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Statistikens kvalitet
1
Relevans
Statistik om intjänande till inkomstpension är en totalundersökning gjord från en
bearbetning av den så kallade intjänandebasen där information om intjänande
till den allmänna pensionen lagras.
1.1

Ändamål och informationsbehov

1.1.1

Statistikens ändamål

1.1.2

Statistikanvändares informationsbehov

1.2

Statistikens innehåll

Statistikens ändamål är att belysa omfattningen av intjänandet till
inkomstpensionen. Statistiken redovisar antalet personer som har tjänat in till
inkomstpension samt genomsnittliga belopp.

Statistiken används dels av regeringskansliet, Pensionsmyndigheten och
andra myndigheter som underlag för analyser och prognoser; dels av forskare
på institutioner och universitet till studier, undersökningar samt forskning.
Statistiken används även av journalister som underlag för artiklar, av
studenter och allmänheten som har intresse av att följa upp intjänande i det
allmänna pensionssystemet.

Intjänandet till inkomstpensionen kan mätas på olika sätt beroende på vilket
mått man använder. I denna statistik redovisas tre mått: genomsnittligt
pensionsunderlag, genomsnittlig pensionsrätt och genomsnittlig
pensionsbehållning.
Statistiska målstorheter för denna statistik är dels summan av antal individer
som har tjänat in till sin inkomstpension under intjänandeår 2016 (senaste
taxeringsåret) samt medelvärdet av pensionsunderlag och pensionsrätter i
kronor, dels summan av antal individer med pensionsbehållning den 31
december 2017 samt medelvärdet av pensionsbehållningen i kronor.
I statistiken förekommer vissa pensionstermer vilka beskrivs nedan.
Intjänandeår
Intjänandeår definieras som det kalenderår den försäkrade haft en inkomst.
Pensionsunderlag
Pensionsunderlaget är summan av den pensionsgrundande inkomsten (PGI)
och de eventuella pensionsgrundande beloppen (PGB). Oavsett hur stora
inkomsterna är i verkligheten kan pensionsunderlaget inte bli högre än 7,5
inkomstbasbelopp. För de som inte har något pensionsgrundande belopp
motsvarar pensionsunderlaget endast den pensionsgrundande inkomsten.
Pensionsgrundande inkomst – PGI
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Inkomster som är pensionsgrundande är inkomst av anställning, inkomst av
näringsverksamhet och skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen, som
till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning, föräldrapenning och
arbetslöshetsersättning.
Pensionsgrundande belopp – PGB
Den som har småbarn, studerar eller har sjuk- eller aktivitetsersättning
(tidigare kallad förtidspension) får kompensation från staten. Då betalar staten
in pensionsavgifter som motsvarar en fiktivt beräknad inkomst. Den fiktivt
beräknade inkomsten för småbarn, sjuk- eller aktivitetsersättning, studier och
allmän värnplikt (gällde före 1 juli 2010) kallas pensionsgrundande belopp.
Pensionsrätter
Pensionsunderlaget används för att beräkna pensionsrätterna i
pensionssystemet. Pensionsrätten till inkomstpensionen utgör 16 procent av
pensionsunderlaget och pensionsrätten till premiepensionen 2,5 procent av
pensionsunderlaget. Vissa avvikelser förekommer dock. Individer födda 19381953 har en viss del av sin allmänna pension i det gamla ATP-systemet och
har därför en något lägre procentsats till inkomstpensionen. Personer som
endast har pensionsgrundande belopp och ingen pensionsgrundande inkomst
får 18,5% av pensionsunderlaget som pensionsrätt till inkomstpensionen och
ingen premiepensionsrätt.
Pensionsbehållning
Pensionsbehållningen är summerade pensionsrätter för de år som
pensionsrätt tjänats in, plus värdeförändringar på grund av indexering,
arvsvinster och förvaltningskostnader. Pensionsbehållningen baserar sig på
fastställda pensionsrätter till och med fastställelseåret. Detta år infaller året
efter intjänandeåret när den slutliga taxeringen av inkomster görs av
Skatteverket. Det vill säga pensionsrätter intjänade under 2016 räknas med i
den ackumulerade pensionsbehållningen 2017. I denna statistik redovisas
pensionsbehållningen i inkomstpensionen. För behållning inom
premiepensionen hänvisas till statistikprodukt SF0303. Individer födda 19381953 har en viss del av sin allmänna pension i det gamla ATP-systemet. Det
intjänandet redovisas ej.
1.2.1

Objekt och population

1.2.2

Variabler

Undersökningsobjekt är personer födda 1938 eller senare som har tjänat in till
inkomstpension, oavsett om personen är folkbokförd i Sverige eller inte.
Statistiken om pensionsbehållning avser personer som inte heller registrerats
som avlidna den 31 december 2017, vilket sammanfaller med statistikens
referenstid.

Kön

Åldersgrupper
Genomsnittligt pensionsunderlag i kronor
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Genomsnittliga pensionsrätter i kronor
Genomsnittlig pensionsbehållning i kronor
1.2.3

Statistiska mått

1.2.4

Redovisningsgrupper

Statistiken utgörs av statistiska storheter som antal och medelvärde.

Kön: kvinnor och män.

Åldersgrupper: 19 år eller yngre, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, 40-44 år,
45-49 år, 50-54 år, 55-59 år, 60-64 år, 65-69 och 70 år eller äldre.
1.2.5

Referenstider

2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

2.2

Osäkerhetskällor

2.2.1

Urval

2.2.2

Ramtäckning

Redovisningen avser 31 december 2017. Statistiken omfattar uppgifter från det
senaste intjänandeåret, vilket är 2016.

På total nivå anses tillförlitligheten vara hög.

Mätfel och bearbetningsfel är den osäkerhetskälla som mest kan påverka
statistikvärdenas tillförlitlighet.

Denna statistik baseras på en totalundersökning och ingen urvalsosäkerhet
förekommer.
Rampopulationen består av individer som enligt registret tjänat in till
inkomstpension. Det finns inga uppgifter som tyder på täckningsbrister.
2.2.3

Mätning

Statistiken baseras på registerinformation. Uppgifterna till statistiken hämtas
från Pensionsmyndighetens statistikdatabas som får intjänandeuppgifterna
från den så kallade intjänandebasen. Intjänandebasen använder i sin tur flera
leverantörer som källor, till exempel Skatteverket och Försäkringskassan.
Under förutsättning att bearbetning utförs korrekt i de underliggande
registren kan det antas att uppgifterna i statistiken är korrekta.
En gång per år beräknas och fastställs alla individers nya pensionsrätter
utifrån deras pensionsunderlag och läggs till den ackumulerade
pensionsbehållningen. Dessa uppgifter presenteras i Orange kuvert som
Pensionsmyndigheten skickar ut till samtliga sparare i det allmänna
pensionssystemet. Uppgifterna sammanställs och levereras till
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Pensionsmyndighetens statistikdatabas för framställning av denna statistik.
Samma dataunderlag används för pensionssystemets årsredovisning Orange
Rapport.
Kunduppgifter samlas primärt in av Skatteverket. Dessa levereras till
Pensionsmyndighetens kundregister via Försäkringskassan. Uppgifterna kan
uppdateras av handläggare på Pensionsmyndigheten. Här kan en del brister
förekomma som leder till partiella bortfall, till exempel avsaknad eller
felaktigheter i födelsedatum och kön. På grund av viss eftersläpning i
kundregistret kan uppgifter om dödsfallsdatum påverka populationens
storlek i statistik som tas fram vid en annan tidpunkt.
2.2.4

Bortfall

2.2.5

Bearbetning

2.2.6

Modellantaganden

2.3

Preliminär statistik jämförd med slutlig

3

Aktualitet och punktlighet

3.1

Framställningstid

3.2

Frekvens

3.3

Punktlighet

Statistiken är en totalundersökning. Allt som finns i registret ingår och inget
objektsbortfall förväntas. Generellt finns det brister som orsakas av partiellt
bortfall gällande kunduppgifter (kön och födelsedatum). Det förekommer
inga sådana bortfall i denna statistik.

Bearbetningsfel kan inte uteslutas. Misstänkta fel följs upp och korrigeras och
eventuella kvarvarande fel anses vara försumbara.

Inga modellantaganden görs för denna statistik.

Detta är en slutlig statistikprodukt. Det innebär att ingen preliminärstatistik
förekommer.

Framställningstid är cirka 13 veckor.

Statistiken redovisas en gång per år.

Statistiken publiceras enligt publiceringskalendern för Sveriges officiella
statistik som finns tillgänglig på SCB:s webbplats.
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4

Tillgänglighet och tydlighet

4.1

Tillgång till statistiken

Statistiken publiceras i ett Exceldokument på Pensionsmyndighetens hemsida
https://www.pensionsmyndigheten.se/statistik-och-rapporter/statistik/sveriges-officiellastatistik

4.2

Möjlighet till ytterligare statistik

4.3

Presentation

Det finns möjlighet att göra beställningar av statistik som inte finns framtagen.
Beställningar görs via myndighetens brevlåda statistik@pensionsmyndigheten.se

Statistiken består av två Excel-tabeller. Upplägget av tabellerna visar på ett
pedagogiskt sätt hur intjänandet till inkomstpensionen är uppbyggd.
I tabell 01 finns i första resultatkolumnen antalet personer med intjänade
pensionsrätter för det senaste intjänandeåret fördelade efter kön och
åldersgrupper. I den andra resultatkolumnen finns det genomsnittliga
pensionsunderlaget och i den tredje resultatkolumnen finns genomsnittliga
pensionsrätter.
I tabell 02 finns i första resultatkolumnen antalet personer fördelade efter kön
och åldersgrupper, levande vid referensdatum och med pensionsbehållning
större än noll, i den andra resultatkolumnen finns den genomsnittliga
pensionsbehållningen.
4.4

Dokumentation

5

Jämförbarhet och samanvändbarhet

5.1

Jämförbarhet över tid

Det finns inte ytterligare dokumentation.

Efter översynen som genomfördes 2016 har denna statistik ändrats på följande
sätt:
•

•

•

Namn på produkten har förtydligats och ändrats från Intjänad pensionsrätt
i den allmänna pensionen till Intjänande till inkomstpension.
Pensionsmyndigheten har konstaterat att tidigare redovisades intjänande
till inkomstpension som indikator av intjänande till hela allmänna
pensionen, vilket inte stämmer eftersom allmänna pensionen består av
flera inkomstbaserade delar: Inkomstpension, tilläggspension och
premiepension.
Uppgifter om genomsnittliga pensionsrätter har lagts till den redovisade
statistiken. Pensionsmyndigheten konstaterade att uppgifter om
pensionsrätter saknades i redovisningen.
Upplägget av uppgifterna i tabellerna har modifierats så att de följer
processens logik. Den försäkrade får pensionsgrundande inkomst eller
pensionsgrundande belopp utifrån vilka pensionsunderlaget beräknas.
Pensionsrätter beräknas som 16% av pensionsunderlaget, vilka läggs till
den försäkrades ackumulerade pensionsbehållning .
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•

•

I statistiken om pensionsbehållning ingår alla som har pensionsbehållning
större än noll och som inte registrerats som avlidna till och med
referensdatum.
Samtliga uppgifter har beräknats på nytt i en ny serie med start från
referensår 2009 (intjänandeår 2008), vilket var den första statistikåret
under Pensionsmyndighetens ansvar.

En statistikprodukt kallad Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet
publicerades av Försäkringskassan fr.o.m. statistikåret 2004 och fram till
statistikåret 2008.
5.2

Jämförbarhet mellan grupper

5.3

Samanvändbarhet i övrigt

Inom Sverige föreligger full jämförbarhet mellan olika grupper eftersom
Pensionsmyndighetens register är den enda datakällan. Jämförbarheten med
andra länder är oftast missvisande då varje land har sitt regelverk för
socialförsäkring.

Pensionsmyndigheten publicerar annan statistik som speglar samma tidpunkt
och variabler som den officiella statistiken. Dessa kan delvis skilja sig på
grund av andra definitioner och populationsavgränsningar.
Intjänande inom den allmänna pensionen består i huvudsak av
inkomstpension och premiepension (Intjänande till tilläggspension fasas ut
under 2017). Därför kan statistiken om intjänande till inkomstpension
samanvändas med uppgifter från statistiken om premiepensionssparande. Man
bör beakta att begreppet pensionsbehållning inte tillämpas i statistiken om
premiepensionssparande. Motsvarande variabel är kontoinnehavets
marknadsvärde. Den genomsnittliga pensionsbehållningen i Intjänande till
inkomstpension SF03020 och det genomsnittliga marknadsvärdet i
statistikprodukten Premiepensionssparande SF0303 speglar tillsammans
nivåerna av ackumulerat intjänat kapital i den allmänna pensionen, förutom
de delar som ligger kvar som pensionspoäng i ATP-systemet
5.4

Numerisk överensstämmelse

Publicerade statistikvärdena i denna produkt överensstämmer inte
nödvändigtvis med andra värden som tas fram för till exempel
bokföringsendamål, budget eller finansiell ställning.
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Allmänna uppgifter
A
SOS-klassificering
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller särskilda regler
för kvalitet och tillgänglighet, se lagen (2001:99) och förordningen (2001:100)
om den officiella statistiken samt Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS
2016:17) om kvalitet för den officiella statistiken.

B

Sekretess och personuppgiftsbehandling

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
För att skydda enskilda personers eller företags sekretessreglerade uppgifter
säkerställs att de inte kan röjas direkt eller indirekt i den statistik som
offentliggörs.
Vid behandling av personuppgifter, dvs. information som direkt eller indirekt
kan hänföras till en person som är i livet, gäller lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt personuppgiftslagen
(1998:204).

C
Bevarande och gallring
Bevarandebehov är under utredning.

D

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet till denna statistik föreligger inte.

E
EU-reglering och internationell rapportering
Statistiken är inte EU-reglerad.
F
Historik
Från och med statistikåret 2016 ändrar statistikprodukten SF0302 namn från
Intjänad pensionsrätt i den allmänna pensionen till Intjänande till inkomstpension.
Pensionsmyndigheten har konstaterat att statistiken alltid har redovisat
värden om intjänande till inkomstpension som en indikator av intjänande till
allmän pension. Det nya namnet speglar det verkliga innehållet i produkten och
gynnar dess användning och tolkning. Pensionsmyndigheten har tagit fram en
serie med det nya namnet och tydligare beräkningsförfarande med uppgifter
från och med statistikåret 2009, vilken publiceras den 31 mars 2017.
Pensionsmyndigheten genomförde februari–maj 2016 en översyn av bland
annat statistikprodukten SF0302. Samtidigt avslutades användningen av
Försäkringskassans statistikdatabas som datakälla. Båda dessa händelser har
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medfört ändringar i statistikens upplägg och innehåll, vilket syns i den nya
upplagan.
En statistikprodukt kallad Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet
publicerades av Försäkringskassan fr.o.m. statistikåret 2004 och fram till
statistikåret 2008.
Pensionsmyndigheten är sedan 2010 statistikansvarig myndighet för denna
statistikprodukt.

G

Kontaktuppgifter

Statistikansvarig
myndighet

Pensionsmyndigheten

Kontaktinformation

Angélica Naesman

E-post
Telefon
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statistik@pensionsmyndigheten.se
Angelica.naesman@pensionsmyndigheten.se

+46 (0)10 454 2000

