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Sammanfattning 

 

En åldrande befolkning och behovet av höjd pensionsålder är ett omdebatterat ämne i industrialiserade 

länder. Den genomsnittliga förväntade livslängden har ökat samtidigt som pensionsåldern inte höjts i 

samma takt. Mot bakgrund av detta syftar studien till att deskriptivt visa hur Sverige, Danmark och 

Finlands pensionssystem är uppbyggda och hur befolkningsunderlaget förändrats under tidsperioden 

2000-2008. Huvudsyftet är att undersöka hur Real BNP förändrades då Danmark genomförde en 

pensionsreform 2004 och då pensionsåldern sänktes från 67 till 65 år. I denna studie görs en difference-

in-difference beräkning för att undersöka hur dansk Real BNP utvecklades jämfört med svensk Real BNP 

efter sänkt pensionsålder 2004. Vid inkludering av år och invandringsandel som kontrollvariabler ger vår 

difference-in-difference ett statistiskt signifikant estimat för pensionsreformen i Danmark på -4,1 % 

jämfört med Sverige. Det betyder att Danmarks Real BNP-utveckling var 4,1% lägre än svensk Real 

BNP-utveckling efter 2004. Detta är i linje med livscykelmodellens teori om förväntad konsumtion. Ett 

problem med vår undersökning är att Sverige också genomförde en pensionsreform under den studerade 

tidsperioden. Det går därmed inte att avgöra om det endast är den danska pensionsreformen som estimerar 

resultatet i difference-in-difference. Eftersom förutsättningar för difference-in-difference inte är uppfyllda 

kan vi inte tolka resultatet kausalt men sambanden kan diskuteras deskriptivt.  
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1. Inledning 

 

Efter 2008 års finanskris har frågan om höjd pensionsålder fått ökad aktualitet i västvärlden. I flera länder  

pågår ett arbete som syftar till att höja den allmänna pensionsåldern och motverka det finansiella 

underskottet som finns i pensionssystemet. Även i Sverige, med bättre statsfinanser än de flesta av sina 

europeiska grannländer, argumenteras det för att höja pensionsåldern för att upprätthålla ett stabilt och 

långsiktigt pensionssystem (Pensionsmyndigheten 2011).  

 

Bakgrunden till detta är dubbel; dels rör det sig om att förbättra ett ekonomiskt underskott i 

pensionssystemet och i statsbudgeten på kort sikt, dels handlar det om att på lång sikt anpassa sig efter 

demografiska trender i de länder där befolkningen blir allt äldre och försörjningsbördan blir tyngre för de 

i arbetsför ålder (OECD’s rapport Pensions at a Glance, 2019).  

 

I Sverige lever vi längre än tidigare. Under de senaste 50 åren har den förväntade livslängden ökat med 

8.5 år för män och 7 år för kvinnor (Government offices of Sweden). Vi äter bättre, lever hälsosammare 

och modern medicin botar sjukdomar som förut varit livshotande. Sedan det nya pensionssystemet 

introducerades 1999 i Sverige har livslängden ökat med nästan tre år. Det är en glädjande trend men den 

belastar det nuvarande pensionssystemet som inte är anpassat för en allt äldre befolkning och den skapar 

en rad utmaningar för vår ekonomi och välfärd.  

 

Ovan nämnda trend och utmaning påverkar flera sektorer inom ekonomin och berör oss alla. När 

försörjningsbördan för den arbetsföra befolkningen tilltar för att finansiera gällande pensionssystem 

minskar inkomsterna och i slutändan ekonomin. Bakomliggande orsaker till den tilltagande 

försörjningsbördan i Sverige är, förutom att vi svenskar lever längre, stora ålderskullar som har gått i 

pension under senare tid och nya som kommer att gå i pension.  

 

Morgondagens utmaningar har sina rötter i ett pensionssystem som formades på 90- talet. Den stora 

svenska pensionsreformen infördes 1999 och är känd som den Allmänna pensionen 

(Pensionsmyndigheten 2011).  I Danmark påbörjades en omfattande reform av pensionen samma år. 

Finland beslutade om sin pensionsreform 2003. 
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1.1 Syfte och Avgränsningar 

Ett syfte med uppsatsen är att deskriptivt redogöra för hur de nordiska ländernas pensionssystem är 

uppbyggt och hur dessa har förändrats under åren 2000-2008. För att få en uppfattning om förutsättningar 

för pension och sysselsättning redogörs för utträdesålder för män och kvinnor från arbetslivet, förväntad 

medellivslängd efter utträde, samt arbetskraft och utveckling inom jordbruk, industri och service för 

Sverige, Danmark och Finland. 

 

Ett annat syfte är att undersöka hur Real BNP förändras då pensionsåldern sänktes från 67 år till 65 år i 

Danmark, vilket beslutades 1999 och genomfördes den 1 juli 2004. Eftersom det pågår en aktuell debatt 

om höjd pensionsålder vill vi se vilka konsekvenser en förändrad pensionsålder kan få genom att 

undersöka effekten på BNP i Danmark (som införde sänkt pensionsålder) jämfört med Sverige (som inte 

ändrat sin pensionsålder under undersökt tidsperiod). Fick den sänkta pensionsåldern en positiv effekt på 

BNP eller en negativ effekt? Kunde någon effekt upptäckas som var en direkt/indirekt följd av 

pensionsreformen i Danmark? Eftersom reformen fick effekt först år 2004 (National Strategy Report on 

the Danish pension system, 2002) använder vi år 2004 som mittenår för det studerade årsintervallet 2000-

2008.  

 

Tidigare forskning redovisar ekonomiska analyser av pensionssystemen utifrån ett historiskt perspektiv; 

hur systemen kom till och vilka morgondagens utmaningar är. Till skillnad från tidigare forskning 

fokuserar den här uppsatsen på ett visst tidsintervall år 2000-2008. Syftet är att fokusera på effekten av 

pensionsreformen i Danmark på dansk Real BNP.  

 

De väsentliga avgränsningar som görs gäller dels tidsintervall (2000-2008) dels länder som undersöks. I 

den deskriptiva undersökningen av olika pensionssystem ingår Danmark, Sverige och Finland.  För att 

göra en Difference-in-Difference (D-i-D) begränsas undersökningen till Danmark som behandlingsgrupp 

och Sverige som kontrollgrupp. Skälet att välja Danmark och Sverige som jämförelseländer är att de 

uppvisar en liknande trend i ökad Real BNP och har även andra relevanta likheter, t ex då det gäller 

arbetsmarknad och utträdesålder från arbetslivet. Som helhet är länderna snarlika institutionellt och i sin 

ekonomiska utveckling.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Pensionssystemet i Danmark efter reformen  

Danmark genomförde en pensionsreform 1999 med effekt 2004. Reformen bestod av en rad förändringar, 

bl a effektivisering av ATP-systemet och skapande av större incitament för de äldre att stanna på 

arbetsmarknaden. Det i reformen mest relevanta för den här uppsatsen är att pensionsåldern sänktes från 

67 till 65 år (National Strategy Report on the Danish pension system, 2002) 

 

För att få en bättre förståelse vad den danska reformen bestod av går den att dela in i tre segment.  

 

 •  Det första segmentet består av de Sociala pensionerna där den största är Folkpensionen. Dessa är lika 

för alla danska medborgare och finansieras med hjälp av skattemedel.  Syftet är att tillhandahålla ett 

grundläggande skydd för alla medborgare. Det kan kompletteras med andra inkomster. Segment ett utgör 

grunden i det danska pensionssystemet. De sociala pensionerna är förmåner som betalas ut till danska 

medborgare som inte kan försörja sig själva och är menade som försörjningsbidrag i syfte att garantera 

pensionären ett minimum, för att kunna leva ett drägligt liv. För att vara berättigad till de sociala 

pensionerna måste man vara dansk medborgare och bosatt i landet då pensionerna betalas ut. (Juridiska 

fakulteten, Lunds universitet, 2001)  

 

•  Det andra segmentet består av ATP, Tjänstemannapensionerna och de avtalsbaserade pensionerna. 

Tilläggspensionssystemet (ATP) är ett lagstadgat pensionstillägg som är obligatoriskt.  ATP är menat att 

tillhandahålla alla lönearbetare ett sparandebaserat tillägg som fungerar som påslag till folkpensionen. 

Detta påslag beror på individens yrkeskarriär och tidsomfattning (Juridiska fakulteten Lund universitet 

2001).   

 

•  Det tredje segmentet omfattar de Individuella pensionerna och syftar på den enskilde individens eget 

initiativ att pensionsspara.  Sparandet sker med hjälp av banker eller försäkringsbolag. (Juridiska 

fakulteten, Lunds universitet, 2001)  
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2.2 Pensionssystemet i Sverige efter reformen   

 

Det svenska pensionssystemet reformerades 1999 och består av inkomstrelaterad pension och 

garantipension som ger individen en grundtrygghet (Försäkringskassan).  

 

Inkomstpensionen är indelad i två delar: inkomstpensionen och premiepensionen. Båda pensionerna är 

baserade på individens totala pensionsavgifter som inbetalats under hela karriären.  

 

Inkomstpension  

Inkomstpensionen grundar sig på livsinkomsten och finansierar de pensioner som betalas ut idag enligt 

PAYGO. De pensionsrätter man tjänar ihop under sin yrkeskarriär läggs ihop år från år i förhållande till 

den allmänna löneutvecklingen för alla under 65 år. I och med reformen 1999 blev det nya systemet mer 

flexibelt. Från och med år 1999 blev det möjligt att ta ut pension från 61 års ålder, utan övre gräns.  

Storleken på inkomstpensionen beräknas genom att den sammanlagda pensionsbehållningen för individen 

divideras med ett delningstal, som är baserat på beräkningen av hur lång tid alla de som är födda samma 

år som individen förväntas leva. Det är därför inkomstpensionen blir högre ju längre tid man väntar med 

att ta ut den och ju längre tid man väntar förväntas den återstående livslängden bli kortare och 

delningstalet blir då mindre (Juridiska fakulteten Lund universitet 2001). 

 

Premiepension  

2,5 % av individens inkomst avsätts till en individuell premiepension sedan reformen 1999. Den växer 

med avkastningen på den fond där pengarna placerats. Sedan år 2000 kan individen själv bestämma i 

vilken fond pengarna ska placeras.  

För de som inte gör ett eget fondval placeras pengarna i en premiepensionsfond som är en av fonderna i 

den allmänna pensionsfonden. De fonder individen kan välja mellan delas upp i fyra kategorier: 

generationsfonder, aktiefonder, räntefonder och blandfonder. Man kan själv välja när man vill börja ta ut 

denna pension om man är 61 år eller äldre. Förutom att man kan ta ut pensionen fullt ut och dra sig 

tillbaka från arbetslivet helt så finns det andra alternativ. Man kan pensionera sig till 1/4 , 2/4  eller 3/4 

och man kan fortsätta att arbeta samtidigt som man tar ut pensionen. Möjligheten finns även att flytta över 

premiepensionen från fonderna till en traditionell livförsäkring och om denna överföring genomförs så 

måste det vara hela premiepensionen som överförs.  Eftersom premiepensionen placeras i fonder så kan 

storleken skifta beroende på ekonomins utveckling (Riksrevisionen, 2004).  
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Garantipension  

Garantipension är skattefinansierad och ska fungera som ett grundskydd för personer med låg eller ingen 

inkomstgrundad pension. För att få rätt till denna pension måste personen ifråga bott i Sverige i minst 3 

år, och för att få pensionen fullt ut ska man ha bott i Sverige i minst 40 år. Garantipension betalas tidigast 

ut från och med att man fyllt 65 år.  Om personen har inkomstgrundade pensioner, t.ex inkomstpension, 

utländsk pension eller änkepension så minskas garantipensionen successivt för att till slut upphöra helt 

när en viss nivå uppnåtts (Pensionsmyndigheten 2019). 

 

 

2.3 Pensionsreformen i Finland  

 

I februari 2003 antog riksdagen i Finland ett reformpaket för den privata sektorns arbetspensioner. 

Reformen trädde i kraft 2005. Målet med reformen var att senarelägga den genomsnittliga pensionsåldern 

med två-tre år och att uppdatera pensionssystemet på grund av den allt längre genomsnittliga 

levnadslängden (The Finnish Pension Reform, 2005).  Dessutom beslutades om en minskning av 

förtidspensioner och en höjning av den lägre åldersgräns. Den lägre åldersgränsen för deltidspension 

höjdes till 58 år och den förtida ålderspensionen höjdes till 62 år (Hannikainen M & Vaukonen J, 2012). 

 

Med den nya pensionsreformen blev pensioneringen mer flexibel. Individen kunde nu välja grad av 

pension mellan 63 och 68 år, vilket innebar en möjlighet att gå ner i arbetstid och ta ut en del av 

pensionen. 

 

I Finland är den inkomstrelaterade pensionen beräknad på basis av all inkomst under individens arbetsliv. 

Med den nya pensionsreformen 2005 ingick sociala förmåner i pensionen i större utsträckning än tidigare. 

Olika inkomstrelaterade sociala förmåner beaktades också beroende på det inkomstbelopp som 

förmånerna baserades på (Hannikainen M & Vaukonen J, 2012).  

 

Ytterligare en del av pensionsreformen bestod av Rätt till rehabilitering. Yrkesrehabilitering blev en 

lagstadgad inkomstrelaterad pensionsförmån i början av 2004. Det innebar att individen får ett 

rehabiliteringsbidrag som alltid är högre än invalidpensionen.  
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2.4 Tidigare studier 

 

Som tidigare nämnt undersöks nu möjligheten för flera västländer att höja pensionsåldern till följd av en 

åldrande befolkning. Tidigare studier har visat vilken effekt en höjd pensionsålder teoretiskt kan få på 

samhällsekonomin. Pensionsmyndighetens undersökning “Så påverkar en höjd pensionsålder 

samhällsekonomin” (2015) ställer t ex upp ett basscenario där pensionsåldern hålls oförändrad och jämför 

detta med ett scenario där pensionsåldern höjs. I det senare scenariot höjs pensionsåldern successivt i 

Sverige från år 2015 fram till 2050 för att se vilken effekt detta skulle ha på samhällsekonomin. Initialt är 

pensionsåldern 65 år för att successivt höjas till 68 år. Detta scenario redovisar en potentiellt positiv effekt 

på samhällsekonomin. Studien drar slutsatsen att i teorin leder en högre utträdesålder till att 

sysselsättningen ökar med 3 %. Det ökade arbetsutbudet som uppstår av en ökad sysselsättning innebär 

att på sikt ökar BNP med 4 % fram till 2050 (Pensionsmyndigheten, 2015). 
1
 

 

Department for work and pensions i Storbritannien gjorde 2011 en undersökning “The macroeconomic 

impact from extending working lives” där två alternativa scenarier presenteras. I det första scenariot höjs 

pensionsåldern med ett år och i det andra scenariot höjs pensionsåldern med tre år.  Ett resultat som 

presenteras är att med en höjd pensionsålder antas den arbetsföra befolkningen spara mindre och 

konsumera mer i nutid. Detta är i linje med livscykelmodellen som antar att den rationella människan vill 

fördela sin inkomst över hela sitt liv.  Producenter beräknar att med en höjd pensionsålder stiger 

efterfrågan på varor och därmed ökar produktionen vilket leder till högre Real BNP. En ökning med ett år 

för pensionsålder leder till en ökning av Real BNP med 1 % efter sex år. I det andra alternativa scenariot 

där pensionsåldern höjs med tre år beräknas detta medföra en trefaldig ökning i Real BNP jämfört med en 

höjning på ett år. Utan någon förändring i pensionsåldern beräknas den arbetsföra befolkningen minska 

med tre miljoner människor fram till år 2030. Som en direkt effekt av detta beräknas Real BNP bli 6 % 

lägre jämfört med nuvarande målsättning med ett års höjd pensionsålder. 

 

  

                                                
1
 I undersökningen definieras sysselsatt som en individ men arbetsinkomst som huvudsaklig inkomst. Detta skiljer 

sig från AKU definiton av sysselsättning där det räcker med en timmes arbete per vecka för att definieras som 

sysselsatt. 
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3. Teoretisk bakgrund 

 

För att förstå hur individers ekonomi under en livstid påverkar BNP har vi använt oss av teorin ”The life-

cycle hypothesis”, utformad av Ando & Modigliani 1954. Denna så kallade Livscykelmodell har därefter 

utvecklats vidare. Av intresse för denna uppsats är att undersöka om och hur förändrad pensionsålder 

medför en påverkan på real BNP. Detta eftersom Real BNP bestäms av den aggregerade efterfrågan 

vilken kan påverkas av en sänkt pensionsålder. Då individers konsumtion och sparande utgör en viktig 

faktor för BNP har vi främst hämtat inspiration från artikeln ”The life cycle hyphothesis of saving, the 

demand for wealth and the supply of capital” (Modigliani 1966).  

 

Livscykelmodellen syftar till att förklara hur individer i hushåll sprider ut och fördelar sin konsumtion 

och sparande under hela sin livstid för att maximera nyttan. Individen antas alltså vilja fördela sin 

konsumtion någorlunda jämnt över hela livet. Hushållen får nytta både av att konsumera i nutid och i 

framtid. Marginalnyttan för konsumtion i nutid och framtid antas dock vara avtagande. Individernas 

livsinkomst utgör hushållens budgetrestriktion, och sätter därmed ramen för konsumtion och sparande. 

Budgetrestriktionen och hushållens nyttofunktion avgör hur hushållen kan konsumera och spara för att 

maximera sin nytta. 

 

Ett viktigt antagande enligt modellen är att livstidsinkomsten antas vara begränsad vilket innebär att 

hushållen måste välja hur de vill fördela sin konsumtion. Modellen utgår från att hushållens inkomst är 

högre i mitten av livet (i arbetsför ålder) för att sedan minska då individen går i pension. Ytterligare ett 

viktigt antagande för modellen är att individers arbetsinkomst i genomsnitt kommer att stagnera flera år 

innan bortgång. För att få en jämn konsumtion över livet behöver därför hushållen spara en del av sin 

inkomst i syfte att kompensera för bortfall vid pension. Hushåll antas vara medvetna om detta. 

(Modigliani, 1966) 

 

I de nordiska länderna finns ett välutvecklat pensionssystem där individen får pensionsersättning var 

månad. Även om pensionssystemet är välutvecklat så är pensionen likväl lägre än individens tidigare lön, 

vilket innebär att hushållen behöver ha ett sparande om de vill upprätthålla en liknande levnadsstandard 

och konsumtionsnivå. Som tidigare nämnts baseras pensionen på individens lön samt längd på arbetsliv. 

Livscykelmodellen antar att individen har större utrymme att spara i arbetsför ålder, och sedan förbrukar 

sparat kapital efter pension. På detta sätt går sparat kapital vidare från generation till generation genom 

konsumtion. Detta innebär att med en befolkningstillväxt kommer sparande överstiga förbrukning av 

sparat kapital. 
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I figur 1 nedan visas individens budgetrestriktion och olika valmöjligheter för konsumtion i nutid och i 

framtid, samt vilken nytta som erhålls utifrån respektive val. Figuren visar att individen uppnår högre 

nytta av att konsumera vid punkt E jämfört med punkt A. Detta eftersom indifferenskurvan som skär 

genom E ger högre nytta än indifferenskurvan som skär genom A. En differenskurva som är högre upp 

indikerar högre nytta. Individen vill välja den indifferenskurva som är så högt upp som möjligt och 

samtidigt skär budgetrestriktionen. I punkt A konsumeras för mycket i nutid och därmed minskar den 

totala nyttan jämfört med om individen skulle spara mer för framtiden, vilket illustreras i punkt E. Då 

individen arbetar under en kortare tid av livet minskar livstidsinkomsten. Detta innebär att 

budgetrestriktionen skiftar inåt i figur 1 och att individen inte kan konsumera lika mycket. Detta leder bl a 

till lägre efterfrågan på varor, vilket påverkar BNP (Gottfries, 2013). 

 

 Figur 1:Utility-maximizing choice of present and future consumption 

 

Källa:Uppsala universitet föreläsning, ”Pensionssystem”, Håkan Selin(2019) 

 

 

Livscykelmodellen antar att individen planerar sitt konsumtions- och besparingsbeteende rationellt över 

sin livstid. Om ett land beslutar att sänka sin pensionsålder, som Danmark gjorde 1999 med effekt 2004, 

följer att den yrkesverksamma tiden då sparande äger rum, minskar i längd. Därmed kommer 

livstidsinkomsten sjunka och som följd av detta minskar det aggregerade sparandet. Däremot kommer 

detta leda till att individer sparar en större andel av sin inkomst för att kompensera bortfallet av inkomst 

som en sänkt pensionsålder medför i form av pension. Ur ett strukturperspektiv medför detta en 

minskning av den aggregerade efterfrågan i landet. När den aggregerade efterfrågan sjunker i ett land, 

ceteris paribus, minskar produktionen och således landets BNP (Gottfries, 2013).  
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Uppsatsens hypotes är därför att Danmark som sänkte pensionsåldern 2004 kommer att få en minskad 

Real BNP, medan Sverige som inte hade sänkt pensionsålder med i reformpaketet 2004, förväntas ha en 

konstant eller positiv Real BNP utveckling. Viktigt att påpeka i sammanhanget är dock att den sänkta 

pensionsåldern i Danmark endast utgjorde en möjlighet, dvs innebar ett val för individen. Vi kan alltså 

inte utgå ifrån att alla 65-åringar i Danmark valde att gå i pension det år de fyllde 65 år. Även i sverige 

och Finland är pensionsåldern flexibel. Den allmänna pensionsåldern har däremot en normerande 

påverkan vilket vi även kan se i data där genomsnittliga pensionsåldern sjönk för danska män och kvinnor 

år 2004 då pensionsreformen genomfördes. Därav tycks en sänkt pensionsålder påverka hushållens 

konsumtion då den genomsnittliga utträdesåldern sjunker och därmed även livstidsinkomsten. 

 

 

4. Data 

 

Vår studie syftar, som tidigare nämnts, till att undersöka effekten av vad en sänkt pensionsålder kan 

medföra för Real BNP. För att kunna göra en D-i-D behöver vi jämföra data som täcker åren innan samt 

åren efter det att behandlingen skedde (sänkt av pensionsålder). Vi vill se hur Real BNP i Danmark och 

Sverige utvecklades innan pensionsåldern sänktes och jämföra detta med hur utvecklingen förändrades 

efter det att pensionsåldern sänktes (Stock & Watson, 2015). Real BNP för ett land motsvarar värdet av 

total produktion av varor och tjänster, bruttoinvesteringar och export minus import för ett år 

(Ekonomifakta). Vi vill mäta Real BNP, vilket i vårt fall innebär att år 2000 sätts som basår och att 

kommande år inflationsjusteras, och uppskatta utveckling i BNP med hänsyn enbart till utveckling av 

produktion (OECD, 2019). Vi använder data för ländernas Real BNP mätt i dollar och håller 

växlingskursen konstant. Data för Real BNP kommer från OECD som mäter utveckling av Real BNP per 

år under tidsintervallet 2000-2008.  

 

Sänkningen av pensionsåldern i Danmark trädde i kraft 1 juli 2004. För att följa den ekonomiska 

utvecklingen före och efter 2004, samt visa på en potentiell skillnad, samlar vi in data från fyra år innan 

samt fyra år efter 2004. Sänkningen av pensionsåldern kan både tänkas ha en direkt effekt på BNP, likväl 

som en effekt på längre sikt. 

 

 

Kontrollvariabler 



12 

Eftersom huvudsyftet för rapporten är att undersöka hur Real BNP påverkas då pensionsålder förändras 

vill vi få ett estimat som är så nära det riktiga värdet för effekt av behandling som möjligt. För att undvika 

bias adderar vi fyra kontrollvariabler: år, invandringsandel, arbetslöshet samt sysselsättningsgrad (Stock 

& Watson, 2015). Data för Sverige, Danmark och Finland hämtas från Världsbanken.  

 

Variabeln År adderas för att undersöka om effekten på Real BNP varierar beroende på år. År är angivet 

som trend-variabel och mäter förändring i Real BNP. Variabeln invandring inkluderas eftersom 

invandring leder till större efterfrågan på varor, vilket leder till ökad produktion, och ökad Real BNP 

(SCB). Vi har dividerat antal invandrare för år t med population för land i under samma år. Detta för att få 

fram hur stor andel av befolkning som invandrade under år t. Invandringsandel redovisas i procent. Data 

för invandring hämtas från SCB för Sverige, samt från Statistics Denmark för Danmark. Data för 

population hämtas från Världsbanken. 

 

Gruppen arbetslösa inbegriper de som aktivt söker jobb. Ett problem med denna grupp är de individer 

som vill ha arbete men som inte aktivt söker jobb. Dessa ska egentligen räknas in i arbetslöshet men är 

svåra att mäta och utgör därför en egen grupp kallad “hidden employment”. Denna grupp inkluderas ej i 

arbetslöshet då vi inte kan mäta hur stor andel av befolkningen de utgör. En annan grupp som inkluderas i 

arbetslöshet är de som snart ska träda i tjänst men inte arbetar för tillfället. Världsbanken nämner att ett 

potentiellt problem med att uppskatta arbetslöshet är att säsongsyrken, t ex inom jordbruk, påverkar 

uppskattningen av arbetslöshet. Detta påverkar däremot inte vår undersökning i någon högre grad då den 

data över arbetslöshet som vi använder beräknas på årsbasis (Världsbanken). 

 

Sysselsättningsgrad anger hur stor andel av befolkningen från 15 år och uppåt som är i arbete. 

Anledningen att 15 år används som gräns är definitionen av “labour participation rate”, dvs 

sysselsättningsgrad utgår generellt ifrån att de flesta i befolkningen som är äldre än 15 år arbetar, enligt 

Världsbanken. Även om detta inte är fallet för Sverige, Danmark eller Finland är denna ålder användbar 

vid internationella jämförelser.  En grupp som inte inkluderas sysselsättning är de som jobbar gratis, åt 

familjen, eller är studenter. 
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4.1 Deskriptiv statistik 

 

I detta avsnitt redovisas tillväxt i Real BNP mätt på olika sätt, utträdesålder för män och kvinnor från 

arbetslivet, förväntad medellivslängd efter utträde, samt arbetskraft och utveckling per sektor jordbruk, 

industri och service för Sverige, Danmark och Finland. 

 

I figur 2 visas tillväxten i Real BNP mätt i jämförelse med föregående år för de nordiska länderna 

Sverige, Danmark och Finland under perioden 2000-2008. I tabellen framgår att dansk Real BNP har 

utvecklats minst av de tre nordiska länderna. Då Danmark sänkte sin pensionsålder år 2004 från 67 till 65 

år är det av intresse att undersöka och jämföra utvecklingen i de nordiska länderna från år 2004. Detta för 

att se om Danmarks Real BNP förändrades jämfört med de andra länderna. Utifrån figur 2 kan vi se att 

dansk Real BNP relativt inte förändrades mer än Sverige och Finland. Samtliga länders Real BNP sjönk 

snarlikt mellan år 2004-2005. Från tabellen kan vi även uttyda att svensk och finsk Real BNP haft en 

snarlik utveckling under åren 2000-2008. 

 

 

Figur 2. Tillväxt i Real BNP för Sverige, Danmark och Finland mätt i jämförelse med 

föregående år under perioden 2000-2008. 

 

Källa: OECD (2019) 
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Figur 3 visar Real BNP tillväxt för Sverige, Danmark och Finland med år 2000 som basår. Data till 

tabellen har tagits fram genom att använda data för länders nominella BNP år 2000 och sedan multiplicera 

med kommande års Real BNP utveckling. Grafen visar därmed hur mycket Real BNP har ökat 

procentuellt för varje år, och totalt sedan basår 2000.  

 

Från figur 3 kan vi uttyda att utvecklingen för Sverige och Finland har varit snarlik med år 2000 som 

basår. Tillväxten för de tre olika länderna skiljer sig från år till år men över tid ser vi att Real BNP varit 

väldigt likartad för Sverige och Finland. Från basår 2000 har Real BNP ökat med ca 24% för de båda 

länderna. Från 2006 har finsk Real BNP ökat mer än svensk. Samtidigt framgår att dansk Real BNP har 

från basår till 2008 haft en lägre utveckling. Framförallt stagnerade utvecklingen efter år 2006 jämfört 

med de andra två nordiska länderna. Totalt innebär det att den slutgiltiga tillväxten av Real BNP för 

Danmark under tidsperioden hamnar på strax över 10%. 

 

 

Figur 3. Real BNP tillväxt för Sverige, Danmark och Finland 2000-2008

 

Källa: OECD 
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I figur 4 visas tillväxten i Real BNP i jämförelse med föregående år för de nordiska länderna Sverige, 

Danmark och Finland under perioden 1990-1998. Anledningen till att figur för tillväxt mellan åren 1990-

1998 även inkluderas är att Danmarks pensionsreform annonserades 1999 för att sedan genomföras 2004. 

Den danska befolkningen fick därmed tid att anpassa sig efter den nya reformen och enligt vår teori och 

hypotes leder detta till besparingar från och med det år förändringen annonserades. Därav är det av 

intresse att undersöka trenden innan pensionsreformen annonserades. Figur 2 och 3 visar att svensk och 

dansk Real BNP utveckling uppvisade större likheter innan pensionsreformen annonserades 1999. 

 

  

Figur4. Tillväxt i Real BNP för Sverige, Danmark och Finland mätt i jämförelse med föregående 

år under perioden 1990-1998. 

 

Källa: OECD 

 

 

Tabell 1 visar genomsnittlig ålder då män i de nordiska länderna Sverige, Danmark och Finland går i 

pension. Figur 5 visar att den genomsnittliga utträdesåldern varierar, men visar på en stigande trend över 

tid. Detta kan vi även se i tabellen som visar att utträdesåldern har stigit för samtliga länder mellan år 

2000 och 2008. Från figur och tabell kan vi utläsa att Sverige är det land där utträdesålder i genomsnitt 

stigit mest av de nordiska länderna. Den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige steg med två år under 

tidsperioden. I Finland har den genomsnittliga utträdesåldern stigit med ca 1,4 år under samma tidsperiod. 

I Danmark har utträdesålder förändrats minst. Där har den endast ökat med 0,6 år. En förklaring till denna 

utveckling kan vara att Danmark sänkte pensionsåldern år 2004. Som framgår av tabellen sjönk 
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utträdesåldern för Danmark mellan 2004 till 2005 med 0,16 år. Samtidigt steg utträdesålder i Sverige med 

1,5 år och i Finland med 0,5 år under samma år. Danmark avvek därmed från de andra ländernas 

utveckling det första året efter sin pensionsreform.  

 

 

Tabell 1 och figur 5. Genomsnittlig utträdesålder från arbetsmarknad för män. 

 

 

Källa: OECD 

 

 

Tabell 2 visar genomsnittlig ålder då kvinnor i de nordiska länderna Sverige, Danmark och Finland 

utträder från arbete för att gå i pension. Resultaten från tabell 2 och 1 visar att kvinnor i genomsnitt går i 

pension tidigare än män. I Finland är skillnaden mellan utträdesålder för män och kvinnor lägst medan 

den är högst i Danmark. Till skillnad från danska män ökade danska kvinnors utträdesålder under 2004-

2005. Totalt ökade den genomsnittliga utträdesåldern med nästan två år för kvinnor i Danmark mellan år 

2000-2008. För finska och svenska kvinnor ökade den genomsnittliga utträdesåldern mellan 2000 och 

2008 men var totalt lägre än för män. 
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Tabell 2. Genomsnittlig utträdesålder från arbetsmarknad för kvinnor  

 

 

Källa: OECD data library 

 

 

 

Tabell 3 visar förväntad medellivslängd i antal år för män efter tillåten utträdesålder i Danmark, Sverige 

och Finland. Från år 2000-2004 var tillåtna utträdesåldern 67 år i Danmark och 65 år för Sverige och 

Finland. Efter år 2004 hade samtliga länder en tillåten utträdesålder på 65 år. Ur tabellen går att utläsa en 

ökning i antal förväntat levda år för alla män i de tre nordiska länderna. En markant ökning sker för 

danska män mellan 2003 och 2004 då tillåten utträdesålder sänktes från 67 till 65 år.   

 

Tabell 3. Förväntad medellivslängd i antal år för män efter tillåten utträdesålder 

 

Källa: OECD 
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Tabell 4 visar förväntad medellivslängd i antal år för kvinnor efter tillåten utträdesålder för Danmark, 

Sverige och Finland. Från år 2000-2004 var tillåtna utträdesåldern 67 år i Danmark och 65år för Sverige 

och Finland. Efter år 2004 hade samtliga länder en tillåten utträdesålder på 65 år. Efter att pensionsåldern 

sänktes i Danmark år 2004 ökade den förväntade medellivslängden i antal år efter tillåten utträdesålder 

med 2,5 år för kvinnor.  

 

Ur tabellen går vidare att tyda att befolkningen i de tre nordiska länderna blir allt äldre och att vi därmed 

lever längre på pension. Störst ökning i antal år efter tillåten utträdesålder visade Danmark. Den 

förväntade medellivslängden i antal år efter tillåten utträdesålder ökade totalt med 3,2 år för danska 

kvinnor. Samtidigt visar tabellen att den förväntade medellivslängden är lägre för danska kvinnor än för 

svenska och finska kvinnor. Tabellen visar att kvinnor hade en längre förväntad medellivslängd i antal år 

än män för samtliga undersökta länder. 

 

 

Tabell 4. Förväntad medellivslängd i antal år för kvinnor efter tillåten pensionsålder 

 

Källa: OECD  

 

 

Tabell 5 visar hur arbetskraft och utveckling ser ut inom de tre sektorerna: Jordbruk, Service och Industri 

för de tre nordiska länderna under åren 2000, 2004 och 2008. Cirkeldiagram visar att Danmark och 

Sverige uppvisar likheter i arbetskraft fördelat på var sektor för år 2000, men även att det finns en 

stigande parallell trend med en ökande andel arbetskraft inom serviceyrken. 
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Tabell 5. Arbetskraft och utveckling per sektor för Danmark, Finland och Sverige 2000, 2004 

och 2008 

 

 

Källa: Världsbanken  
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5. Empirisk strategi/metod 

 

5.1 Kvasi-experiment 

För att undersöka vilken effekt en sänkt pensionsålder kan få skulle det ideala upplägget vara att göra ett 

kvasi-experiment, dvs slumpmässigt välja ut en del av befolkningen i något av länderna och införa sänkt 

pensionsålder för halva den gruppen. Den halvan skulle då utgöra behandlingsgrupp, dvs ta del av 

pensionsreformen, medan den andra halvan skulle utgöra kontrollgrupp. Därmed hade övriga faktorer 

som kan påverka utfallet rensats bort eftersom slumpen avgör vilka som får ta del av 

pensionsreformen/behandlingen och vilka som inte får ta del av den (Stock & Watson, 2015). Vid ett 

slumpmässigt urval från hela befolkningen tar olikheter som t.ex socioekonomisk bakgrund och inkomst 

ut varandra. Därmed skulle vi kunna se ett kausalt samband vid potentiell skillnad mellan 

behandlingsgrupp och kontrollgrupp efter det att pensionsreformen genomförts. En annan förutsättning 

för ett kvasi-experiment är att de två grupperna är identiska, vilket de med största sannolikhet är om det 

slumpmässiga urvalet är tillräckligt stort. Ytterligare ett antagande är att kontrollgruppens fortsatta 

utveckling antas motsvara den fortsatta utvecklingen för behandlingsgruppen om 

behandlingen/pensionsreformen inte hade genomförts. Om dessa förutsättningar uppfylls innebär det att 

en potentiell skillnad mellan de två grupperna efter pensionsreformen genomförts går att härleda till 

behandlingen - vi kan därmed se en kausal effekt. Eftersom det inte går att genomföra en pensionsreform 

för ett slumpmässigt urval av ett lands befolkning måste ett renodlat kvasi-experimentellt upplägg 

uteslutas i denna studie.  

 

 

5.2 Difference-in-difference (D-i-D) 

 

En variant av ett kvasi-experimentellt upplägg som passar bättre i vår undersökning är Difference-in-

difference. D-i-D bygger på att vi har två grupper, en kontrollgrupp och en behandlingsgrupp som före 

behandling visar parallella trender, de behöver alltså inte vara identiska eftersom vi undersöker om den 

genomsnittliga tillväxten förändras relativt för de båda länderna efter policyförändring. Ett annat 

kriterium för D-i-D är att behandlingsgrupp genomgår en policyförändring samtidigt som kontrollgrupp 

inte genomför en policyförändring. Då Danmark sänkte sin pensionsålder 2004, och vi vill undersöka 

effekten av förändrad pensionsålders på Real BNP, använder vi Danmark som behandlingsgrupp och 

Sverige som kontrollgrupp.  
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En difference-in-difference ekvation ser ut enligt följande (Stock & Watson, 2015):. 

  
 

              
                                                                                      

                          

 

Ekvationen mäter förändring av Real BNP över tid då pensionsreform genomförts för behandlingsgrupp 

Danmark och kontrollgrupp Sverige. Därefter jämförs den genomsnittliga förändringen i Real BNP för 

Danmark med Sverige för samma tidsperiod. Då behandlingsgrupp och kontrollgrupp uppvisar parallella 

trender innan pensionsreform antar vi att den fortsatte utvecklingen för behandlingsgrupp utan 

pensionsreform skulle motsvara utvecklingen för kontrollgrupp. I vårt fall innebär det att Svensk Real 

BNP utveckling motsvarar utvecklingen Danmark skulle haft om pensionsreformen inte genomförts. 

Skillnaden mellan trenden i Danmark och den uppmätta utvecklingen i Sverige över tid motsvarar D-i-D 

och visar effekten av den danska pensionsreformen på Real BNP (Angrist& Pischke, 2014).  

 

En bra lösning är att jämföra två länder som ligger geografiskt nära varandra och korrelerar ekonomiskt 

då en D-i-D görs. Att Sverige och Danmark liknar varandra kan vi bland annat se i tabell 1 och 2 där 

utträdesålder från arbetsmarknad visas för kvinnor och män. Tabellen visar att skillnaden mellan 

Danmark och Sverige för vissa år är mindre än ett år. Framförallt före Danmarks pensionsreform visar 

tabellen att utträdesålder för män i Sverige och Danmark var väldigt lik. För kvinnor är det en större 

skillnad. Sverige och Danmark har en stigande parallell trend i utträdesålder vad gäller både män och 

kvinnor, vilket är viktigt för antagandet om fortsatt liknande utveckling.  Det finns även likheter i en 

åldrande befolkning då den genomsnittliga medborgaren i båda länderna lever längre efter utträdesålder. 

Detta visas i tabell 3 och 4 där förväntad medellivslängd efter tillåten pensionsålder presenteras för både 

Danmark, Sverige och Finland. Sverige och Danmark visar en liknande trend för ökad medellivslängd.  

 

För att kunna få ett kausalt samband behöver kriteriet om parallella trender vara uppfyllt.  Även om 

Sverige och Danmarks utveckling liknar varandra uppfylls kriteriet om parallella trender gällande Real 

BNP ej vilket figur 1 och 2 visar. Dansk Real BNP utvecklades svagare än svensk Real BNP samtliga år 

mellan 2000 och 2008. Vi kan därför inte dra ett kausalt samband. Däremot korrelerar de till 96,5 % 

vilket presenteras i tabell 6.  

 

Ett annat problem i vår undersökning är att policyförändringen, dvs pensionsreformen, inte genomfördes 

plötsligt, utan beslutades om år 1999 och genomfördes först år 2004. Ett krav för D-i-D är att 

behandlingen implementerats utan förvarning. Som nämnts i teoridelen kan människors beteende 

betraktas utifrån livscykelmodellen. Om information om sänkt pensionsålder går ut i förtid är det 
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sannolikt att människor börjar spara mer för att klara en längre pension, enligt livscykelmodellen. Detta 

kan leda till selektionsbias, givet att människan agerar rationellt och följer livscykelmodellen. Om man 

däremot inte informerar om kommande policyförändring, och behandlings- och kontrollgrupp är 

slumpmässigt utvalda, går det att dra slutsatser om den potentiellt kausala effekten av behandlingen 

(Greene William, H, 2012). 

 

Ett annat hinder för att dra en kausal slutsats är att Sverige också genomförde en pensionsreform i etapper 

under den studerade perioden. En trolig konsekvens av detta är att Svensk Real BNP påverkats av den 

svenska pensionsreformen, vilket innebär att Sverige inte uppfyller kriteriet som kontrollgrupp. Detta är 

något som ska tas i beaktning då vi sammanfattar vårt resultat. Vid en D-i-D blir det därför svårt att 

avgöra om det enbart är den danska pensionsreformen som skattas eller om vi även skattar den svenska 

pensionsreformen.  

 

I teorin vill vi undersöka två länder där enbart det ena landet genomgått en policyförändring medan det 

andra landet inte genomgått en liknande policyförändring. Eftersom västvärlden ställs inför en åldrande 

befolkning är det svårt att hitta två geografiskt närliggande länder där bara ett land väljer att genomföra 

förändringar i pensionssystemet inom samma tidsperiod. Sannolikt kommer länderna över tid att 

reformera sina pensionssystem i liknande riktning (Stock & Watson, 2015). 

  

 

Tabell 6. Korrelation mellan real BNP utveckling för Sverige och Danmark mellan åren 2000-

2004 

 

  
Real BNP Danmark Real BNP Sverige 

      

Real BNP Danmark   1   

Real BNP Sverige   0,9653 1 
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5.2 Difference-in-difference regression 

 

Uträkning för D-i-D regression presenteras nedanför.  Regression 1 beräknar behandlingseffekt som kan 

uppstå vid sänkt pensionsålder utan kontrollvariabler. Potentiell behandlingseffekt då vi adderar 

kontrollvariabler beräknas därefter. 

Då en kontrollvariabel som korrelerar med både en oberoende och en beroende variabel utelämnas leder 

det till att feltermen korrelerar med den oberoende variabeln. Detta är inte önskvärt då vårt estimat för 

behandlingseffekt blir biased. Detta innebär att vårt estimat fångar en annan oberoende variabels effekt på 

den beroende variabeln. Därför kommer vi att göra flera regressioner. I den första regressionen inkluderar 

vi behandling samt behandlingseffekt som oberoende variabler. För varje regression adderar vi en 

kontrollvariabel för att se om detta påverkar vårt estimat för behandlingseffekt. Om vårt estimat tydligt 

förändras då vi adderar en kontrollvariabel tyder detta på att ett utelämnande av denna kontrollvariabel 

leder till bias för behandlingseffekt (Stock & Watson, 2015).  

 

Regression 1. 

 

                                                             

 

 

En regressionsmodell där BNP är beroende variabel kommer att utformas där pensionsreform, land, år, 

invandringsandel, arbetslöshet, sysselsättningsgrad, samt en interaktionsterm för pensionsreform*land är 

oberoende variabler. Dessa oberoende variabler adderas successivt som kontrollvariabler i regressionen. 

En beroende variabel är ett Y-värde som bestäms av X-värden. X-värden är oberoende variabler eftersom 

X-värden inte bestäms av Y.  Behandlingseffekt benämns som interaktionsterm. Behandlingseffekten 

jämför BNP utveckling i Danmark då sänkt pensionsålder införts med svensk BNP under samma 

tidsperiod. Eftersom vår undersökning syftar till att undersöka hur en sänkt pensionsålder påverkar BNP 

är logRealBNP=    vilket tolkas som Real BNP för år t. År 2000 utgör basår och BNP förändring 

motsvarar Real BNP i absolut tal för år t.  Eftersom vi är intresserade av BNPs utveckling i procentuell 

form före och efter pensionsreformen har vi logaritmerat Real BNP för samtliga år. En log-linjär funktion 
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tolkas genom att en enhets förändring i X leder till (100 x  )% förändring i Y, dvs hur många procent Y 

ökar då vi ökar X med en enhet samtidigt som de andra variablerna hålls konstanta, ceteris paribus. Detta 

för att kunna se hur Real BNP förändras då tex arbetslöshet stiger med 1%.  

 

I regression 4 ersätts arbetslöshet med sysselsättningsgrad. Sysselsättningsgrad tar alltså arbetslöshet, 

sjukskrivning samt pensionärer i beaktning och därav ersätter sysselsättningsgrad arbetslöshet i regression 

5.      är intercept för vår regression och kan i detta fall ignoreras. Det intressanta för denna studie är att 

mäta effekten av behandling och addera kontrollvariabler för att se om detta ändrar vårt estimat för 

behandling.   Behandling  är en dummyvariabel som antar värde 1 för år 2004 fram till 2008. För åren 

före 2004 antar behandling värde 0.   Land är också en dummyvariabel som antar värde 1 om landet är 

Danmark och värdet 0 om landet är Sverige. Detta för att visa hur tillväxten skiljer sig åt mellan länderna. 

δ är interaktionstermen som mäter effekten av behandling för Danmark. Behandling och land är 

fortfarande dummyvariabel för interaktionsterm och om året är före 2004 och/eller om landet är Sverige 

kommer interaktionstermen anta värde 0. Om år är efter 2003 och land är Danmark kommer 

interaktionstermen visa vilken effekt behandlingen hade för Danmark.  e_it visar felterm för regressionen, 

dvs skillnaden mellan uppskattat värde och faktiskt utfall som ej förklaras av våra oberoende variabler 

(Stock & Watson 2015). 

 

 

 

Regression 2. 

 

                                                                   

 

 

 Regression 3. 

   

                                                              
                        

 Regression 4 

 

                                                              
                              ö          

 

 Regression 5. 

                                                              
                              ä                
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6. Resultat 

 

 

Tabell 7: Difference in difference.  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

VARIABLES ln_realbnp ln_realbnp ln_realbnp ln_realbnp ln_realbnp 

      

Behandlingseffekt 

 

-0.059 -0.059** -0.041** -0.038 -0.041** 

 (0.029) (0.015) (0.012) (0.018) (0.012) 

Behandling 0.136*** 0.047* 0.054** 0.051* 0.053** 

 

 

(0.025) (0.019) (0.013) (0.021) (0.013) 

Land -0.340*** -0.340*** -0.348*** -0.348*** -0.359*** 

 

 

(0.013) (0.009) (0.005) (0.005) (0.036) 

År  0.020*** 0.013*** 0.013*** 0.013*** 

 

 

 (0.003) (0.002) (0.002) (0.002) 

Invandringandel   10.759** 11.120* 10.484* 

 

 

  (2.863) (3.874) (3.537) 

Arbetslöshet    0.114  

 

 

   (0.738)  

Sysselsättning     0.352 

 

 

    (1.187) 

Constant 14.813*** -24.731** -10.623* -10.547* -10.525* 

 (0.013) (6.363) (4.341) (4.711) (4.459) 

       

Observations 18 18 18 18 18 

Adjusted R-squared 0.974 0.994 0.996 0.996 0.996 

Robust standard errors in parentheses 

*** p<0.001, ** p<0.01, * p<0.05 

 

 

   Källa: OECD, Världsbanken, SCB, Statistics Denmark 
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I tabell 7 finner vi resultat av vår D-i-D regression. Från den första regressionen kontrollerar vi hur 

variabler behandlingseffekt, behandling samt dummyn land påverkar BNP. I regression 1 visar resultatet 

att pensionsreformen i Danmark leder till minskning av real BNP med 5,9% jämfört med Sverige. För 

varje regression adderas ytterligare en kontrollvariabel för att undersöka om estimat för behandlingseffekt 

förändras.  

Det intressanta att utläsa från våra regressioner är interaktionstermen “behandlingseffekt”.  För att kunna 

dra några slutsatser anses generellt att variabler av intresse bör ha en signifikansnivå under 5% . Vid 

regressioner fås ett estimerat värde av X, och med ett hypotestest undersöks om det estimerade värdet för 

X har en påverkan på Y. En nollhypotes säger att det inte blir någon skillnad i uppskattat Y-värde då vi 

adderar variabel X, dvs en pensionsreform i Danmark påverkar inte BNP-utveckling. Alternativ hypotes 

säger att värdet för Y förändras då vi adderar en kontrollvariabel X. Eftersom vår studie syftar till att 

undersöka skillnad i Real BNP mellan Sverige och Danmark efter den danska pensionsreformen är vår 

nollhypotes att Real BNP ej förändras av behandlingseffekten dvs den danska pensionsreformen med 

sänkt pensionsålder. 

Vi beräknar vidare p-värdet, vilket är sannolikheten att det uppskattade värdet för Y skiljer sig från 

nollhypotesen.  Ett p-värde på 5 % för X innebär att sannolikheten för att få vårt estimat för Y är 5 %, om  

vi utgår från nollhypotesen. Vi har valt p-värde på 5% vilket innebär att då p-värde för våra X variabler är 

under 5% kan vi statistiskt säkerställa att X värdet (behandlingseffekt) har en påverkan på Y. Med ett p- 

värde på 40 % är sannolikheten för att få vårt estimat 40 % förutsatt att vi utgår från nollhypotesen. Detta 

skulle innebära att vi inte kunde förkasta nollhypotesen (Stock & Watson, 2015). 
2
 

Adjusted R-squared är ett mått på hur stor del av variationen av Y som förklaras av variabler X.  Adjusted 

R-squared har ett värde mellan 0 och 1. Högre värde på R-squared innebär att oberoende variabler 

förklarar en större del av utfall Y. Detta innebär att adjusted r-squared kan minska om vi tillför en 

kontrollvariabel som inte korrelerar med Y. Då vi adderar en kontrollvariabel som förklarar variationen 

ökar däremot adjusted r-squared. Det centrala resultat vi vill kunna utläsa är dock om 

interaktionsvariabeln är statistiskt signifikant, samt estimat för behandlingseffekt. För regression 1 är 

behandlingseffekt inte statistiskt signifikant. Detta innebär att vi inte med statistisk säkerhet kan säga att 

sänkt pensionsålder påverkar BNP (Stock & Watson 2015).  

 

                                                
2
 Introduction to econometrics sid 117 
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7. Diskussion 

Undersökningen visar att en sänkt tillåten utträdesålder i Danmark kortsiktigt leder till att den 

genomsnittliga pensionsåldern sjunker. För både män och kvinnor i Danmark sjönk den genomsnittliga 

pensionsåldern mellan år 2003-2004, dvs då pensionsreformen implementerades. Eftersom pension 

generellt är lägre än inkomst bör en sänkt genomsnittlig pensionsålder leda till minskad inkomst för de 

berörda och därmed sjunkande efterfrågan. Enligt ekonomisk teori medför detta sänkt BNP.  Enligt 

livscykelmodellen leder sänkt pensionsålder till ett ökat sparande före pension för att kompensera för 

minskade intäkter från pension. BNPs tillväxt för åren 1990-1998 för Danmark och Sverige stöder denna 

teori. Den årliga tillväxten var snarlik för båda länderna innan sänkning av pensionsålder aviserades i 

Danmark 1999. Efter att beslutet tillkännagivits sjönk Real BNP i Danmark i förhållande till Finland och 

Sverige. Det är intressant att notera att BNPs tillväxt det år då pensionsåldern sänktes visar att dansk BNP 

ökade från föregående år med ca 2 procentenheter. Detta kan bero på att det finns andra variabler som 

påverkar BNP och som vi inte inkluderat i modellen. 

Resultatet från studiens första regression där behandling, behandlingseffekt samt land inkluderas visar att 

estimerad effekt av sänkt pensionsålder i Danmark leder till sänkt BNP med 5,9% jämfört med Sverige. 

Resultatet är dock ej statistiskt signifikant. Både Danmarks och Sveriges Real BNP är som tidigare 

nämnts angivet i dollar och inflationsjusterat. Resultatet visar att Sveriges Real BNP är högre än 

Danmarks vilket delvis kan bero på att Sverige har en större befolkning. Estimat för land i denna 

regression är därmed -34%, dvs Danmarks Real BNP är 34% lägre än svensk.  

För regression ett är variabel Behandlingseffekt inte statistiskt signifikant på 5%-nivå. Då det finns en risk 

för omitted variable bias behöver vi addera fler kontrollvariabler för att avgöra vilken regression som 

uppskattar behandlingseffekt korrekt. 

För regression två adderar vi År som kontrollvariabel och ser att estimat för behandlingseffekt fortsatt är 

0,059. År är angivet som trend-variabel och mäter hur mycket Real BNP förändras från år till år. Estimat 

för behandlingseffekt är nu statistiskt signifikant på 1%-nivå. Detta tyder på att då År inkluderas som 

förklarande variabel kan vi statistiskt säkerställa att behandlingseffekt haft en påverkan på BNP. Då År 

adderas i regression ser vi att estimat för interaktionsterm inte förändras samtidigt som standard error 

minskar. Detta beror på att vi har imperfekt multikolloniaritet då År korrelerar med vår dummyvariabel 

till 0,866. Imperfekt multikolloniaritet innebär att den adderade kontrollvariabeln År har hög korrelation 

med redan inkluderad förklarande variabel. Då två oberoende variabler har hög korrelation är det svårt att 

veta om x1 eller x2 förklarar variationen för Y, detta eftersom de till stor del förklarar samma variation. 
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En högre korrelation mellan två oberoende variabler leder till större varians för kontrollvariablerna och 

därmed en större felmarginal. År korrelerar med dummyvariabel behandling eftersom behandling mäter 

skillnaden innan och efter 2004 samtidigt som År är en trendvariabel och därför mäter genomsnittliga 

skillnaden i Y för varje ytterligare år. Med få observationer kommer de båda variablerna därmed till stor 

del förklara samma variation i Y. Detta förklarar varför estimat för interaktionsterm inte förändras då vi 

adderar kontrollvariabel År. Samtidigt ändras estimat för behandling eftersom År till stor del förklarar 

samma variation av utfall. Även då vi har multikolloniaritet kommer vår regression vara unbiased.  (Stock 

& Watson) 

För regression tre adderar vi variabeln Invandringsandel, dvs antal invandrare för år t i land delat på 

befolkning för samma år och land. Invandringsandel är en relevant kontrollvariabel eftersom en ökad 

invandring kortsiktigt driver på ekonomisk tillväxt. En ökad invandring leder bl a till att kommuner får 

större utgifter. Enligt ekonomisk teori leder ökade offentliga utgifter till ökad konsumtion vilket bidrar till 

ökad BNP.  

Då Invandring adderas som kontrollvariabel förändras estimat för behandlingseffekt till 0,041 med 

statistisk signifikans på 1%-nivå. Kontrollvariabeln Invandring har ett värde på 10,759 vilket innebär att 

då invandring ökar med 1 procentenhet av befolkningen leder detta till att real BNP ökar med 1750%. 

Detta är dock ett hypotetiskt scenario då invandring som andel av befolkningen uppgick till ca 0,7% av 

den svenska befolkningen år 2000. Om invandring skulle öka med 1 procentenhet innebär det att 

invandring som andel av befolkningen skulle öka med ca 130%, vilket skulle vara en extremt stor ökning. 

Samtidigt ser vi att estimat för behandlingseffekt förändras då Invandringsandel adderas som 

kontrollvariabel.  Eftersom Sverige hade en markant ökad invandring mellan år 2000 till 2008 är det 

viktigt att addera Invandring som kontrollvariabel då detta enligt ekonomisk teori ökar Real BNP (SCB). 

Däremot ska vi som tidigare nämnts inte tolka estimat för invandring okritiskt.  

För regression fyra samt fem adderar vi arbetslöshet och sysselsättning som kontrollvariabler. För 

regression fem ersätts arbetslöshet av sysselsättning eftersom arbetslöshet inkluderas i sysselsättning då 

sysselsättning beräknar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som arbetar.  Inget av dessa 

estimat är statistiskt signifikant vilket innebär att vi inte med säkerhet kan påstå att dessa kontrollvariabler 

har en påverkan på Real BNP.  

Då arbetslöshet inkluderas som kontrollvariabel förändras estimat för behandlingseffekt till -0,038. 

Däremot är estimat inte längre statistiskt signifikant. För regression fem har behandlingseffekt samma 

värde som för regression tre med fortsatt statistiskt signifikans på 1%-nivå. Då estimat för 
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behandlingseffekt inte förändras om vi inkluderar sysselsättning som kontrollvariabel, samtidigt som 

regression fyra uppvisar en statistisk signifikans på 1%-nivå, innebär detta att kontrollvariabeln 

sysselsättning inte är relevant i vår studie. Detta är något som förvånar oss eftersom en ökad 

sysselsättningsgrad bör leda till ökad inkomst samt ökad efterfrågan och därmed påverka Real BNP 

positivt. Eftersom estimat för behandlingseffekt inte förändras tolkas detta som att det inte finns någon 

ommited variable bias då sysselsättning ej inkluderas.  

Då varken sysselsättning eller arbetslöshet är statistiskt signifikant är regression tre den mest lämpade att 

använda. Resultatet från regression tre tolkas som att sänkt pensionsålder i Danmark ledde till sänkt Real 

BNP med 4,1 % jämfört med svensk Real BNP, där ingen sänkning av pensionsåldern infördes. Resultatet 

är statistiskt signifikant på 1% nivå. Regression tre ger bättre uppskattning för vad det sanna värdet sänkt 

pensionsålder får för dansk Real BNP.  

Detta resultat kan inte tolkas kausalt eftersom Sverige också genomfört en pensionsreform under samma 

tidsperiod som Danmark sänkte sin pensionsålder. Vi kan alltså inte avgöra om vår behandlingseffekt 

enbart speglar effekten av den danska reformen eller om den svenska reformen också påverkar resultatet. 

Troligen påverkade även den svenska pensionsreformen svensk Real BNP.  

 

Ytterligare en förutsättning för att D-i-D ska kunna beräknas på ett korrekt sätt är som tidigare nämnts att 

reformen implementeras plötsligt. I Danmark var detta inte fallet då sänkningen av pensionsålder 

aviserades redan 1999 och implementeras 1 juli 2004. Den danska befolkningen hade därmed ca fem år 

på sig att förbereda sig på reformen. Om vi utgår ifrån att människan är rationell skulle en tidig avisering 

om en kommande policyförändring medföra att den ekonomiska människan anpassar sig efter framtida 

policyförändring. Sänkt inkomst i framtiden till följd av sänkt ATP borde då leda till ökat sparande i nutid 

för att väga upp förlust i framtid. Det finns tecken på att detta var fallet då dansk tillväxt och Real BNP 

utveckling var lägre för åren efter avisering i förhållande till de tre andra nordiska länderna enligt figur 4.  

Tidigare studier har undersökt hur en höjd pensionsålder påverkar BNP. Resultat tyder på att BNP ökar då 

pensionsåldern stiger. Enligt livscykelmodellen förklaras detta av att inkomst under tidsperiod 1 ökar, 

vilket innebär att efterfrågan stiger. Då vi arbetar längre blir även inkomstrelaterad pension högre med 

påföljd att människor konsumerar mer. I denna studie har det undersökts hur en sänkt pensionsålder kan 

påverka BNP. Stöd för teorin om livscykelmodellen framkommer även här, även om det som tidigare 

nämnts är svårt att avgöra om det är sänkt pensionsålder som leder till minskad Real BNP-utveckling för 

Danmark jämfört med Sverige. En alternativ förklaring är att det var den svenska pensionsreformen som 
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bidrog till ökad svensk BNP-utveckling och att det därmed är ett resultat av den svenska 

pensionsreformen vi tolkar, förutom den danska pensionsreformen. 

 

 

Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur Real BNP förändrades då Danmark genomförde en 

pensionsreform som innefattade sänkt pensionsålder. Eftersom Danmark uppvisar många likheter med 

Sverige jämfördes BNP-utveckling över tid för de båda länderna. En difference-in-difference (D-i-D) 

estimation konstruerades för att mäta effekten av pensionsreformen.  

Resultatet visar att Real BNP-utveckling var 4,1 % lägre i Danmark jämfört med Sverige efter det att 

pensionsreformen genomförts i Danmark år 2004. D-i-D estimatorn för regression tre uppskattade 

behandlingseffekten till -4,1 % med statistisk signifikans på 1%-nivå.  

Olika problem uppstår vid tolkning av resultatet från D-i-D. Som tidigare nämnts var BNPs tillväxt för de 

båda länderna inte identisk. Förutsättningen om en parallell trend i BNP´s tillväxt samt förväntad snarlik 

utvecklingen under kommande år utan genomförd reform uppfylls ej. Svensk Real BNP steg mer än 

dansk Real BNP år 2000-2004. Dessutom genomförde Sverige en pensionsreform under samma 

tidsperiod. Detta innebär att vår regression kan ha påverkats av effekten av den svenska 

pensionsreformen. Vi kan inte med säkerhet veta om det enbart är den danska pensionsreformen och 

sänkningen av pensionsålder som påverkat BNP-utvecklingen negativt med 4,1 %, eller om det är den 

svenska pensionsreformen som bidragit till skillnaden.  

Tidigare studier har undersökt vilken effekt en höjd pensionsålder får för BNP-utveckling. Resultat från 

dessa studier pekar mot att höjd pensionsålder leder till att Real BNP ökar. Vår studie tyder på att sänkt 

pensionsålder leder till minskad Real BNP, även om resultatet inte kunnat tolkas kausalt utan diskuterats 

deskriptivt.  
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