige, utan för större delen av västvärlden. 
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