Pensionärerna
Avsnitten 6 och 7 beskriver pensionärer. Pensionär är alla som har ansökt om pension och som har
angett en uttagsnivå större än noll. Personer som har angett uttagsnivå noll betraktas som
pensionssparare enligt definitionen i avsnitt 3.

6

Behållning och fördelning av kapitalet

I det här avsnittet visas den genomsnittliga behållningen på pensionärernas konton och hur kapitalet är
fördelat mellan fondförsäkring och traditionell försäkring.
1 216 179 pensionärer och 80,2 miljarder kronor i pensionskapital

Vid slutet av 2014 fanns det 1 216 179 pensionärer i premiepensionssystemet och det samlade
pensionskapitalet uppgick till 80,2 miljarder kronor.
65 900 kronor i genomsnittlig kontobehållning

Den genomsnittliga behållningen på pensionärernas premiepensionskonto har ökat med 25 procent under
2014 och uppgick i slutet av året till 65 900 (52 700) kronor. Det högre värdet på kontona beror på att
yngre pensionärer med ett större kapital har tillkommit under året och att det har varit en positiv
värdeutveckling både i traditionell försäkring och i fondförsäkring.
Pensionärer med efterlevandeskydd har i genomsnitt 73 300 kronor på kontot vilket är 11 200 kronor mer
jämfört med pensionärer utan efterlevandeskydd.
Tabell 6.1
Genomsnittlig behållning på pensionärernas konton vid utgången av 2014, kronor

Samtliga

Fondförsäkring,
egen portfölj

Fondförsäkring,
AP7 Såfa

Traditionell
försäkring

Alla
Kvinnor

65 900
59 200

74 900
67 400

51 800
46 000

61 300
55 700

Män

72 800

82 300

57 600

67 400

Yngre pensionärer har högre kontobehållning än de äldre

Diagram 6.1 visar att den genomsnittliga behållningen är högre för yngre pensionärer jämfört med äldre
pensionärer. Den främsta förklaringen till denna skillnad är att pensionärer omfattas av det nya
pensionssystemet i olika omfattning och att det därmed har avsatts olika mycket till premiepensionen. För
pensionärer födda 1938 har det avsatts 0,5 procent av pensionsunderlaget medan motsvarande andel för
de som är födda 1946 är 1,5 procent. Personer födda 1954 eller senare ingår helt i det nya
pensionssystemet och för dem avsätts 2,5 procent av pensionsunderlaget till premiepension. Antalet år
med intjänande är dessutom fler för de yngre pensionärerna.
En annan förklaring till att yngre pensionärer har högre kontobehållning, är att de äldre har fått
utbetalningar från sina pensionskonton i större utsträckning än de yngre. I sammanhanget kan det också
nämnas att kontobehållningen påverkas av vid vilken ålder pensionsuttaget påbörjas. Den som ansöker
om pension vid 61 får av förklarliga skäl mindre kvar på sitt konto jämfört med den som påbörjar sitt
pensionsuttag vid 67 års ålder, givet storleken på pensionsuttaget.
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