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Sammanfattning 

Sverige står inför en framtid med demografiska utmaningar som kommer att sätta press på de 

offentliga finanserna. Med en ökad medellivslängd och en befolkningsstruktur där andelen 

äldre blir fler i relation till den arbetsföra befolkningen kommer det att leda till ett ökat tryck 

på pensionssystemen. Det är därför aktuellt att höja pensionsåldern för att möta denna 

utveckling vilket flera forskningsrapporter argumenterar för. Syftet med denna studie är att 

analysera vilken effekt en ökad pensionsålder skulle få på BNP/capita i Sverige. I min uppsats 

fokuserar jag främst på förändringen av BNP/capita vilket skiljer sig från tidigare forskning 

och prognoser som främst analyserat effekterna på de offentliga finanserna. BNP/capita är ett 

centralt mått och brukar användas för att beskriva välståndet i landet. Vidare speglar det även 

skatteintäkterna i samhället vilket i sin tur ska täcka de offentliga utgifterna. Antaganden som 

gjorts baseras på tidigare forskning där en höjning av pensionsåldern väntas öka andelen 

sysselsatta för den äldre befolkningen med mellan 20–50 %. I nollscenariot sker ingen 

förändring av pensionsåldern medan huvudscenariot är uppdelat i en ökning av andelen 

sysselsatta med 20 % och 50 %. Resultatet visar på en positiv effekt på BNP/capita och en 

högre tillväxt i BNP/capita för huvudscenarierna jämfört med nollscenariot. Det finns dock en 

stor osäkerhet i prognoserna vilket grundas på antagande kring befolkningsprognoserna, 

arbetsproduktivitet, medelarbetstid och sysselsättningsgrad. Med min uppsats hoppas jag 

kunna bidra till ett alternativt sätt till att beräkna effekterna av en förändring av 

pensionsåldern genom att dels fokusera på BNP/capita samt att använda ny metod och formel 

i forskningssammanhanget.  

Nyckelord: Sysselsättning, BNP/capita, ekonomisk tillväxt, pensionsålder, pensionssystem 
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1. Inledning 

Sveriges kommande utmaningar inom de offentliga utgifterna för pensionssystemen har varit 

väldigt omdebatterat under en tid. Flera indikatorer visar att trycket mot de offentliga 

finanserna från pensionssystemet väntas öka under de kommande åren. Detta beror främst på 

de demografiska utmaningar där en förändrad befolkningsstruktur får en stor inverkan. 

Befolkningsstrukturen kan beskrivas med äldreförsörjningskvoten som visar den inaktiva 

befolkningen i åldern 65 och äldre, alltså främst dem som har gått i pension, som andel av den 

arbetsföra befolkningen i ålder 15–74 år. I dagsläget ligger den på runt 37 % men förväntas 

närma sig 50 % till 2060. Detta innebär att för varje pensionär kommer det att finnas två 

individer i arbetsför ålder. Dessutom lever vi allt längre upp i åldrarna vilket syns genom att 

medellivslängden ökar kontinuerligt och väntas nå 89 år för kvinnor och 87 år för män år 

2060. En sådan utveckling väcker förstås frågan om det krävs en förändring av 

pensionssystemet och pensionsåldern för att möta dessa utmaningar. Utifrån en individs 

perspektiv som förväntas leva längre kan man resonera att det är logiskt att i så fall arbeta 

längre upp i åldern för att ens pension ska räcka till, vilket förutsätter att hälsotillståndet 

tillåter det. En pension som ska delas på fler antal år blir, förutsatt att man lever längre, 

mindre per år allt annat lika. Utifrån ett offentligt perspektiv är en förändring av 

pensionsåldern ett sätt att reglera utgifterna för de äldre och därmed dämpa effekten av att 

äldreförsörjningsbördan ökar. På längre sikt är det dock fördelaktigt om befolkningsstrukturen 

är någorlunda jämnt fördelat där barnafödandet och in- och utvandring är viktiga aspekter. Ett 

jämnt barnafödande betyder i framtiden också att utgifter för de äldre ligger på en någorlunda 

jämn nivå medan ett ojämnt barnafödande implicerar att utgifter för pensionssystem kan öka 

markant under vissa tidsperioder. Denna utveckling ser vi nu när 40-talister och 60-talister går 

mot pensionsåldern eftersom de var särskilt stora ålderskullar, men även ålderskullen födda 

under 1990-talet var stor. Invandring kan därför vara gynnsamt för att möta utvecklingen även 

om invandring i sig kan innebär ökade utgifter på kort sikt.  

I dagens Sverige finns ingen bestämd pensionsålder utan redan från år 61 år kan man börja ta 

ut den allmänna pensionen. Man har också rätt enligt lagen att arbeta tills man har fyllt 67 år 

(Pensionsmyndigheten, 2017c). Det är alltså fullt möjligt att både ta ut sin pension innan 65 år 

samt att skjuta upp sin ålderspension till efter man har fyllt 65 år. Nettoeffekten är att 

genomsnittsåldern för när pension tagits ut är 65 vilket också betraktas som den normala 

pensionsåldern. I denna uppsats kommer pensionsålder att betraktas ligga på 65 år för att 

förenkla. Värt att notera är dock att den genomsnittliga åldern för när man lämnar arbetet, den 
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s.k. utträdesåldern är lägre än pensionsålder vilket beräknades för år 2015 ligga på 63,8 år 

(Carneck, Kirs, & Karlsson, 2016, s. 1).  

Det finns olika medel för att åstadkomma en förändring av pensionsåldern. Denna uppsats 

ämnar inte analysera vilka medel som bör användas vid en förändring av pensionsålder utan 

fokuserar på vilka effekterna det skulle bli på ekonomin. Mer specifikt kommer min studie att 

analysera effekten på sysselsättning och BNP/capita vid höjning av pensionsåldern med ett år. 

Med hjälp av slutsatser som dragits från tidigare forskning (se avsnittet tidigare forskning) på 

hur olika länder som har förändrat sin pensionsålder påverkat sysselsättningen för 

åldersgruppen 65–74 år, kan man anta att ett liknande scenario skulle inträffa om 

förändringen hade gjorts i Sverige. Därmed går det att prognosticera olika scenario för 

Sveriges framtida BNP/capita utveckling baserat på dessa antaganden. BNP/capita är ett 

centralt mått och brukas användas för att beskriva välståndet i ett land men måttet är också 

betydelsefullt på grund av att det speglar skattekraften i samhället, alltså hur arbetsmarknaden 

fungerar och därmed hur stora skatteintäkterna kan tänkas bli som i sin tur kan användas till 

de offentliga utgifterna där pensionssystemet ingår.  
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2. Problemformulering  

2.1 Frågeställning 

Frågeställningen som kommer att användas är: 

• Vilken effekt har en ökad pensionsålder på BNP/capita och ekonomisk tillväxt? 

2.2 Syfte 

Med bakgrund av den utveckling vi ser med ökande medellivslängden och ökad andel äldre i 

förhållande till resten av befolkningen är syftet med denna studien att prognosticera och 

analysera hur en ökad pensionsålder skulle påverka BNP/capita och den ekonomiska 

tillväxten i Sverige vilket i studien refereras som huvudscenariot. Denna prognos ska sedan 

jämföras hur BNP/capita och den ekonomiska tillväxten hade sett ut om ingen förändring av 

pensionsålder hade skett, ett så kallat nollscenario. 

 2.3 Problemformulering 

Med ökad pensionsålder innefattar olika reformer från statens sida som gör att arbetare 

pensionerar sig senare i livet. Detta kan exempelvis åstadkommas genom en förändring av 

den lägsta åldern när den allmänna pensionen kan tas ut, ordinarie/lagstadgad pensionsålder 

vid vilken full pension lämnas eller åldern för avgångsskyldighet (Pensionsåldersutredningen, 

2011c, s. 20). För att mäta den ekonomiska tillväxten tillämpas i studien förändring av 

BNP/capita. BNP/capita brukar användas för att mäta välståndet i ett land men speglar också 

hur skattetrycket ser ut och följaktligen hur mycket som kan användas för de offentliga 

utgifterna. Vid utförandet av prognostiseringen har slutsatser från tidigare forskning tillämpats 

främst vad gäller hur förändringen av pensionsåldern har påverkat arbetsutbudet för de äldre. I 

andra länder i världen har olika reformer implementerats för att höja pensionsåldern och 

effekten av detta visar att andelen som stannar kvar i arbetskraften förväntas öka med mellan 

20 till 50 % för åldersgruppen 65–74 år. Exempelvis om andelen som stannar kvar i 

arbetskraften beräknas till 50 % blir effekten av en höjning av pensionsålder lika med ökning 

med 20 %, alltså den nya andelen blir då 60 %, således en ökning med 10 procentenheter. 

Denna effekt antas ske även för Sverige om liknande åtgärder skulle införas. I nollscenariot 

sker ingen höjning av pensionsåldern och därmed ingen påverkan på sysselsättning. 

Huvudscenariot delas in i två stycken varav det ena scenariot sker en ökning med 20 % för 

andelen som stannar kvar i arbetskraften för 65–74 åringar medan i det andra scenariot sker en 

ökning med 50 %.  
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3. Bakgrund  

I dagens samhälle står Sverige inför en tuff utmaning gällande de framtida utgifterna av den 

finansiella sektorn (Långtidsutredningen, 2015b, s. 7). Dessa utgifter hänför sig från 

pensionssystemet som beräknas stiga under kommande år och decennier. Det finns flera 

faktorer som gör att vi går mot en sådan utveckling och gemensamt för dessa faktorer är att de 

sammanhänger med de demografiska utmaningar som samhället står inför. De demografiska 

utmaningarna innefattar en längre medellivslängd kombinerat med en högre andel äldre i 

relation till den arbetsföra befolkningen. Dessa faktorer kommer att beskrivas i detalj i detta 

avsnitt.  

3.1 Medellivslängd 

Idag lever vi allt längre vilket gör att medellivslängden kontinuerligt ökar för både män och 

kvinnor (SCB, 2017, s. 19). En sådan utveckling sker inte bara i Sverige utan även i större 

delen av världen främst de rikare länderna såsom västvärlden. En ökad medellivslängd gör att 

en individ kan få svårt att få pensionen att räcka till livet ut. När en individ lever längre 

innebär det att pensionen blir uppdelat på fler antal år vilket gör att pension blir mindre per år. 

Enligt figur 3.1 har medellivslängden ökat stadigt från år 1960 både för män och kvinnor. 

Data är framtill 2016 då medellivslängden för kvinnor för närvarande ligger på ungefär 84 år 

medan den för män ligger på drygt 80 år. Enligt data hämtad från SCB prognosticeras en 

stadig ökad medellivslängd för båda kvinnor och män där medellivslängden för kvinnor år 

2060 går mot 89 år medan den för män går mot 87 år.  

Figur 3.1 Medellivslängden för kvinnor och män i Sverige. Prognos från 2017–2060 

 

Källa: SCB (www.scb.se, 2017-04-17) 
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Denna prognos kan jämföras med medellivslängden för hela EU där Sverige ligger över EU:s 

genomsnitt för både män och kvinnor men att likväl för EU ökar medellivslängden stadigt 

framtill 2060 (se figur 3.2). Den bakomliggande orsaken till att vi lever allt längre beror på att 

de flesta människor får bättre levnadsvillkor. Dels genom att vi får tillgång till mer utvecklad 

medicinsk teknologi som kan bota sjukdomar som förr i tiden inte var möjligt. Många hushåll 

får det bättre i form av högre inkomst men också att i vi dagens samhälle lever i ett 

kunskapssamhälle där det är väldigt lätt att få tillgång till information och fakta om hur man 

ska leva för att få ett längre liv.  

Figur 3.2. Medellivslängden för kvinnor och män i Sverige och EU. Prognos från år 

2017–2060 

 

Källa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 2017-04-17) 

3.2 Äldreförsörjningskvoten 

Ytterligare en viktig faktor som påverkar utgifterna för den offentliga sektorn är att 

befolkningsstrukturen kommer att förändras där andelen äldre väntas blir större i relation till 

den arbetsföra befolkningen (Långtidsutredningen, 2015a, s. 9). Denna utveckling syns inte 

bara i Sverige utan en liknande förändring sker även i de flesta industriländer. Resultaten av 

detta blir att den arbetande andelen av befolkningen ska försörja den ökande andelen av äldre. 

Ett sätt att belysa detta är genom äldreförsörjningskvoten som visar antalet äldre i relation till 

antalet i arbetsför ålder från 15–74 år (Långtidsutredningen, 2015b, s. 7). Figur 3.3 visar att 

äldreförsörjningskvoten år 2015 låg på runt 36 % och spås gå mot 48 % till år 2060.  
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Figur 3.3. Äldreförsörjningskvoten från år 2013 till 2015 och prognos till 2060 

 

Källa: Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat, 2017-04-18) 

3.3 Befolkningspyramid 

Strukturen för åldern på befolkningen kan tydliggöras i en befolkningspyramid. En 

befolkningspyramid visar hur många människor det finns i olika åldrar. Figur 3.4 visar hur 

befolkningspyramiden såg ut år 1900. Fördelningen har tydligt formen av en pyramid där 

antalet människor är betydligt fler för de lägre åldrarna.  

Figur 3.4 Befolkningspyramiden i Sverige år 1900 

 

Källa: SCB (http://www.scb.se/hitta-statistik, hämtad 17-04-19) 

Denna fördelning ska jämföras mot hur det ser ut för Sveriges befolkning år 2016 (se figur 

3.5). Nu har fördelningen inte längre formen av en pyramid utan ser snarare ut som ett torn. 

Utifrån prognoserna för äldreförsörjningskvoten och den ökande medellivslängden de 

kommande åren kan man dra slutsatsen av åldersfördelning kommer att förändras ytterligare 

och börja ta formen av ett champagneglas eller ett träd. Alltså att befolkningen kommer att 
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vara fördelat så att andelen äldre kommer att vara relativt stor i förhållande till resten av 

befolkningen.  

Figur 3.5 Befolkningspyramid i Sverige år 2016 

  

Källa: SCB (http://www.scb.se/hitta-statistik, hämtad 17-04-19 

Den åldersgrupp som är mest relevant för denna uppsats är 65–74 år eftersom en förändring 

av pensionsålder påverkar främst sysselsättningen för denna åldersgrupp. 

Befolkningsmängden för åldersgruppen 65–74 år väntas under kommande år stiga markant. 

Figur 3.6 visar SCB:s prognos för åldersgruppen vilket visar på en tydligt uppåtgående trend. 

Ur figuren går det att urskilja ”pucklar” i den uppgående trenden. Dessa ”pucklar” kan 

hänföra sig till den ökade barnafödseln som inträffade under olika perioder på 1900-talet. 

Under 1940-talet föddes många barn vilket förklarar ”puckeln” som finns i dagsläget men 

även under 1960-talet var barnafödseln hög vilket förklarar den nästkommande ”puckeln”. En 

förändring av pensionsåldern i nuläget skulle därför rikta in sig på 40-talisterna. Anledningen 

till att grafen går i vågor och tydliga ”pucklar” kan urskiljas är att ett ökat barnafödande under 

en tidsperiod kan leda till att dessa barnen i sin tur föder många barn när dem blir stora vilket 

förväntas inträffa i deras 20–30 års ålder. Detta kan vara en förklaring till varför nästa topp 

ses år 2038, alltså ungefär 20 år senare från nu. I slutet av grafen syns den högsta punkten i 

diagrammet vilket förklaras av att det även under 1990-talet föddes många barn som förväntas 

närma sig pensionen under den tidsperioden.  
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Figur 3.6 Befolkningsmängd för åldersgruppen 65–74 år i Sverige. Prognos 2017–2060 

 

Källa: SCB (http://www.scb.se/hitta-statistik, hämtad 17-04-19 

En sådan variation gör att trycket på pensionssystem och de offentliga finanserna varierar och 

är mer påkostande under en ”puckel”.  

På längre sikt är det utifrån ett offentligt perspektiv därför önskvärt att barnafödande är 

jämnare fördelat över tid och därmed jämnar ut den uppåtgående trenden. På så sätt undviks 

ett kraftigt utökat tryck på den framtida finansieringen av den offentliga sektorn. Vidare 

belyser en rapport från statens offentliga utredningar (SOU) på att invandring är ett sätt att 

minska äldreförsörjningskvoten (Långtidsutredningen, 2015b, s. 7). Invandring tenderar att 

gälla yngre människor och om så är fallet kan det öka andelen arbetsför befolkning. 

Invandring behöver dock inte innebära en förbättring av de offentliga finanserna då det på 

kort sikt blir ökade utgifter men på längre sikt är tanken att individen kan bidra tillbaka. Hela 

denna process beror helt och hållet hur snabbt personen kan integreras i samhället.  

Förutsatt att invandring och fertilitet inte är hela lösningen för de kommande utmaningar för 

de offentliga utgifterna väcks därför frågan om det krävs en reformering av pensionssystemet 

så att människor jobbar högre upp i åldern. En sådan åtgärd skulle minska trycket mot de 

offentliga finanserna i pensionssystemen men också försäkra att en individs pension räcker 

livet ut.  

I dagens samhälle vet inte alla om hur pensionssystem är uppbyggt och vilka åldersgränser 

som finns för de olika delarna i pensionen. Även om denna uppsats inte ämnar analysera vilka 

gränser som kan justeras för att åstadkomma en förändring av pensionsålder kan det dock vara 
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relevant att ha en övergriplig förståelse för pensionssystemets uppbyggnad. Därför ges en 

kortsiktig och översiktlig beskrivning av hur nuvarande pensionssystem är uppbyggt nedan.    

3.4 Pensionssystemets uppbyggnad i Sverige 

Pensionssystemet är uppbyggt i tre delar kan delas in som en pyramid enligt figur 3.7 

(Pensionsmyndigheten, 2017b). Den första delen är den allmänna pensionen som kommer 

från staten och består av inkomstpensionen och premiepensionen. Om man är född mellan 

1938–1953 kan en tilläggspension också förekomma. Både inkomstpension och 

premiepension baseras på inkomsten man har tjänat ihop. 16 % av lönen går till 

inkomstpension medan 2,5 % går till premiepensionen som sedan ska placeras som sedan ska 

placeras i fonder enligt eget val. Den andre delen är tjänstepensionen och fås av de flesta som 

arbetar och betalas ut av ens arbetsgivare. Den tredje och sista delen i pensionssystemet är det 

egna sparandet till sin pension. Denna del kan man själv disponera hur mycket man väljer att 

spara.  

Figur 3.7. Pensionens alla delar 

 

Källa: Pensionsmyndigheten (https://www.pensionsmyndigheten.se/forsta-din-pension/sa-fungerar-

pensionen/pensionens-alla-delar, 17-05-17) 

I Sverige finns ingen bestämd pensionsålder utan det ligger snarare inom ett intervall. Från 61 

års ålder kan uttag ske från den allmänna pensionen (Pensionsmyndigheten, 2017c). Först vid 

65 års ålder kan garantipension får ut. Garantipension är en del av den allmänna pensionen 

och fungerar som ett grundskydd för den som haft låg eller ingen inkomst i landet. Alla har 

rätt att arbeta till 67 år enligt LAS och efter det kan överenskommelse med sin arbetsgivare 

om fortsatta förhållanden.  
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4. Tidigare forskning 

I en utredning som gjordes av statens offentliga utredningar sammanställdes resultat av 

forskning som analyserat hur förändring av pensionsålder har påverkat arbetsutbudet och 

sysselsättningen i olika länder (Pensionsåldersutredningen, 2011c, s. 20). Det finns många 

faktorer som påverkar en äldre arbetares beslut att pensionera sig. Dessa kan delas in i 

individuella faktorer (hälsa, utbildning, välstånd etc.), arbetsmarknads faktorer (strukturen på 

arbetsmarknaden, diskriminering, efterfrågan på olika kompetenser etc.) och institutionella 

faktorer (pensionssystem, pensionsålder, sociala försäkringar etc.). Den mest betydelsefulla av 

dessa faktorer är den institutionella faktorn. I forskningen sammanställdes effekterna av en 

förändring av pensionsåldern, en form av institutionell faktor, i länder som ändrat sin 

pensionsålder. Länder som analyserades var Österrike, Norge, USA, Schweiz, Australien och 

Portugal. I Österrike och Norge förändrades den lägsta ålder som ålderspensionen kan börjas 

ta ut, i USA, Schweiz och Australien ändrades den ordinarie pensions ålder och slutligen i 

Portugal höjdes ålder för avgångsskyldighet. Sammanställning från dessa länder visar att 

andelen som stannar kvar i arbetskraften ökar med mellan 20 till 50 procent vid en höjning av 

pensionsåldern. En höjning av pensionsålder i Sverige kan därför antas få en liknande i effekt 

och tillämpas därför vid prognostiseringen av Sveriges framtida BNP/capita i denna uppsats.  

I samma utredning gjordes även en bedömning hur arbetsutbudet skulle förändras framöver 

vid en höjning av pensionsåldern (Pensionsåldersutredningen, 2013, s. 36). Antalet i 

arbetskraften i åldern 60–70 år förväntas ökar med 40 000–50 000 personer fram till år 2020. 

Detta kommer ge en positiv effekt på de offentliga finanserna som bedöms förstärkas med 

3700 miljoner kronor år 2020. Denna utredning är dock från 2013 och det krävs därför 

uppdaterade beräkningar på hur effekterna kommer att se ut framöver från dagsläget.  

Även pensionsmyndigheten har i en studie försökt estimera de finansiella effekterna av en 

ökad pensionsålder (Lowén, 2016, s. 3). Samma antagande gjordes här att andelen som 

stannar kvar i arbetskraften ökar med mellan 20 till 50 procent och i deras metod tillämpades 

en analysmodell vid namn StateSim för att prognostisera framtiden. Resultatet i deras scenario 

var att ett ökat arbetsutbud förväntas öka tillväxten i BNP med cirka fyra procent fram till 

2050. Min uppsats kommer främst inrikta sig på BNP/capita och tillväxt i BNP/capita och 

metoden som kommer att tillämpas grundar sig på tillväxtbokföringsformeln för beräkning av 

BNP/capita.  
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En mer optimistisk prognos om den framtida sysselsättningen gör SCB i sin 

sysselsättningsprognos från 2013 (SCB, 2013, s. 54). I deras rapport gör de antagandet att de 

äldre kommer att arbeta två år längre till följd av en förändring av pensionsåldern. Detta 

kommer resultera i ökning med 111 % i antalet sysselsatta framtill 2035 i åldersgruppen 65–

74 år i deras huvudscenario. I deras nollscenario där ingen förändring skedde ökade 

sysselsättningen för samma grupp endast med 7 % under samma tidsperiod.  

5. Teori, metod och data 

En åldrande befolkning kan påverka BNP/capita på olika sätt. Om flera personer blir äldre och 

lämnar arbetskraften innebär det att totala BNP minskar samtidigt som kostnader för sjukvård 

och äldreomsorg ökar. Modellen som kommer att tillämpas för att prognosticera Sveriges 

framtida BNP/capita är formeln som kan härledas enligt definitionssambandet för BNP/capita  

(Fregert & Jonung, 2011, s. 155). Den ser ut enligt följande:  

BNP

Befolkning
=

BNP

Timmar
×

Timmar

Sysselsättning
×

Sysselsättning

Befolkning 15 − 75 år
×

Befolkning 15 − 74 år

Befolkning
 

BNP/timmar kan beskrivas som arbetsproduktiviteten, alltså hur mycket BNP som produceras 

per timme. Timmar/sysselsättning är samma sak som medelarbetstid vilket betyder hur många 

timmar som varje medarbetare arbetar i snitt. Sysselsättning/befolkning 15–74 år definieras 

som sysselsättningsgraden vilket innefattar hur många som är sysselsatta av personer i 

arbetsför åldern. Personer i arbetsför ålder räknas här för åldern 15–74 men även 

åldersintervallen 16–64 år och 20–64 år används. Befolkning 15–74 år/befolkning definieras 

som andel arbetsför befolkning, alltså hur många som är i arbetsför ålder av den totala 

befolkningsmängden.  

Syften med studien är att prognosticera hur Sveriges BNP/capita och ekonomiska tillväxt 

förändras vid en höjning av pensionsålder. Utifrån tidigare studier antas en höjning av 

pensionsålder med ett år leda till att andelen som stannar kvar i arbetskraften ökar med mellan 

20 till 50 procent. Eftersom man endast kan vara sysselsatt eller arbetslös i arbetskraften 

innebär det att de personer som väljer att stanna kvar i arbetskraften fortfarande är sysselsatta. 

Hade de valt att stanna kvar i arbetskraften för att vara arbetslös, hade det varit rimligare att ta 

ut pensionen istället och därmed inte räknas in i arbetskraften. En höjning av pensionsålder 

påverkar därför endast sysselsättning för den äldre befolkningen. För att ta hänsyn till detta i 

formeln bör åldersgruppen som blir berörd viktas mot resterande av de sysselsatta som förblir 
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opåverkade. Med justering för detta får formeln för beräkning av BNP/capita följande 

utseende: 

𝑌

𝐵
=

𝑌

ℎ
× [∑ (

ℎ𝑖

𝑆𝑖
×

𝑆𝑖

𝑆
)

𝑛

𝑖

] × [∑ (
𝑆𝑖

𝑏𝑖
×

𝑏𝑖

𝑏
)

𝑛

𝑖

] × [∑ (
𝑏𝑖

𝐵𝑖
×

𝐵𝑖

𝐵
)

𝑛

𝑖

] 

Y= BNP i dollar 

b= befolkning i arbetsför ålder 

B= befolkning 

h= antal timmar 

S= sysselsatta 

i= för åldersgrupp i 

Prognosen räknas ut fram till 2060 eftersom SCB:s befolkningsprognos sträcker sig framtill 

dit. För att kunna utföra prognos av BNP/capita fram till år 2060 har vissa antaganden gjorts. 

Inledningsvis antas arbetsproduktiviteten (Y/h), alltså mängden BNP producerad per timme, 

ökas med en kontinuerlig tillväxttakt. Data som hämtats från Eurostat visar att år 2016 låg 

arbetsproduktiveten på 62 dollar per timme justerad för 2015 års priser. Från år 1950 framtill 

2016 har Y/h haft en årlig tillväxttakt på 0,75 dollar per timme. Det är därför rimligt att anta 

att en sådan tillväxttakt förväntas fortsätta eftersom det kontinuerligt sker en effektivisering 

och vi blir allt mer produktiva.  

Vidare antas att mängden arbetade timmar per år och arbetare är 1610 timmar baserat på 

genomsnitt för de senaste 20 år hämtat från data från eurostat. Antalet timmar per år och 

arbetare har stabiliserats runt 1600 timmar och därför är det rimligt att antag att detta gäller 

även fortsättningsvis.  

Data för hur befolkningsmängden kommer att utveckla sig har hämtats från SCB:s 

befolkningsprognos från 2016. Där beräknas att åldersgruppen 65 år och äldre beräknas öka 

med 16 % framtill år 2060 (SCB, 2017, s. 1). Befolkningsprognoser är i sin natur väldigt 

osäkra och baseras främst på nettot av hur många som dör och föds samt hur 

nettoinvandringen utvecklar sig. Inom de kommande närmsta åren fram till 2040-talet 

kommer en ökad nettoinvandring ligga till grund för en ökning av befolkningen medan det 

därefter är födelseöverskott som bidrar till befolkningsökningen.  
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När det gäller sysselsättning och sysselsättningsgraden har data hämtats från 

arbetskraftsundersökning (AKU) från SCB. I nollscenariot där ingen förändring av 

pensionsålder implementeras förväntas sysselsättningsgraden ligga på samma kvar på 

ungefär. Detta gäller både för sysselsättningsgraden för individer i ålder 65–74 år och för hela 

den arbetsföra befolkningen. Sysselsättningsgraden för hela den arbetsföra befolkningen 

beräknas ligga på 67,5 % baserat på den genomsnittliga sysselsättningsgraden från år 2008 till 

2016 medan sysselsättningsgraden för personer i åldern 65–74 år beräknas till 14,7 % baserat 

på genomsnittet för samma år. I huvudscenariot antas att pensionsålder höjs med ett år vilket 

enligt forskning ökar andelen som stannar kvar i arbetskraften med 20–50 %. Det innebär att 

individer i ålder 65–74 år bör öka med motsvarande procentsats. Emellertid antas personer i 

ålder 15–64 år arbeta i samma utsträckning som tidigare. Till följd av detta bör därför en 

viktning av sysselsättningen ske för att ta hänsyn till detta.   

6. Resultat 

En höjd pensionsålder beräknas främst påverka sysselsättningen för åldersgruppen 65–74 år. 

Effekten av en höjning av pensionsålder med ett år beräknas öka andelen som stannar kvar i 

arbetskraften med 20–50 %. Den förväntade befolkningsmängden för samma åldersgrupp som 

beskrevs i avsnittet bakgrund (se figur 3.6) ligger till grund för hur sysselsättningen kommer 

att se ut framöver. Figur 5.2 visar hur sysselsättningen för denna åldersgrupp förväntas 

utveckla sig där uppmätt sysselsättning visas från år 2009 till 2016 är och från år 2017 till 

2060 visas prognosticerad sysselsättning. I diagrammet finns det tre olika scenarier från år 

2017. Den blå kurvan visar nollscenariot vilket innefattar att ingen höjning av pensionsålder 

implementeras. Antalet sysselsatta beräknas då stiga mycket långsamt och enligt antaganden 

som beskrevs i metoden kommer sysselsättningsgraden för den åldersgruppen ligga kvar på 

runt 14,7%. När det gäller den orangea och den fortsatta gråa grafen beräknas här en höjning 

av pensionsålder ske. För den orangea kurvan estimeras att andelen som förblir sysselsatt ökar 

med 20 % och för den fortsatta gråa kurvan ökar andelen sysselsatta med 50 %. Ur 

diagrammet kan ett tydligt skift uppåt för den gråa och orangea kurvan urskiljas år 2017. 

Antalet sysselsatta i den orangea kurvan med runt 25 000 personer och för den gråa kurvar 

ökar antalet sysselsatta med nästan 75 000 personer. I nollscenariot sker emellertid en 

marginell minskning av antalet sysselsatta. Detta förutsätter att reformen implementeras redan 

för år 2017 och får omedelbar effekt efter det. Detta scenario kan dock antas vara orealistiskt 

då det i nuläget inte finns några indikationer på att större reformer kommer att införas. Vidare 

är det inte säkert att en reform som ska implementeras ska få sin fulla effekt direkt efteråt utan 



18 
 

att man snarare höjer pensionsåldern långsamt och effekten således sker under en längre 

period. Då hade det i grafen varit en uppåtgående trend i början till följd av reformen istället 

för en kraftig förskjutning uppåt som i figur 5.2. Alla tre kurvor ser ut att gå i små vågor vilket 

följer utvecklingen för befolkningsprognosen för åldersgruppen (se figur 3.6) om än i mindre 

utsträckning.  

Figur 5.2 Antal sysselsatta för åldersgruppen 65–74 år i Sverige. Prognos 2017–2060 

 

Tillväxten i antalet sysselsatta för åldersgruppen 65–74 år till år 2060 skiljer sig tydligt där 

den för huvudscenario (50 %) når 80,6 % vilket är klart högre än för huvudscenario (20 %) 

och nollscenariot (se tabell 5.1). Denna prognos kan sättas i relation SCB:s 

sysselsättningsprognos (se tidigare forskning) där de estimerar att sysselsättningen ökar med 

111 % för åldersgruppen i deras huvudscenario från år 2011 till 2035 och i deras nollscenario 

en tillväxt på 7 %. I deras huvudscenario antogs att de sysselsatta för denna åldersgrupp 

jobbar kvar i 2 år till. Justeras tillväxten från år 2011 till 2035 för min prognos blir tillväxten 

39,5 % för nollscenariot, 65,5 % för huvudscenario (20 %) och 106,9 % för huvudscenario 

(50%).  

Tabell 5.1. Tillväxt i procent i sysselsättning från år 2016 till år 2035 och 2060 för 

åldersgrupp 65–74 år 

År Nollscenario Huvudscenario (20 %) Huvudscenario (50 %) 

2035 2,5% 21,6% 52,0% 

2060 20,9% 44,5% 80,6% 
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En ökad pensionsålder förväntas påverka sysselsättningen för åldersgruppen 65–74 år vilket 

innebär således att sysselsättningen för åldersgruppen 15–64 år för väntas inte påverkas av 

förändring i pensionsålder. Den förhåller sig endast till befolkningsmängden för den gruppen 

och är alltså samma i både nollscenariot och huvudscenariot. Lägger man ihop antalet 

sysselsatta för båda dessa grupper fås det totala antalet sysselsatta vilket kan ses i figur 5.3. 

Från år 2009 till 2016 visas uppmätt antal sysselsatta medan från år 2017 till 2060 visas 

prognos för de olika scenarierna. De tre olika scenarierna följer varandra nära och har en 

liktydig utveckling. Anledningen till att skillnaden inte är större beror på att en höjning av 

pensionsålder innebar en direkt ökning av antalet sysselsatta med 75 000 personer för 

huvudscenario med 50 % ökning av antalet sysselsatta och med 25 000 personer för 

huvudscenario med 20 % ökning av antalet sysselsatta. Denna ökning är en relativt liten andel 

av det totala antalet sysselsatta som beräknas till 5,1 miljoner sysselsatta för huvudscenario 

(50 %) och 5,05 miljoner för huvudscenario (20 %).  

Figur 5.3 Totalt antal sysselsatta i Sverige. Prognos 2017–2060 

 

Alltså är det främst befolkningsökningen som även driver tillväxten i sysselsättningen framåt. 

Tabell 5.2 visar tillväxten från år 2016 fram till år 2035 och 2060 vilket visar att det skiljer sig 

men inte med mycket. För tillväxten fram till 2060 ligger de olika scenarierna på ett intervall 

om 2,2 procentenheter medan det för år 2035 är inom ett intervall på 1,8 procentenheter. Det 

är denna skillnad som ska representera effekten av en höjning av pensionsålder på den totala 

sysselsättningen.  
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Tabell 5.2 Tillväxt i procent i sysselsättning från år 2016 till år 2035 och 2060 för 

åldersgrupp 15–74 år 

År Nollscenario Huvudscenario (20%) Huvudscenario (50%) 

2035 14,7% 15,4% 16,5% 

2060 23,5% 24,4% 25,7% 

 

Med hjälp av formeln för tillväxtbokföring som beskrevs under avsnittet metod går det att 

prognosticera hur Sveriges framtida BNP/capita kommer utveckla sig i framtiden för de olika 

scenarierna. Den enda parametern som skiljer sig åt mellan scenarierna är hur sysselsättningen 

för åldersgruppen 65–74 år förändras vid en höjning av pensionsåldern med ett år. Det 

påverkar därmed det totala antalet sysselsatta som beskrevs ovan. Alla andra variabler hålls 

konstanta eller ökar i samma takt som de historiskt har gjort utifrån de antagande som gjordes 

under avsnittet metod. Figur 5.4 visar hur BNP/capita i dollar utvecklas för Sverige för år 

2000 till 2060. År 2000 till 2016 är uppmätt BNP/capita medan år 2017 till 2060 är prognos. 

Notera att BNP mäts i dollar främst av anledningen att det är lättare att jämföra länder 

emellan samt att data som tagits från eurostat mätte BNP i dollar. BNP är baserad på 2015 års 

priser. Precis som i figur 5.3 så följer de olika kurvorna varandra med liknande utveckling.  

Figur 5.4 Utveckling av BNP/capita i dollar för Sverige. Prognos 2017–2060 

 

Trots den liknande utvecklingen går det att urskilja olika BNP/capita ju längre tidsperiod som 

observeras. År 2060 beräknas BNP/capita vara 71 162 dollar/capita i nollscenariot. För 

huvudscenariot vid 20 % ökning av sysselsättning för 65–74 åringar estimeras BNP/capita till 

72 843 dollar/capita och huvudscenariot 50 % till 73 599 dollar/capita. Skillnaden mellan 
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huvudscenariot 50 % och nollscenariot är följaktligen 2437 dollar/person vilket motsvarar i 

svenska kronor ungefär 21 458 kr/person. Skillnaden mellan huvudscenariot 20 % och 

nollscenariot beräknas till 1681 dollar/person eller i svenska kronor 14 801 kr/person. Dessa 

skillnader beskriver den kvantitativa effekten av en höjning av pensionsålder med ett år. För 

en privatperson hade det varit ett bra tillskott i ens ekonomi men framförallt speglar 

BNP/capita skattekraften i samhället. En högre BNP/capita gör att skatteintäkterna från 

statens sida ökar vilket gör att trycket på pensionssystemet och de offentliga utgifterna avtar. 

Utifrån dessa siffor kan det därför vara gynnsamt att höja pensionsåldern ett år eftersom det 

ökar BNP/capita och därmed skatteintäkterna, givet de antaganden som gjordes under 

metoden.   

Det är främst ökningen av arbetsproduktivitet och ökningen av befolkningen som driver 

ökningen av BNP/capita. Förändringen i sysselsättningen för åldersgruppen 65–74 år påverkar 

BNP/capita om än i liten utsträckning. För att åskådliggöra skillnaden kan tillväxten i 

BNP/capita jämföras mellan de olika scenarierna. Tabell 5.3 visar att för huvudscenariot med 

en ökning på 50 % av andelen sysselsatta för åldersgruppen 65–74 år är tillväxten 48,2 % i 

BNP/capita fram till år 2060. Motsvarande tillväxt för huvudscenario 20 % uppmäts till 46,7 

% medan för noll scenario mäts det till 43,3 %. Det är således en skillnad på 4,9 

procentenheter i tillväxt mellan nollscenariot och huvudscenariot 50 % och 3,4 

procentenheters skillnad mellan nollscenariot och huvudscenariot 20 %. 

Tabell 5.3 Tillväxt i procent i BNP/capita från år 2016 till år 2035 och 2060 för Sverige 

År Nollscenario Huvudscenario (20%) Huvudscenario (50%) 

2035 18,2% 20,7% 21,8% 

2060 43,3% 46,7% 48,2% 

 

6.  Diskussion 

6.1 Osäkerhet i prognosen och alternativa antaganden 

Det finns en stor osäkerhet i prognosen för de olika scenarierna. De grundar sig på de 

antaganden som gjordes i avsnittet metod. I detta avsnitt analyseras hur välgrundade dessa 

antaganden är.  

Den framtida befolkningen grundar sig på den befolkningsprognos som SCB utfärdar årligen. 

Prognosen är relativt säker för de kommande åren men ökar ju längre fram i tiden man 
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kommer. Av logiska skäl är prognoserna osäkra för personer som är födda under 

prognosperioden men även invandringen är svår att prognosticera. På kort sikt väntas 

invandringen minska från höga nivåer men på grund av den politiska osäkerheten och 

osäkerheten hur Syrienkriget utvecklar går det inte att dra några säkra slutsatser.  

En aspekt som inte har tagits i beaktande är hur konjunkturen utvecklar sig. Utvecklingen för 

BNP/capita för de olika scenarierna i figur 5.4 visar att alla tre grafer har en jämn och 

kontinuerlig tillväxt hela vägen från år 2017 till år 2060. En sådan utveckling är knappast 

realistisk då det historisk har varit både uppgång och nedgång av BNP/capita. Dessa 

uppenbarar sig i konjunkturcykeln men det kan också inträffa oförutsedda kriser som gör att 

BNP/capita avviker från denna trend. I samma figur syns exempelvis effekterna av 

finanskrisen från år 2007–2008. Här syns ett tydligt fall i BNP/capita och därmed blev det 

negativ tillväxt. Efter krisen har det långsamt skett en återhämtning och en uppkom i 

BNP/capita. För att korrigera för att utvecklingen ska vara cykliskt skulle man kunna lägga till 

någon form av cyklisk komponent så att det sker både upp och nedgångar och därmed försöka 

fånga den verkliga utvecklingen av BNP/capita. Dock är det även med stor osäkerhet hur en 

sådan utveckling hade sett ut då historiska data inte alltid kan förklara hur det kommer att 

utveckla sig framöver. Vad som däremot går att anta är att de tre olika scenarierna följer 

någon form av BNP-trend för hur ekonomin hade utvecklat sig förutsatt att ingen konjunktur 

eller kriser inträffat. Om man skulle ta konjunkturen i beaktandet kan man i så fall anta att den 

rör i upp och nedgångar längs med BNP-trenden.   

I avsnittet metod antogs att arbetsproduktivitet (Y/h) ökade med 1,2 % per år vilket baserades 

på den historiska utvecklingen från 1950 fram till år 2060. Det är logiskt att tänka sig 

kontinuerligt sker någon form av effektivisering särskilt med tanke på den teknologisk 

utveckling som pågår vad gällande robotisering, digitalisering etc. Det är dock givetvis är det 

svårt att estimera hur den verkliga tillväxten kommer att se ut framöver. Om ingen tillväxt 

hade skett vilket hade varit ett extremfall hade kurvorna figur 5.4 sett mycket plattare ut och 

då hade det varit tillväxten i befolkningen som hade drivit utvecklingen och en viss förändring 

till följd av ökningen av pensionsålder.  

Ytterligare ett antagande som har inverkan på resultatet är att alla sysselsatta beräknas att 

arbeta lika många timmar, inklusive de som förväntas att stanna kvar i sysselsättning vid en 

höjning av pensionsålder. Antalet timmar per sysselsatt (h/S) beräknades till 1610 timmar 

vilket är baserat på ett historiskt snitt 20 år tillbaka i tiden. Det kanske hade varit mer 

realistiskt om det hade justerats för att vissa äldre snarare väljer att trappa ner på antalet 
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arbetade timmar särskilt för åldersgruppen 65–74 år. En sådan nedtrappning kan skilja sig åt 

mellan olika yrken och det försvårar prognostisering ju fler justeringar som behöver göras. 

Klart är dock att den estimerade BNP/capita borde vara aningen för hög eftersom de antalet 

sysselsatta som förväntas stannar kvar i sysselsättningen vid en höjning av pensionsålder med 

ett år kommer inte alla att arbeta 1610 timmar per år.  

När det gäller sysselsättningsgraden vilket är antalet sysselsatta per antal i arbetsför ålder 15–

74 år beräknas den för nollscenariot ligga på konstant nivå på 67,5 % baserat på 

genomsnittliga sysselsättningsgraden från år 2008 till 2016. Vidare antogs för nollscenariot att 

sysselsättningsgraden för åldersgruppen 65–74 år skulle ligga på samma på 14,7 % också det 

baserat på snittet från de senaste åtta åren. Huvudscenarierna skulle därför öka 

sysselsättningsgraden för åldersgruppen 65–74 år med 20 % eller 50 % och därefter även öka 

det totala antalet sysselsatta och sysselsättningsgraden. Det kan tyckas aningen naivt att anta 

att sysselsättningsgraden för åldersgruppen 15–74 och 65–74 ska ligga kvar på samma nivå i 

framtiden.  

Till att börja med är sysselsättningsgraden väldigt föränderlig och starkt kopplad till 

konjunkturen. I högkonjunktur stiger sysselsättningsgraden samtidigt som arbetslösheten 

faller med i lågkonjunktur minskar sysselsättningsgraden samtidigt som arbetslösheten stiger. 

Sysselsättningsgraden kan också stiga till följd av en reformering på arbetsmarknad om 

effekten skulle bli positiv men den skulle även kunna minska till följd av ökad invandring 

samtidigt som det tar lång tid innan dessa nyanlända får jobb. Vidare kan 

sysselsättningsgraden öka bara på grund av att en person går i pension eftersom antalet 

sysselsatta då faller men i statistik är personen fortfarande kvar i arbetsförålder om 

åldersintervallet 15–74 år används för den arbetsföra befolkningen. Precis som för BNP/capita 

utvecklingen borde sysselsättningsgraden var mera cyklisk och följa konjunkturen för att vara 

mer realistisk. För enkelhetens skull och för att det är svårt att estimera hur konjunkturen 

utvecklar sig kan man anta att ekonomin befinner sig i någon form av jämnviktsläge när 

sysselsättningsgraden är 67,5 % och den varierar uppåt och neråt beroende på hög- eller 

lågkonjunktur.  

Utifrån resultatet kommer en höjning av pensionsålder med ett år få en positiv effekt på 

BNP/capita. Detta till följd av att sysselsättningen för åldersgruppen 65–74 år beräknas att 

öka. En nackdel med modellen är att den inte tar hänsyn vilka följdeffekter en ökning av 

antalet sysselsatta i åldersgruppen 65–74 år får på den resterande arbetskraften. Om en 

arbetare går i pension kan arbetsgivaren behöva anställa någon ny för att fylla den platsen. Då 
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arbetaren istället väljer att arbeta kvar uppstår ingen möjlighet får någon annan person att ta 

det jobbet. På så kan det finnas en form av utträngningseffekt där de äldre som väljer att 

arbeta kvar hindrar nya arbetare från att träda in i arbetet exempelvis unga eller nyanlända. 

Om det finns en sådan effekt hade man varit tvungen att vikta ner antalet sysselsatta någon 

annanstans i formel exempelvis för de yngre. Det är svårt att påvisa hur stor en sådan effekt är 

då det är främst andra orsaker som gör att många yngre och utrikesfödda har svårt att få 

arbete.  

En höjning av pensionsåldern förväntas minska trycket på de offentliga finanserna till följd av 

att dels väljer färre att ta ut sin pension men också på grund av att fler arbetar vilket gör att 

skatteinkomsterna blir högre än om de hade gått i pension. Det kan dock finnas en kritik till 

att man i själva verket bara skjuter upp problemen gällande utgifterna för de offentliga 

finanserna till pensionssystem eftersom de som väljer att arbeta längre måste ta ut sin pension 

senare. Detta kan emellertid vara gynnsamt eftersom det sprider ut utgifterna under en 

tidsperiod istället för att stora barnkullar samtidigt väljer att pensionerna sig vilket sätter stor 

press på de offentliga utgifterna. På så sätt bidrar det till välfärdspolitiken inte försämras 

(Pensionsåldersutredningen, 2011b, s. 16). I vissa fall behöver det inte innebära en förbättring 

av de offentliga finanserna vid en förändring av pensionsåldern. Exempelvis om det föreslås 

en ändring av den ordinarie pensionsålder vid vilken full pension lämnas ut som idag ligger på 

65 år. En höjning till 66 år innebär att flera äldre inte tar ut pensionen förrän just vid 66 års 

ålder. Det är dock fullt möjligt att gå i pension tidigare i livet och under åren fram tills de 

fyller 66 år väljer de att leva på olika sociala försäkringar såsom sjukersättning men också 

avgångsvederlag, tjänstepension och eget sparande (Pensionsåldersutredningen, 2011a, s. 6). 

Ökade utgifter för sjukersättning försämrar därmed de offentliga finanserna.  

En nackdel med studien är att jag främst har fokuserat på hur sysselsättningen förändras för 

åldersgruppen 65–74 år men eftersom det är möjligt att utträda arbetet redan innan 65 år ålder 

borde det även ske en ökning av antalet sysselsatta under 65 år till följd av en höjning av 

pensionsåldern. Det skulle i så fall innebär ytterligare en positiv effekt på BNP/capita om 

ännu fler väljer att arbeta kvar längre upp i åldern. Anledningen till att det var svårt att ta med 

det i beaktande är det endast finns data för sysselsättningen för olika åldersgrupper som 

exempelvis 55–64 år och 65–74 år. En höjning av pensionsålder påverkar alla sysselsatta i 

åldersgruppen 65–74 år men inte alla i åldersgruppen 55–64 år utan främst mellan åldern 61–

64 år.  
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 6.2 Medel för en höjning av pensionsåldern  

I modellen som användes antogs det att en ökning av pensionsåldern skulle leda till en ökning 

av andelen som stannade kvar i sysselsättning med 20–50 % för åldersgruppen 65–74 år. 

Detta baserades på slutsatser från tidigare forskning som undersökt vilka effekterna blev på 

arbetsutbudet för länder som gjort en förändring i pensionsåldern. Det är dock inte säkert att 

sådana antaganden är direkt tillämpbara för Sverige bara för det har skett så i de andra 

länderna. Det kan skilja sig åt på arbetsmarknaden, arbetsstrukturen och pensionssystemen för 

de olika länderna. Det enda sättet att verkligen få reda på vilka effekterna skulle bli på 

arbetsutbudet är att faktiskt höja pensionsåldern med ett år och mäta utfallet i efterhand. Då 

går det att klargöra om antagandena var välgrundade.  

Som beskrev i inledningen kommer denna uppsats inte fokusera på hur en förändring av 

pensionsåldern kan åstadkommas utan snarare effekterna på sysselsättningen för de äldre och 

i sin förlängning BNP/capita om en höjning av pensionsåldern genomförs. Det kan däremot 

vara intressant att se vilka hinder som gör att pensionsåldern inte förändras trots åtgärdar som 

syftar att höja den. Exempel på åtgärder som kan förändra pensionsåldern, som beskrevs 

kortfattat under problemformulering, är en förändring av den lägsta åldern när den allmänna 

pensionen kan tas ut, ordinarie/lagstadgad pensionsålder vid vilken full pension lämnas eller 

åldern för avgångsskyldighet. Även mindre åtgärder har gjorts för att öka incitamenten för att 

arbeta längre exempelvis lägre skatt på lönen om man arbetar längre, lägre arbetsgivaravgifter 

för äldre etc. (Pensionsmyndigheten, 2017a). Dessa förändringar kan ha gjort att antalet 

sysselsatta i ålder 65–74 år faktiskt ökat under år 2009–2015 som kan urskiljas i figur 5.2. 

Det kan dock finnas hinder som gör man de äldre i själva verket inte arbetar längre upp i 

åldern. Exempel på hinder kan vara arbetsmiljöproblem, åldersdiskriminering, bristande 

kunskap hos de äldre samt negativa attityder hos arbetsgivaren (Pensionsåldersutredningen, 

Åtgärder för ett längre arbetsliv, 2013). Därför behövs satsningar även inom dessa områden 

för att öka viljan för de äldre att arbeta längre.  

Ytterligare en aspekt som gör att åldern spelar en avgörande roll ifall man ska arbeta längre 

eller inte är huruvida den kan utgöra ett handikapp på arbetsplatsen 

(Pensionsåldersutredningen, 2011d, s. 5). Jobb som involverar hög fysisk ansträngning och 

obekväma arbetsställningar som exempelvis byggarbetare, brandmän och poliser har större 

benägenhet att pensionera sig tidigare av naturliga skäl. Studier har även visat att äldre arbetar 

långsammare än de yngre och kan därför få det svårare att fatta snabba beslut. Dessa problem 
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är kopplade till de mentala funktionerna. Trots problematiken som åldern kan spela finns det 

ändå möjligheter för de äldre att fortsätta att arbeta längre upp i åldern om så åldern finns. 

Detta kan skapas genom att förbättra arbetsmiljön där exempelvis de äldre kan utföra arbete 

med mindre fysisk ansträngning men samtidigt skapa en miljö där man har respekt för den 

äldres kompetens, arbetsvillkor och brister.  

6.3 Förslag till vidare studier 

I min uppsats har jag främst valt att undersöka effekterna på BNP/capita till följd av en 

förändring av pensionsåldern. Det kan även vara intressant att beräkna hur de offentliga 

utgifterna förändras och jämföra hur mycket det skulle förbättras om fler väljer att arbeta 

längre. Flera studier har redan gjort vissa beräkningar på sådana fall men det krävs hela tiden 

uppdaterade beräkningar eftersom omvärlden hela tiden förändras. Vidare har ingen större 

pensionsreform implementerats ännu vilket gör att dessa beräkningar fortfarande är aktuella 

då det fortfarande är önskansvärt att höja pensionsåldern. I en sådan studie kan det vara 

intressant att estimera flera olika scenario där exempelvis scenarier drabbas av olika 

störningar. För enkelhetens skull antogs det i min studie att flera parametrar skulle vara 

konstanta eller öka med en kontinuerlig takt. Det kan dock vara eftersträvansvärt att analysera 

vilken högkonjunktur och lågkonjunktur har på de offentliga finanserna. Även hur en 

förändring av arbetsproduktivitet samt förändring av befolkningen genom stora 

invandringsökningar eller varierande barnafödande. På så sätt fås en mer verklig bild vilka de 

egentliga effekterna skulle bli på de offentliga utgifterna. Detta kan vara av stort intresset 

eftersom framtiden är oviss men samtidigt krävs det förberedelse ifall olika störningar skulle 

inträffa.   

En studie som också hade varit intressant att genomföra är en form av enkätstudie där äldre 

ombeds svara på vilka faktorer som är av störst betydelse vid beslut om pensionering. Här kan 

olika faktorer tas upp exempelvis de nämnda åtgärderna för förändring av pensionsåldern 

såsom förändring av den lägsta åldern när den allmänna pensionen kan tas ut, 

ordinarie/lagstadgad pensionsålder vid vilken full pension lämnas eller åldern för 

avgångsskyldighet. Även faktorer angående arbetsmiljö, åldersdiskriminering, hälsa etc. bör 

också rankas hur stor betydelse de har i beslutet om pensionering. Då kan en helhetsbild fås 

på hur stort genomslag en pensionsreform skulle få men också vilka faktorer som det bör 

tillsättas mer resurser till för att öka incitamentet till att arbeta längre upp i åldern.  
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7. Slutsats 

Syftet med studien var att analysera vilken effekt en höjd pensionsålder har på sysselsättning 

för de äldre och i sin förlängning på BNP/capita och den ekonomiska tillväxten i Sverige. 

Tidigare forskning har visat att en höjning av pensionsåldern ökar andelen som stannar kvar i 

arbetskraften som 20–50 %. Denna forskning grundar sig på utfall för olika länder som har 

implementerat en förändring av pensionsåldern. Detta förväntas inträffas även i Sverige om en 

sådan förändring skulle inträffa. Med hjälp av formeln som följer av definitionssambandet för 

BNP/capita går det att beräkna hur BNP/capita kommer att utvecklas framöver.  

Resultatet från prognostiseringen visar på en positiv effekt på BNP/capita för de båda 

huvudscenarierna jämfört med nollscenariot. Detta indikerar därför att en höjning av 

pensionsåldern kommer att leda till att fler förblir sysselsatta i åldern 65–74 år vilket kommer 

att få en ökad total sysselsättning och därmed en högre BNP/capita som följd. BNP/capita är 

ett centralt mått på välfärden i ett land och speglar även hur skatteinkomsterna ser ut. Med fler 

antal sysselsatta minskar utgifterna för pensionen samtidigt som det inger mer skatteintäkter. 

På så sätt förbättras de offentliga finanser för den offentliga sektorn samtidigt som pensionen 

för individen blir bättre. Det råder dock stor osäkerhet kring tillförlitligheten i 

prognostiseringen. Osäkerheten utgår från de antaganden som gjordes i modellen vilket främst 

involverar prognosen för befolkningen, antaganden om arbetsproduktiviteten, 

medelarbetstiden samt antaganden om sysselsättningsgraden.  

Med min uppsats hoppas jag har bidragit till ett nytt perspektiv genom att främst mäta 

BNP/capita. Tidigare forskning och prognoser har främst analyserat hur BNP och de 

offentliga finanserna påverkas. Genom en ny metod som inte tillämpats tidigare i prognoser 

hoppas jag kunna bidra till ett alternativt sätt till att beräkna konsekvenserna av en förändring 

av pensionsåldern.  
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