
    



Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, 

sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern 

var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder för allmän 

pension har ökat markant under de senaste 15 åren. I gruppen nyblivna 

pensionärer var det en större andel av kvinnorna än av männen som gick i 

pension vid 65 års ålder, 52 procent respektive 46 procent.  

Kvinnor fick i genomsnitt 9 800 kronor per månad i inkomstgrundad 

pension medan motsvarande belopp för män var 11 600 kronor, varav 

beloppen för utbetald premiepension uppgick till i genomsnitt 850 kronor 

för kvinnor och 950 kronor för män. Spridningen i pensionsinkomsterna var 

relativt låg samtidigt som det var fler män än kvinnor som hade riktigt låga 

och relativt höga pensionsinkomster. 

Bland de nyblivna pensionärerna varierade beloppen för garantipensionen 

stort mellan kvinnor och män och i olika åldrar. Cirka 26 procent av 

kvinnorna och 13 procent av männen fick garantipension i någon 

utsträckning. Männen fick ett större grundskyddsbelopp än kvinnorna, 

männen fick i genomsnitt 1 900 kronor per månad medan motsvarande 

belopp till kvinnorna var 1 500 kronor.  

Drygt 7 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i gruppen nya 

pensionärer fick bostadstillägg, i genomsnitt fick de cirka 2 500 kronor per 

månad i tillägg. 

Närmare 2 procent av kvinnorna och drygt 1 procent av männen i gruppen 

nya pensionärer får ekonomiskt stöd från den övriga socialförsäkringen i 

form av äldreförsörjningsstöd. Det utbetalade beloppet är i genomsnitt 1 600 

kronor per månad både till kvinnorna och till männen och samordnas med 

bland annat bostadstillägget till pensionärer. I stort sett samtliga som får 

äldreförsörjningsstöd får också bostadstillägg för pensionärer. 

De flesta som påbörjade uttag av inkomstgrundad allmän pension under 

2016 tog ut hela månadsbeloppet. Det var 6 procent som tog ut partiellt 

pension och de flesta av dem tog ut ett halvt månadsbelopp. Den vanligaste 

första uttagsåldern var 61 år, både bland kvinnor och bland män. Cirka 

27 procent av dem som påbörjade partiellt pensionsuttag var 61 år, därefter 

minskade andelen med stigande ålder.  
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     



I ett led att bättre förstå pensioneringsbeteendet i Sverige och vilka de 

huvudsakliga inkomstkällorna är för pensionärer beskriver vi i denna 

rapport statistik över de kvinnor och män som påbörjade uttag av allmän 

pension under 2016. Statistiken omfattar samtliga pensionsförmåner, 

bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd och visar antalet personer i olika 

grupper av förmånstagare. Statistiken visar också medelvärdet för de belopp 

som betalats ut inom varje grupp. Flexibiliteten för den enskilde individen – 

att kunna kombinera olika uttagsnivåerna av de inkomstgrundande 

pensionsförmånerna och ändra dem över tid – medför i sin tur en komplexa 

data över olika individers uttagsbeteende. Rapportens fokus är att ge en 

övergripande bild av uttagsmönstren. I rapporten ingår inte uppgifter om 

individernas eventuella tjänstepensioner men vi avser att i ett senare skede 

utveckla och belysa sådan statistik. 

Den som har tjänat in till den inkomstgrundande delen av det allmänna 

pensionssystemet kan påbörja uttag av inkomstpension (inklusive 

tilläggspension) och premiepension från 61 års ålder. Den som har låg eller 

ingen inkomstgrundad pension kan få garantipension från 65 års ålder.1 

Äldreförsörjningsstöd är en förmån inom den övriga socialförsäkringen och 

går till den som fyllt 65 år och som har låg eller ingen allmän pension.2 

Bostadstillägg till pensionärer ges också från 65 års ålder och till dem med 

låga inkomster.3 

De inkomstgrundande pensionsförmånerna inkomst-/tilläggspension 

respektive premiepension kan tas ut helt eller delvis och oberoende av 

varandra. Pensionen kan tas ut i en kombination av uttagsgraderna 

100 procent, 75 procent, 25 procent och 0 procent. Man kan till exempel 

välja att ta ut hela inkomstpensionen och delar av premiepensionen och vice 

versa. Man kan också välja att enbart ta ut en förmån. Flexibiliteten i 

pensionssystemet innebär också att en person kan påbörja ett partiellt uttag 

av sin pension för att senare ta ut en större (mindre) andel av 

månadsbeloppet, hela månadsbeloppet eller göra ett uppehåll i 

pensionsuttaget. 

Statistiken i rapporten är baserad på två olika grupperingar från 

Pensionsmyndighetens data för 2016. Den ena gruppen omfattar enbart de 

individer som påbörjade uttag av ut hel inkomst-/tilläggspension och hel, del 

av eller ingen premiepension. Denna grupp av individer kallas för nyblivna 

pensionärer. Dessa individer kan ha tagit ut partiell pension under tidigare år 

för att övergå till helt uttag av inkomst-/tilläggspension under 2016. I den 
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andra gruppen ingår de personer som under 2016 påbörjade uttag av partiell 

inkomst-/tilläggspension i olika kombinationer av helt, delvis eller inget 

uttag av premiepension. Likaså ingår de personer som samma år påbörjade 

helt eller partiellt uttag av premiepension, utan att ta ut någon inkomst-

/tilläggspension. Se rapportens bilaga 2 för en mer utförlig beskrivning av 

vilka individer som ingår i statistiken. 

  



Det är närmare 125 000 kvinnor och män i åldrarna 61 år och äldre som 

påbörjar helt uttag (100 procent) av sitt månadsbelopp för inkomstpension, 

inklusive tilläggspension, under 2016. Flertalet av dessa nyblivna 

pensionärer tar ut hela eller delar av premiepensionen medan andra inte tar 

ut någon premiepension alls. I gruppen nyblivna pensionärer ingår även de 

som tidigare har tagit ut partiell allmän pension men som nu tar ut hel 

inkomst- och tilläggspension.  

Den vanligaste pensionsåldern är 65 år 

Fördelningen av pensionsåldrar bland nyblivna pensionärer är relativt lika 

för kvinnor och män. Den vanligaste pensionsåldern är 65 år och det är 

vanligare att påbörja pensionsuttaget före än efter 65 års ålder, se diagram 1. 

Det är en högre andel kvinnor än män som påbörjar uttaget vid 65 års ålder, 

närmare 52 procent och 46 procent. I de övriga åldrarna är det en något 

högre andel bland männen som påbörjar uttaget, se diagram 1. En förklaring 

till den tydliga centreringen till 65 år är sannolikt en följd av att 

åldersgränsen för garantipensionen är normsättande och att tjänstepensionen 

i regel börjar betalas ut vid denna ålder.4 En förklaring till att det är en större 

andel kvinnor som påbörjar pensionsuttaget vid 65 år kan vara att det är fler 

kvinnor än män som får sjukersättning, den tidigare förtidspensionen. 

Sjukersättning är en förmån som ges fram till 65 års ålder och som individen 

sedan kan ersätta med allmän pension.  

  

                                                 

 



 

Männen får mer i inkomstgrundad pension än kvinnorna 

I genomsnitt fick en nybliven pensionär närmare 11 700 kronor per månad i 

pensionsinkomst under 2016. Som diagram 2 visar så varierar 

genomsnittsinkomsten dels mellan pensioneringsåldrar och dels mellan 

kvinnor och män. 

Gemensamt för både kvinnor och män är att ju längre hon eller han väntar 

med att påbörja uttaget desto större är den genomsnittliga 

pensionsinkomsten, med undantag för den allra äldsta åldersgruppen som 

också har den lägsta genomsnittsinkomsten. Pensionsinkomsten ökar inte 

kontinuerligt för de övriga åldrarna. Till exempel är inkomsten högre bland 

64-åringar än bland 65-åringar. Likaså är inkomsten högre bland 67-

åringarna än för åldersgrupperna 68 år och 69 år.  

Medianvärdet för inkomsten i åldersgruppen 71 år eller äldre är lågt och 

uppgår till 1 700 kronor. Det indikerar att en betydande andel kvinnor och 

män i den gruppen får mycket små pensionsutbetalningar, se tabell 3.1 i 

bilaga 3. 

De genomsnittliga pensionsinkomsterna är högre för männen än för 

kvinnorna i alla åldersgrupperna. Män får mellan 1 300 – 2 600 kronor mer i 

genomsnittlig månadsinkomst. Den minsta inkomstskillnaden finns i 

åldersgruppen 66 år medan de största finns i åldersgrupperna 64 år samt 

bland dem som är 69 år och äldre.   



 

 

Liten spridning i beloppen för inkomstgrundande pensioner 

Diagram 3 visar antalet nya pensionärer som har en given pensionsinkomst 

och vi ser att fler kvinnor har relativt låg pension i jämförelse med männen. 

Vi ser också att en betydande andel av de nyblivna pensionärerna har en 

månatlig pensionsinkomst som understiger 1 000 kronor. En förklaring till 

de låga beloppen är att många av dessa pensionsutbetalningar går till 

personer som inte är folkbokförda i Sverige. Denna grupp pensionärer har 

sannolikt också rätt till pension från andra pensionssystem än det svenska.5 

De pensionärer som bor i Sverige men inte kvalificerar sig för 

garantipension har möjlighet att få äldreförsörjningsstöd. Det är en förmån 

inom ramen för det övriga socialförsäkringssystemet och ingår alltså inte i 

våra beräkningar. 

  

                                                 

 



 

 

 

Inkomst- och tilläggspensionen utgör den största delen av 

pensionsinkomsten för de flesta nya pensionärerna 

Diagram 4 visar att inkomst- och tilläggspensionerna för nyblivna 

pensionärer följer samma mönster som ovan för hela pensionen.6 Storleken 

på den genomsnittliga utbetalningen är högre i de äldre åldrarna i jämförelse 

med de yngre åldersgrupperna, med undantag för den allra äldsta 

åldersgruppen 71 år eller äldre. Likaså har män en högre genomsnittlig 

inkomst-/tilläggspension än kvinnorna i samtliga åldersgrupper. 

  

                                                 

 



 

 

89 procent av de nyblivna pensionärerna tar också ut premiepension 

Cirka 89 procent eller drygt 111 000 av de nyblivna pensionärerna tar ut 

premiepension under 2016. Det är ungefär lika många kvinnor och män som 

tar ut förmånen, både i antal och i procent, samtidigt som det finns 

variationer mellan åldersgrupperna, se diagram 5 nedan och i tabell 3.5 i 

bilaga 3. Den vanligaste uttagsåldern är 65 år, 47 procent av kvinnorna och 

41 procent av männen påbörjar uttaget vid denna ålder. Överlag är det färre 

pensionärer i de äldre åldersgrupperna som tar ut premiepension. I 

grupperna 68 och äldre tar sammanlagt 1 procent av kvinnorna och 

2 procent av männen ut premiepension. Notera att äldre personer har haft 

kortare intjänandetid till premiepensionen. Det medför att de har lägre 
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belopp på sina premiepensionskonton och kanske därför har väntat med att 

ta ut förmånen. 

 

 

Premiepensionsbeloppen är fortsatt relativt låga 

Det genomsnittliga utbetalade premiepensionsbeloppet uppgår till mellan 

cirka 800 – 1 000 kronor per månad i nästan samtliga åldersgrupper, se 

diagram 6. Männen har i regel en något högre premiepension är kvinnorna, 

som mest 150 kronor per månad (vid 62 års ålder). I den äldsta 

åldersgruppen 71 år eller äldre har både kvinnor och män den lägsta 

premiepensionen men kvinnor har cirka 100 kronor mer per månad än 

männen, 650 kronor respektive 550 kronor. Notera att det är få individer i 

denna åldersgrupp (små förändringar i antal kan ge stora förändringar i 

belopp) och medianvärdena ligger nära respektive medelvärde, se tabell 3.6 

i bilaga 3. 

                                                 

 



 

 

Fördelningen av utbetalad premiepension visar att en relativt stor andel av 

de nya pensionärerna har mycket låga månadsbelopp, se ytan längst till 

vänster i diagram 7 nedan. Diagrammet visar också att män har en något 

större premiepensionsinkomst än kvinnorna. 

  



 

 

Ett fåtal nyblivna pensionärer har tagit ut pension tidigare 

Närmare fem procent av de nyblivna pensionärerna har tidigare under 2015 

eller 2016 tagit ut någon del av de inkomstgrundande pensionsförmånerna 

för att därefter övergå till helt uttag, se tabell 3.7 i bilaga 3. Det är vanligare 

bland de äldre än bland de yngre att ha gjort uttag tidigare. Uttagsbeteendet 

är något vanligare bland kvinnor än bland män, drygt sex procent av 

kvinnorna och cirka fem procent av männen har tagit ut pension tidigare.  

  



 

Betydligt fler kvinnor än män får garantipension i alla åldrar 

Det är närmare 20 procent av de nyblivna pensionärerna som får 

garantipension i någon utsträckning, se tabell 1. 10 Det är det dubbelt så 

många kvinnor än män som får förmånen, drygt 26 procent och 13 procent. 

Garantipensionen är vanligast i åldersgrupperna 65 år och 71 år eller äldre. 

Det är också i dessa åldrar som skillnaderna mellan könen är som störst. 

Närmare 46 procent av kvinnorna och 26 procent av männen har 

garantipension i vid 65 års ålder. Motsvarande andelar i den äldsta 

åldersgruppen är 50 procent respektive 23 procent.  
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Relativt få kvinnor och män får ”full” garantipension 

Det utbetalade beloppet för garantipension uppgår i genomsnitt till 1 600 

kronor per månad. Medianen av beloppet i de olika åldersgrupperna visar att 

majoriteten av de nyblivna pensionärerna får en garantipension som är 

mindre är 1 000 kronor per månad, se diagram 8. I de yngre åldersgrupperna 

får män högre garantipension än kvinnorna och i de äldre åldrarna får 

kvinnor en högre garantipension än männen. 

 

  



 

Diagram 9 tydliggör bilden av att de flesta av dem som har garantipension 

får relativt små belopp och att det därför är relativt få nya pensionärer som 

har garantipensionen som huvudsaklig inkomstkälla. 

 



Den som har fyllt 65 år och har låg eller ingen allmän pension, inklusive 

garantipension, kan få ekonomiskt stöd från det övriga 

socialförsäkringssystemet i form av äldreförsörjningsstöd.11 Från 65 års 

ålder kan den pensionär som har låga inkomster få ekonomiskt stöd för 

boendekostnader i form av bostadstillägg. Ensamstående pensionärer får 

som mest cirka 5 000 kronor per månad i tillägg medan högsta motsvarande 

belopp för gifta pensionär är cirka 2 500 kronor.12 

Personer yngre än 65 år och som har en nära anhörig som avlidit kan få 

ekonomiskt stöd i form av efterlevandepension. Förmånen är ett så kallat 

omställningsstöd och ges under 12 månader.13 I statistiken över 

efterlevandepension ingår även den så kallade änkepensionen som enbart är 

riktad till gifta kvinnor vars make har dött. Lagen om änkepension 

avskaffades i princip från och med 1990, vilket innebär att en kvinna kan ha 

rätt till änkepension om hon varit gift med sin avlidne make före lagen 

ändrades. 

Det är relativt få nyblivna pensionärer som får ekonomiskt stöd.  

Det vanligaste ekonomiska stödet är bostadstillägg, drygt 6 procent 

pensionärerna får tillägget, se tabell 2. I stort sett alla som får 

äldreförsörjningsstöd får också bostadstillägget. Det är vanligare att kvinnor 

får något av stöden som nämns i tabellen, men skillnaderna mellan könen är 

relativt små. I antal är det betydligt fler kvinnor som får efterlevandepension 

i jämförelse med män. En förklaring till det är att förmånen änkepension 

ingår i beräkningarna för efterlevandepension och den är enbart riktad till 

kvinnor.14 I regel är makan jämngammal eller yngre än sin make. Eftersom 

män har en högre dödlighet i alla åldrar så finns det fler änkor än änklingar i 

varje åldersgrupp.  
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Kvinnor och män får ungefär lika i ekonomiskt stöd 

För samtliga förmåner är det relativt små skillnaderna mellan kvinnor och 

män i utbetalda belopp, se tabell 3. Notera att änkepension som ingår i 

efterlevandepension enbart ges till kvinnor och kan ges till kvinnor som är 

65 år och äldre samt att förmånen inte är begränsad till tolv månader.  

      

      

     

  



Pensionering är vanligare under första delen av året 

Under 2016 är det vanligast pensioneringstillfället januari månad, då fick 

cirka 12 procent av de nyblivna pensionärerna sin första 

pensionsutbetalning, se tabell 3.9 i bilaga 3. Det är vanligare både bland 

kvinnor och män att påbörja pensionsuttaget under juni – september (kring 

9 procent per månad) än under vår och höst. December är den månad med 

minst andel nyblivna pensionärer, cirka 5,5 procent. En förklaring till att det 

är relativt få som påbörjar pensionsuttag i december kan vara att de avslutar 

sitt arbete med att ta ut den resterande semestern över jul och fram till 

årsskiftet. 

Det är små skillnader mellan könen när det gäller val av första 

utbetalningsmånad. En något större andel kvinnor än män påbörjar 

pensionsuttaget under sommarmånaderna, medan det omvända gäller för 

övriga månader.  

Liten skillnad i pensionsinkomst mellan länen 

Den genomsnittliga pensionsinkomsten bland de nyblivna pensionärerna 

skiljer sig relativt lite åt mellan länen i Sverige. Diagram 10 visar 

medelvärdena varierar mellan cirka 12 000 kronor och närmare 13 000 

kronor per månad. Medianvärdet ligger nära medelvärdet och visar på små 

variationer även inom länen, se tabell 3.10 i bilaga 3. Tabellen visar också 

att störst antal nyblivna pensionärer finns i de län som har störst befolkning 

och den största gruppen finns i Stockholms län och uppgår till 22 400 

personer. Samtidigt har Stockholms län den högsta genomsnittspensionen i 

landet på drygt 12.800 kronor per månad, tätt efterföljt av Uppsala län, av 

Västerbottens län och av Norrbottens län. Gotlands län har både det lägsta 

antalet nyblivna pensionärer, 890 personer, och den lägsta snittpensionen på 

11 800 kronor per månad. 

  



 

 

  



Statistiken i detta avsnitt baseras på den grupp av individer som under 2016 

gör partiellt uttag av antingen inkomst-/tilläggspension eller premiepension, 

alternativt gör partiellt uttag av båda förmånerna. I gruppen ingår även de 

som enbart tar ut en av förmånerna och uttaget kan vara helt eller delvis (de 

individer som har ut helt månadsbelopp av både inkomst-/tilläggspension 

och premiepension ingår alltså inte i statistiken). Partiella uttag av pension 

kan göras från 61 års ålder. Garantipension kan tas ut från 65 års ålder under 

förutsättning att individen tar ut helt månadsbelopp av inkomst- 

tilläggspensionen. 15 

Det är relativt få individer som påbörjar partiellt uttag, cirka 6 procent tar ut 

25, 50 eller 75 procent av förmånsbeloppet per månad. Samtidigt är det 

12 procent tar som ut enbart inkomst-/tilläggspension, helt eller partiellt. 

Två procent tar enbart ut premiepension, helt eller partiellt. Bland dem som 

enbart tar ut en av förmånerna ingår även de som tar ut förmånen partiellt. 

61 år är den vanligaste åldern att påbörja partiellt uttag 

Cirka 27 procent av dem som påbörjade partiellt uttag av pension under 

2016 var 61 år, se tabell 4.1 i bilaga 4, och andelen sjunker med stigande 

ålder. Vid 66 års ålder är andelen tre procent och i de högre åldrarna är 

andelen sammanlagt en procent. 

Kvinnor och män har likartat uttagsbeteende, se diagram 11, men det är en 

större andel kvinnor som påbörjar partiellt uttag vid 61 års ålder, 28 procent 

respektive 26 procent, medan män är något överrepresenterade i 

åldersgruppen 65 år med sina 17 procent. Motsvarande andel bland 

kvinnorna är 14 procent.   

  

                                                 

 



 

 

50% är den vanligaste partiella uttagsnivån 

Det är cirka 4 procent som tar ut partiell inkomst-/tilläggspension, se tabell 

4. Närmare 35 procent av dem tar ut 50 procent av det månatliga 

pensionsbeloppet. Storleken på de genomsnittliga utbetalda beloppen är 

proportionellt lägre bland de tre lägre uttagsgraderna (< 100 procent). Med 

andra ord är exempelvis utbetalningar med en fjärdedels månadsbelopp 

cirka hälften så stora som utbetalningar för ett halvt månadsbelopp och cirka 

en tredjedel så stora som utbetalningar för ett tre fjärdedels månadsbelopp, 

se tabell 4 nedan. Medelbeloppet bland dem som tar ut helt månadsbelopp är 

däremot proportionellt sett lägre jämfört med pensionärerna med lägre 

uttagsgrader. 

Som framgår av tabell 5 längre den så är det närmare 11 procent som enbart 

tar ut hel eller partiell inkomst-/tilläggspension. Gruppen utgörs av personer 

som väljer bort premiepensionen, eller av misstag inte tar ut den men också 

av personer som inte har någon premiepensionsbehållning. 

  



 

  

  

 

  

 

 

Fåtal nyblivna pensionärer gör partiella uttag av premiepension 

Knappt en procent av dem som påbörjar uttag av premiepension tar ut 

partiell premiepension. En förklaring till att det är så få som tar ut 

premiepensionen partiellt kan vara att månadsbeloppen är så pass låga att 

det ger för lite i inkomst att enbart ta ut en del av förmånen.  

Som framgår av tabell 4 ovan så är det två procent som enbart tar ut 

premiepension. Som framgår längre fram i rapporten så är det vanligare att 

ta ut enbart premiepension i storstadsregionerna. En förklaring till det kan 

vara att människorna här har tjänat in högre premiepensionsbelopp medan 

en annan förklaring kan vara att man i dessa områden har ett större utbud av 

varor och tjänster som ger pensionärsrabatt. 

Det är marginella skillnader mellan andel kvinnor och andel män i 

respektive uttagsgrader. 

  



 

 

Januari är den vanligaste månaden att påbörja partiellt uttag 

Januari är den vanligaste månaden på året att få sin första 

pensionsutbetalning bland dem som påbörjade partiellt uttag av pension 

under 2016, cirka 11 procent av kvinnorna och 12 procent av männen, se 

tabell 4.2 i bilaga 4. De flesta påbörjar uttaget under januari – september 

medan cirka fem procent får sin första utbetalning i december. 

Stockholms län har störst andel som påbörjar uttag av partiell pension  

Andelen som påbörjar uttag av partiell pension varierar dels mellan länen 

och dels mellan pensionsförmånerna, se tabell 4.3 i bilaga 4. Lägst andel 

finns i Östergötlands län med närmare fyra procent (tätt efterföljt av Örebro 

län). Störst andel finns i Stockholms län och uppgår till cirka 11 procent. 

Närmast efter i andel är Gotlands län med cirka sju procent. 

Den relativt höga andelen som påbörjar partiellt pensionsuttag i Stockholms 

län förklaras av att det i länet är cirka sju procent som påbörjar uttag av 

enbart premiepension. En förklaring till att Stockholm utmärker sig när det 

gäller premiepensionen kan vara att uttag av allmän pension, oavsett 

uttagsgrad, ger rätt till pensionärsrabatter samtidigt som det sannolikt finns 

ett större utbud av varor och tjänster i huvudstaden som omfattas av 

pensionärsrabatter (relativt utbyggd lokaltrafik, fler museer och fler andra 

kulturella aktiviteter). För de flesta individer, av dem som har möjlighet att 



påbörja uttag av premiepension under 2016, är förmånsbeloppen låga och 

därför kan fördelarna i form av rabatter överstiga nackdelarna i form av en 

lägre framtida pensionsinkomst. 

Det är relativt få som påbörjar uttag av enbart inkomst-/tilläggspension, som 

högst drygt en procent i de olika länen. Andelen som under året påbörjar 

partiellt uttag av både inkomst-/tilläggspension och premiepension är något 

högre och varierar mellan drygt två procent ( i Stockholms län och 

Södermanlands län) och cirka 5 procent (i Gotlands län och Halland län). 

  



 

Bostadstillägg till pensionärer är ett tillägg för boendekostnader som kan 

ges ut till pensionärer som antingen tar ut hela månadsbeloppet för allmän 

pension inklusive premiepension och är 65 år, eller har pension eller 

invaliditetsförmån från ett annat EES-land, eller får änkepension. 

Bostadstillägget är en behovsprövad förmån som beaktar hushållets – inte 

enbart den enskilde pensionärens – inkomster, förmögenhet och 

bostadskostnad. Bostadstillägget uppgår under 2016 till högst 5 090 kronor 

per månad för ensamstående och 2 545 kronor per månad för gifta. 

Äldreförsörjningsstöd är ett bidragsstöd för personer som får låg eller ingen 

pension. För att beviljas äldreförsörjningsstöd måste man ha fyllt 65 år och 

vara bosatt i Sverige. Förmånen ska täcka en skälig levnadsnivå och 

eventuella kostnader för boende. Storleken på beloppet påverkas av om 

personen är ensamstående eller ej och av eventuella andra inkomster som 

personen har. Äldreförsörjningsstödet sänks med storleken på eventuellt 

beviljat bostadstillägg. 

Personer som har en nära anhörig som dött kan få efterlevandepension. 

Vuxna personer kan ha rätt till omställningspension om de inte fyllt 65 år 

och deras make, maka eller registrerade partner har dött. 

Omställningspension ges ut i tolv månader men kan övergå i förlängd 

omställningspension om den efterlevande har vårdnaden om ett barn. Vuxna 

kvinnor som är änkor och var gifta med den avlidne maken innan årsskiftet 

1989/1990 kan få änkepension. Omställningspension ges inte ut till 

efterlevande som är 65 år eller äldre. 

  



Pensionsmyndighetens datalager PEDAL. 

Statistiken i rapporten utgår från Pensionsmyndighetens uppgifter om 

utbetalningar. De individer som ingår i denna rapport har alltså påbörjat 

uttag av allmän pension (inkomst-/tilläggspension, premiepension och 

garantipension) under 2016. Individer som har ansökt om pension eller fått 

den beviljad men inte fått pensionen utbetalad under 2016 ingår inte i 

statistiken. Statistiken över belopp gäller för den 31 december 2016, 

oberoende av när under året som individen har påbörjat uttaget av 

pensionen. 

Populationen som behandlas i kapitlet Pensionärer som tar ut hela 

pensionen definierades utifrån villkoret att personen skulle ha fått en 

utbetalning med hela månadsbeloppet av inkomstpension, tilläggspension 

eller garantipension under år 2016, men inte fått någon sådan utbetalning 

med hela månadsbeloppet under det föregående året. Urvalet gjordes utifrån 

de uppgifter som finns i Pensionsmyndighetens datalager. Personer för vilka 

det inte fanns uppgifter om kön eller födelseår i Pensionsmyndighetens 

datalager har exkluderats från materialet som behandlas i rapporten. 

Populationen som behandlas i kapitlet Partiella uttag av pension ett 

definierades utifrån villkoret att personen skulle ha fått en utbetalning av 

någon av de inom allmän pension ingående pensionsförmånerna under år 

2016 men inte fått någon sådan utbetalning under det föregående året. 

Som nämns ovan i denna bilaga 2 baseras uppgifterna i rapporten på de 

individer som får en pensionsutbetalning. Individen kan alltså vara bosatt 

utomlands och uppbära inkomst-/tilläggspension och premiepension från 

Sverige. De medelvärden som beräknas i rapporten är baserade på de 

individer som får en förmån utbetald och inte på hela gruppen, det vill säga 

att medelvärdet för premiepensionen baseras enbart på de individer som får 

utbetald premiepension. Däremot ingår hela individgruppen när vi beräknar 

medelvärdet för allmän pension (medelvärdet av summan av inkomst-

/tilläggspension, premiepension och garantipension). Notera att i andra av 

Pensionsmyndighetens rapporter kan medelvärdet baseras på en annan 

population, till exempel på dem som enbart bor i Sverige eller har ett minsta 

antal intjänandeår i Sverige. Det innebär att medelvärdet för samma förmån 

och år inte är helt jämförbara mellan Pensionsmyndighetens olika 

publikationer.  



Det vanligaste sättet för pensionärer att påbörja sin pension är att ta ut hela 

beloppet av både sin premiepension och övrig allmän pension vid samma 

månad. På grund av regelmässiga och praktiska skäl kan premiepensionen 

utbetalas först månaden efter ansökan inkommit. Övriga delar av allmän 

pension kan dock betalas ut från och med samma månad som ansökan 

inkommit. Detta medför att personer som ansökt om att gå i pension med 

samtliga delar av allmän pension under samma månad kan få första 

utbetalningen av premiepension under nästa månad. 

För att redovisa en mer ändamålsenligt korrekt statistik så redovisas 

uppgifter över uttag och uttagsgrad (andelen av månadsbeloppet) för 

premiepension på följande sätt. Om personen börjat ta ut allmän pension 

under en given månad redovisas uppgifterna gällande premiepension för 

samma månad. I de fall då uppgifter över premiepension för den månaden 

saknas så används uppgifterna från nästföljande månad. Om det saknas 

uppgifter om utbetalning av premiepension för både första och följande 

månad så behandlas personen som att de inte gjort något uttag av 

premiepension i samband med pensioneringen.  

  



   

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

  



   

  

  



  



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  



 

  



 

 

  



 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

                                                 

 





 

 
    

 
    



 


