
Informationsärenden 2111 
 

SPF Seniorernas tabeller avslöjar sanningen om den allmänna pensionens 
sjunkande värde 

– Detta var inte tanken. Tjänstepensionen skulle vara komplement till den stora 
trygga allmänna pensionen, säger Anna Eriksson, sakkunnig pensioner SPF 
Seniorerna till Expressen. 
 
Den allmänna pensionen sjunker i värde för varje årskull som lämnar arbetslivet. 
Riktåldrarna stämmer inte längre utan den behövliga pensionsåldern är nu markant 
högre. Löntagare måste allt mer luta sig mot tjänstepensioner och privat sparande. 

– Politikerna har valt ett system där medellivslängden styr. Men då ökar också kraven 
på att jobba längre. Det är bra för de som kan, men alla kan inte det, säger Anna 
Eriksson till Expressen. 

Dessutom har inte politikerna kopplat ihop hur länge man bör jobba med de andra 
skydden, menar Anna. Har du inte a-kassa till 68 så måste du gå i pension vid 65 
oavsett om du vill eller ej. De här gränserna borde höjts till 68 redan för ett par år 
sedan. 

Tabeller som SPF Seniorerna tagit fram visar hur den allmänna pensionen sjunker i 
värde för varje kull som lämnar arbetslivet. För de som är födda 1975 kan den 
komma att ligga under 40 procent. Uträkningarna visar också vilken ålder man kan 
vänta sig gå i pension för att nå önskad storlek på den allmänna pensionen. Ofta 
handlar det om flera år efter ens riktålder. 

Debattartikel: Pengarna finns redan för att höja pensionerna 

Vi vill att riksdagspartierna samlas i en bred skattereform där 
socialförsäkringsavgifterna betalar pensioner, medan övriga statliga utgifter betalas 
med skatter. Det skriver Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, i en 
debattartikel i tidningen Arbetet, tillsammans med PRO, SKPF och Forena. 

– Drygt 4 500 kronor mer i allmän pension per månad skulle den som idag blir 
pensionär få ifall löftet från riksdagspartierna bakom 1994 års pensionsreform hade 
infriats, skriver ordförandena för SPF Seniorerna, PRO, SKPF Pensionärerna och 
Forena. 

Men det finns sätt att finansiera en förbättring: Staten bör upphöra med att använda 
pensionsavgifterna ovanför taket och den allmänna löneavgiften som en skatt till 
andra statliga åtaganden. Dessa resurser bör användas till just pensioner och 
socialförsäkringar. 

 



 
 
SPF Seniorerna i Aftonbladet om elprissmockan mot landets pensionärer 

Många äldre kommer att få problem att betala sina elräkningar i vinter, säger Anna 
Eriksson, sakkunnig pensioner SPF Seniorerna, till Aftonbladet. Hon menar att det 
ser så pass illa ut att regeringen behöver vidta åtgärder. 

En miljon personer som är 65 år eller äldre äger småhus, många av dessa har en 
lägre inkomst än andra hushåll. Enligt SPF Seniorernas beräkningar utgjorde 
elräkningen hela 19 procent av nettoinkomsten för en genomsnittlig pensionär i villa i 
elområde 4 under september. För en genomsnittlig löntagare var motsvarande siffra 
10 procent.*  

– Det behövs ett tillfälligt ekonomiskt stöd för pensionärer som skulle kunna vara 
aktuellt om man får en väldigt hög elräkning. Men för de allra flesta handlar det bara 
om att det behövs betydligt bättre pensioner. Man ska inte behöva få ekonomiska 
problem på grund av en elräkning. Regeringen kan också överväga tillfälliga 
skattelättnader för hushåll med svaga inkomster när det gäller elen, eftersom en stor 
del av elräkningen utgörs av skatt säger Anna Eriksson. 

Elräkningens andel av nettoinkomsten för pensionärer, september 2021 

Elområde:       1                          2                        3                        4 
Lägenhet         1,0%                   1,0%                   1,5%                   2,0% 
Villa utan el      2,4%                   2,4%                   3,8%                  4,9% 
Villa med el      9,6%                   9,6%                  15,2%                19,7% 

 
Äldre räds internet: ”Jätteallvarligt, ger ett utanförskap” 

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterade den nya 
rapporten "Svenskarna och internet 2021" i TV4 Nyheterna. Rapporten visar att en av 
fyra över 75 år inte kan eller vågar ge sig ut på internet. 

– Det här är jätteallvarligt eftersom det ger ett utanförskap för väldigt många. Det är 
ju också de allra äldsta som har störst behov av att kunna nå vårdguiden, 1177 eller 
sin vårdcentral. Det är viktigt att den här rapporten nu har kommit så att man kan 
börja vidta åtgärder, sa Eva Eriksson. 

Nya bevis: Personal spred smittan på äldreboenden 

Det var personal som drev covidsmittan på landets äldreboenden – inte anhöriga. 

Det konstaterar Coronakommissionen. 
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Smittan på äldreboendena kom från alpresenärerna 

Sportlovsresenärerna tog med sig smittan från Alperna vilket sen låg bakom 

smittspridningen på äldreboendena. Det slår Coronakommissionen fast i sin andra 

delrapport om den svenska pandemihanteringen. 

Nära halv miljard till bättre äldreomsorg fryser inne 

Minst 340 miljoner ur statsbidraget för att höja äldreomsorgens kompetens kommer 

inte att användas. Kommuner söker inte pengarna. 

 

 

 


