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Uppdrag att sammanställa en komparativ analys av tidig
pensionering
Regeringens beslut

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att i en
internationell utblick sammanställa en jämförande översikt över på vilka sätt
det finns möjlighet i andra jämförbara länder att kunna gå i tidig pension.
Vidare ska myndigheten jämföra vilka effekter och drivkrafter som uppstår i
de olika systemen. Slutligen ska myndigheten välja ut några exempel och
analysera dess effekter samt även analysera dem i relation till det svenska
systemet.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast
den 30 juni 2021. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta
beslut har.
Ärendet

Över de senaste decennierna har ett stort antal länder i likhet med Sverige
påbörjat eller genomfört förändringar i sina pensionssystem. I de allra flesta
fall har förändringarna bland annat inneburit höjda pensionsåldrar. Detta för
att möta det faktum att människor lever allt längre samtidigt som antalet som
träder in på arbetsmarknaden blir färre, vilket leder till att färre arbetande
personer behöver försörja allt fler per person.
Forskning visar att det finns utrymme för arbetstagare i Sverige att ha ett
längre arbetsliv än vad som tidigare krävts. Den höjda medellivslängden
leder inte enbart till fler år, utan fler år med god hälsa. Det finns dock
personer som inte kan eller orkar jobba ytterligare för att nå en högre tänkt
pensionsålder. Frågan är hur man i andra länder valt att omhänderta
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personer med många år i arbetslivet, och särskilt grupper som haft tunga
arbeten och lägre inkomster. Särskilt med fokus på de länder som har system
där personer med långa arbetsliv ges möjlighet till tidigare pension under
rimliga ekonomiska förhållanden, samtidigt som det fortsatt finns tydliga och
effektiva drivkrafter till att jobba längre och därmed höja pensionen för de
som kan och vill. Studien ska redovisa könsuppdelad statistik och analysera
konsekvenser för kvinnor och män med tidig eller sen pensionsålder, med
särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet.
Myndigheten ska göra en översikt av hur situationen för denna grupp ser ut i
andra jämförbara länder. Utifrån detta ska myndigheten göra en komparativ
studie av ett antal olika system och jämföra med det svenska systemet.
Myndigheten ska välja ut ett antal exempel och analysera i förhållande till det
svenska systemet.
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