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Sammanfattning 

I DAF-projektet fanns ett behov av att definiera exakt vad som avsågs med pensionssparare och pensionär. 

Efter workshops, utredning och avstämning med övriga berörda på myndigheten beslutades nedanstående på 

DAF projektmöte 2012-01-26. 

Beslutsfattare var Ole Settergren, Gudrun Ehnsson, Ingemar Svensson och Birgitta Bergman. Föredragande 

var Elin Berglöf. För deltagande i workshops, se respektive avsnitt. 

Pensionssparare 

- Någon gång fått en egen eller överförd pensionsrätt 

- Ej tar ut pension för tillfället 

- (Kontovärde >0) 

Pensionär 

- För närvarande får pensionsutbetalning (eg: har pensionsuttag >0) 
 

Premiepensionär 

 är någon med premiepensionsutbetalning 

 

Inkomstpensionär 

är någon med inkomst- och tilläggspensionsutbetalning 
 

Medförsäkrad till premiepensionär 

- De vars förstförsäkrade lever ingår i den grupp de själva är, alltså Pensionssparare eller Pensionär enligt 

definition ovan. 

- De vars förstförsäkrade har avlidit redovisas på raden Antal pensionärer efterlevande, se tabell nedan. 

- Detta innebär att personer kommer att förekomma både i gruppen med Pensionärer efterlevande samt i 

grupperna Pensionssparare eller Pensionär, egen 

- Det innebär att totalt antal personer för premiepensionen beräknas som Antal pensionssparare + Antal 

pensionärer, egen + De i Antal pensionärer, efterlevande som ej förekommer i Antal pensionssparare 

eller Antal pensionärer, egen 

 
 

 Inkomstpension Premiepension 

Antal 
pensionssparare 

6 188 906 6 140 171 

Antal  
pensionärer 

   994 874    642 163 egen 
       6 778 efterlevande 

Totalt antal 
personer 

7 183 780 6 782 862 

Med pensionssparare i inkomstpensionsstatistiken avses de som fått en egen inkomstpensionsrätt och för närvarande inte tar ut någon 

del av sin inkomstpension. 

Med pensionssparare i premiepensionsstatistiken avses de som fått en egen eller överförd premiepensionsrätt och för närvarande inte 
tar ut någon del av sin premiepension. 

Med pensionär i inkomstpensionsstatistiken avses de som för närvarande tar ut någon del av sin inkomstpension Med inkomstpension 

menas även tilläggspension. 

Med pensionär i premiepensionsstatistiken avses de som för närvarande tar ut någon del av sin premiepension. 

 


