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Dagens pensionssystem var tänkt att ge omkring 70 procent
av lönen i pension, men de framtida pensionerna riskerar att
bli lägre. Det finns dock sätt att höja dem – till exempel genom
högre avsättningar till premiepension och höjd pensionsålder.

Mer pengar in
i systemet

Från början var det tänkt att det belopp som betalas in till allmän
pension skulle motsvara 18,5 procent av inkomsten. I realiteten är
det dock bara 17,21 procent som betalas in. Höjer man avsättningen
till de 18,5 procent som var tänkt, innebär det mer pengar in i
systemet – och med det högre pensioner.

Större avsättning
till premiepension

Ett annat sätt att höja framtida pensioner är att, av den avsättning
som redan görs till pensionssystemet, öka andelen som går in i
premiepension. Idag avsätts 2,5 procent av lönen till premiepension,
men som andel av den slutliga pensionen står den för en betydligt
större del. Genom att höja avsättningen till 5 procent ökar också
möjligheten att den slutliga pensionen blir högre.

Fler år i arbete

Ett sabbatsår innan studier eller inträde på arbetsmarknaden,
eller att jobba några år efter man fyllt 65, är exempel på sådant
som påverkar pensionen. Ju fler år i arbete desto högre pension.

Subventionera
sparande

Många behöver också komplettera med ett eget sparande till
pensionen. Därför borde sparande stimuleras. Ett pensionsskatteavdrag, som krona för krona dras mot skatten, skulle gynna de
grupper som har svårast att få pengar över att spara till sin
pension. Ett annat alternativ är en subvention för allmänt
sparande, till exempel i form av skattebefrielse på sparande
i ett investeringssparkonto upp till ett inkomstbasbelopp.

Tre saker bestämmer pensionen
Det är i grunden tre saker som bestämmer pensionen: hur många år man har arbetat,
vilken lön man har haft under sitt yrkesliv och förväntad livslängd. Pensionssystemet
är i grunden robust och stabilt, men pensionerna blir lägre i takt med att vi lever längre.

En grundskollärare
kan få 66 procent av
lönen i pension i stället
för de 53 procent som
prognosen är idag.

Exempel: Så här mycket kan det bli
Total allmän pension utifrån redovisade förändringar. Gäller för en nyutexaminerad
grundskollärare, 23 år, med en lön på 24 000 kronor per månad 2018.
Total allmän
pension,
kronor per månad

Pension i
förhållande till
slutlön, procent

Nuläge, pension vid 65 år

12 800

53 %

18,5 % avsättning allmän pension + 5 %
till premiepension + jobba ett år längre

15 000

63 %

18,5 % avsättning allmän pension + 5 %
till premiepension + jobba två år längre

15 900

66 %

Beräkningarna i analysen utgår från en nyutexaminerad 23-årig grundskollärare. Beräkningar gjorda i dagens
penningvärde och utgår från Pensionsmyndighetens antaganden.
Mer pengar in i systemet kan innebära en skattehöjning för antingen individen eller för arbetsgivaren, eller
kostnad för staten. Hänsyn är tagen till att inkomstpensionen minskar något när en större andel av avsättningen
går till premiepension.
I beräkningarna ingår inte garantipension. Även om individen skulle komma att vara berättigad till det blir det
missvisande att räkna utifrån dagens regler. Ändrar man i insättningar till pensionssystemet så ändras sannolikt
även antaganden för garantipension.

Företagare

Äldre företagare ökar
kraftigt – men många
vill arbeta mindre
Antalet äldre företagare har ökat kraftigt i Sverige – över 70 000
företagare är mellan 65 och 74 år. En del företagare arbetar mer
för att de vill, men för andra är det nödvändigt för att klara sig
ekonomiskt, både nu och som pensionär.
Allt fler företagare fortsätter att arbeta
efter att 65-årsdagen passerat. Men att
driva företag högt upp i åldrarna är inte alltid ett frivilligt val. Av dagens företagare
över 65 år skulle 15 procent vilja pensionera sig helt, och ytterligare 23 procent
skulle vilja dra ned på sin arbetstid om de
hade ekonomiska möjligheter.
Många företagare räknar med att sälja
sitt företag när de tänkt pensionera sig,

Till skillnad från de flesta
anställda, som automatiskt
får tjänstepension,
behöver företagare själva
ta ansvar för allt pensionssparande utöver den
statliga pensionen.

och väljer därför att inte spara till pensionen. Men i många fall blir inte försäljningspriset lika högt som företagaren förväntat sig. Ny teknik förändrar snabbt förutsättningarna, och därmed värdet, i många
branscher.
Källa: Undersökning genomförd av Novus våren 2018
bland 4 000 företag inom det privata näringslivet
med 1–49 anställda.

