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Jämförelse av det ekonomiska 
utfallet över tiden och mellan 
individer 
Tidigare redovisningar av beräkningsfallens inkomstutveckling har visat att 
besparingarna under 90-talet resulterade i en nedgång av pensionerna före och 
efter skatt med lägst pensionsbelopp för 1995, mätt i fasta priser. Från 1996, som 
är utgångspunkt för årets redovisning, har pensionen varit i stort sett oförändrad i 
fasta priser fram till 2003. Därefter ökar den, både före och efter skatt, i alla 
inkomstlägen.  

Utvecklingen av disponibel inkomst efter boendekostnad visar på större 
variationer. Pensionären med den högsta pensionen och utan bostadstillägg har 
haft den svagaste inkomstutvecklingen. 

Bostadstillägget ger en kraftig utjämning av inkomsterna mellan olika grupper. År 
2005 hade pensionären med högst ATP-poäng drygt dubbelt så hög pension 
efter skatt som pensionären med enbart garantipension. Sett till disponibel 
inkomst efter boende har skillnaden minskat till ca 50 procent. Den disponibla 
inkomsten för pensionärerna med 0 respektive 2,35 ATP-poäng (medelpoäng för 
kvinnliga pensionärer) skiljer som mest med ett par hundra kronor i månaden. 
Första hälften av perioden hade pensionären med låg ATP till och med lägre 
disponibel inkomst än pensionären utan ATP vid den högre boendekostnaden. 
Inkomstutjämningen har till viss del ökat under perioden. Införandet av den fullt ut 
beskattade garantipensionen 2003 innebar minskade inkomstskillnader mellan 
låg- och höginkomsttagare både före och efter skatt.  

Tabell 3 Skillnaden i pension före respektive efter skatt för ensamstående.  
Index 100 då ATP-poängen=0 

1996  
Pension 

2001  
Pension 

2005  
Pension 

ATP-
poäng 

före skatt efter skatt före skatt efter skatt före skatt efter skatt 
0 100 100 100 100 100 100 
2,35 156 127 155 127 125 124 
4,38 237 171 235 170 169 162 
6,50 321 226 318 224 229 212 
 

Tabell 4 Skillnaden i disponibel inkomst för ensamstående.  
Index 100 då ATP-poängen=0 

1996 
Disponibel inkomst 

2001 
Disponibel inkomst 

2005 
Disponibel inkomst 

ATP-
poäng 

låg hyra hög hyra låg hyra hög hyra låg hyra hög hyra 
0 100 100 100 100 100 100 
2,35 105 98 105 101 104 105 
4,38 117 109 115 112 110 112 
6,50 174 157 160 140 151 144 
 


