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Ändrad definition av populationen i Pensionsmyndighetens 
officiella statistikprodukt SF0303 Premiepensionssparande 

 

Bakgrund 
Statistikprodukt SF0303 innehåller statistik om innehav inom premiepensionen.  

Produkten omfattar alla personer som vid mätdatum var vid liv och hade ett 
kontovärde inom premiepensionen större än noll. För att tjäna in pengar till sin egen 
premiepension ska man vara född 1938 eller senare, men vid överföring av 
premiepensionsrätter mellan makar kan även personer födda 1937 eller tidigare få 
premiepension.  

I statistikprodukten har personer födda 1937 exkluderats och särredovisats i 
fotnoterna. Från och med 2017 års officiella statistik görs definitionen för 
populationen i produkten om till att omfatta även personer födda 1937 eller tidigare 
och inkludera dessa i statistiken. 

Orsak till ändring av definition 
Personer födda 1937 har exkluderats med motiveringen att de inte tillhör det nya 
systemet, men inom regelverket för det nya pensionssystemet finns stöd för att 
överföra pensionsrätter till personer födda 1937 eller tidigare. Då produkten SF0303 
inte gör skillnad på innehav inom premiepensionssystemet som personen fått genom 
eget intjänande eller genom överföring från annan person finns ingen anledning att 
exkludera personer som i enlighet med lagen fått premiepension överförd till sig från 
annan person, oavsett födelseår. 

I PID116997 (2012) beslutades dessutom att en pensionssparare definieras av  

- Någon gång fått en egen eller överförd pensionsrätt 

- Ej tar ut pension för tillfället  

- (Kontovärde >0) 

Mot bakgrund av detta ändras definitionen för statistikprodukten för att bättre redovisa 
hela premiepensionssystemet. 

Konsekvenser till användare 
För tidigare år finns de personer som har premiepension på grund av överförd 
pensionsrätt och är födda 1937 eller tidigare särredovisade i fotnoterna (43 personer 
2016 års officiella statistik). För användarna blir den stora skillnaden att dessa 
personer nu inkluderas i totalen för antal pensionssparare. Då antalet är så litet bedöms 
ändringen ha liten eller ingen effekt på eventuella analyser siffrorna ligger till grund 
för.  
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Åtgärder 
Publicera 2017 års officiella statistik (publicering januari 2018) med den nya 
definitionen.  

Meddela användarna och Rådet för den officiella statistiken om förändringen. 

Under 2018 ska officiella statistiken för premiepension omarbetas och datakällan 
bytas ut. Korrigering av tidigare års värden kommer göras i samband med detta arbete. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Hanna Linnér 
Statistikansvarig 
 

Beslut 
Pensionsmyndigheten beslutar att ändra definitionen för populationen inom den 
officiella statistiken, produkt SF0303 Premiepensionssparare till att även inkludera 
personer födda 1937 eller tidigare. 
 

 

Ole Settergren 

Avdelningschef analysavdelningen 

 


