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Sammanfattning 

En undersökning av hur pensionsåldern påverkas av centraliserad pensionsadministration har gjorts. 

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har en tjänst kallad Enklare pensionshantering där SPV utför 

arbetsuppgifter åt statliga myndigheter som i annat fall är myndighetens ansvar. Tjänsten omfattar 

bland annat information och hjälp till blivande pensionärer.  

Skillnaden i pensionsåldern för personer som omfattats av denna tjänst respektive personer som inte 

omfattas av tjänsten har undersökts. Undersökningen har gjorts med hjälp av Kaplan-Meier metoden 

och med Cox regression. Validering av resultatet har gjorts med hjälp av simuleringar av ett urval av 

personer som inte skall kunna påverkas av anslutningen till tjänsten Enklare pensionshantering.  

Undersökningen visar att anslutningen till denna tjänst ger en lägre pensionsålder. En punktskattning 

av minskningen är 1.4 månader. Osäkerheten i att det är en minskning av pensionsålder är  

3 %.  
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Inledning  
I Sverige diskuteras de samhällsekonomiska problem som en åldrande befolkning medför. Bland 

annat finns från statens sida en önskan att medborgarna skall bidra till samhällets produktion under 

så lång tid som möjligt (Regeringskansliet, 2013).  

Frågan som undersöks är om pensionsåldern påverkas av centraliserad pensionsadministration. Med 

pensionsadministration menas här information inför pensionering till de blivande pensionärerna.  

Frågan undersöks genom att använda det naturliga experiment som uppkommer tack vare succesivt 

införande av  Statens tjänstepensionsverks (SPV) tjänst Enklare pensionshantering. SPV är en statlig 

myndighet som administrerar avtalsförsäkringar för statligt anställda. Med tilläggstjänsten Enklare 

pensionshantering (EPH) kan andra myndigheter få hjälp med sådan pensionsadministration som 

annars är respektive myndighets ansvar. En del av detta är att informera anställda hos anslutna 

myndigheter inför pensionering. Detta presenteras på SPV:s hemsida enligt följande (Statens 

tjänstepensionsverk, 2016):  

 Utökad kundservice för de anställda 

o Vi besvarar alla frågor från de anställda. Vår kundservice har hög tillgänglighet och 

korta svarstider. 

o De anställda har också ett eget telefonnummer för att kontakta. De kan också 

använda er unika e-postadress. 

 Stöd till den anställde inför pensioneringen 

o Vi kontaktar den anställde cirka sju månader före ordinarie pensionsålder, vilket kan 

vara 60, 61 eller 65 år  Vi bevakar även pensionsavgångar vid 67 år för de som väljer 

att fortsätta arbeta 

o Vi kontaktar den anställde som omfattas av övergångsbestämmelser sju månader 

före han eller hon har rätt att gå i pension 

o Den anställde får ansökningshandlingar, information och instruktioner för att kunna 

ansöka om sin pension 

o Vi svarar på den anställdes frågor om sin ansökan och sin pension 

o Du behöver bara godkänna att den anställde ska gå i pension genom att skriva under 

den ifyllda blanketten och skicka den till oss, resten sköter vi. 

När en myndighet ansluts till EPH-tjänsten kommer alltså denna typ av pensionsadministration att 

flyttas från myndigheten till SPV. Myndigheten kommer därmed att hänvisa sina anställda till SPV för 

frågor eller annan hjälp inför pensioneringen. 

I det studerade pensionsavtalet finns ett tydligt standardval i form av pensionering vid 65 års ålder. 

Detta uttrycks i avtalet och i den information som de anställda får.  

Det är troligt att den hjälp den anställde kan få från SPV är mer korrekt och strukturerad jämfört med 

vad pensionshandläggare på flera hundra myndigheter tillsammans kan ge. Samtidigt finns en risk att 

kontakten med SPV upplevs som mer opersonlig än kontakten med en pensionshandläggare på den 

egna myndigheten. Det skulle kunna resultera i att fler väljer det som uppfattas som standardvalet 

på grund av brist på information om alternativen eller på grund av att det upplevda standardvalet 

kräver mindre ansträngning.  
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Anslutning av myndigheter till EPH-tjänsten har gjorts succesivt. Figur 1 visar hur antal arbetsgivare 

och antal anslutna personer förändrats sedan introduktionen 2006. Angreppssättet i denna studie är 

att undersöka om det blir skillnad i ålder för pensionsuttag för personer som haft anställning hos 

EPH-ansluten arbetsgivare jämfört med övriga personer. Skillnad i pensionsålder mellan de två 

grupperna kan också potentiellt bero på ändringar i beteende över tiden eller skillnader som beror på 

olika urval av arbetsgivare. Designen som presenteras i detalj nedan kommer därför att kompensera 

för dessa två faktorer.  

 

Figur 1: Antal EPH-anslutna anställda respektive EPH-anslutna arbetsgivare.  

I denna studie används anställningsuppgifter för att definiera pensionsålder. Personens 

pensionsålder definieras som personens ålder månaden efter sista anställning. Detta är en bättre 

definition än alternativet påbörjad pensionsutbetalning eftersom pensionsutbetalningen kan 

påbörjas senare om personen har andra inkomstkällor, till exempel pension från andra 

pensionsinstitut. 

Frågeställningen är smal och det är svårt att hitta tillämpbar tidigare forskning. Selin m.fl. (2015) har 

gjort en studie kring val av  längden på uttagstiden för tjänstepension. De visar på att blanketternas 

utformning och standardval är av betydelse för val av längden på uttagstiden inom vissa 

tjänstepensionsavtal. Ett sådant avtal är det statliga tjänstepensionsavtalet. Mycket forskning finns 

kring betydelsen av blankettutformning vid pensionssparande (Thaler och Benartzi, 2004). Den visar 

att blankettutformningen spelar avgörande roll vid pensionssparande. 

Regelverken kring pension är inte triviala och svenskars kunskap om pension, åtminstone om den 

allmänna pensionen, är begränsad (Cohen Birman, 2012). Om standardvalen har betydelse även för 

valet av pensionsålder innebär detta att den hjälp som finns att tillgå från en kunnig 

pensionshandläggare kan vara av stor betydelse för valet av pensionsålder. Främst gäller detta valet 

mellan att acceptera standardvalet 65 år eller att välja en mer individanpassad avgångsålder. 

Undersökningsmetod 
En person anses vara utsatt för EPH-behandling de månader som personens arbetsgivare är ansluten 

till EPH-tjänsten. Undersökningen av EPH-behandlingen görs med hjälp av metoder från 

överlevnadsanalys. För varje möjlig pensionsålder bestäms andelen personer som pensionerats i 

förhållande till de som skulle kunna välja att pensionera sig. Detta görs för de med EPH-behandling 
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respektive utan EPH-behandling vid den aktuella åldern. På detta sätt kan skillnaden i benägenhet att 

gå i pension mätas för respektive grupp. 

De med EPH-behandling är i genomsnitt födda senare. Detta beror på att de som är födda tidigare i 

högre grad hunnit gå i pension innan arbetsgivaren anslutits till EPH-tjänsten. Om det finns en allmän 

trend att pensionsåldern ändras med födelseår finns en risk att dra fel slutsatser. En skillnad i 

pensionsålder mellan de som utsatts för EPH-behandling och de som inte utsatts för EPH-behandling 

skulle i så fall kunna förklaras av denna allmänna trend. I  analyserna nedan tas hänsyn till detta 

genom att inkludera effekten av olika födelseår i modellen.  

Ett annat problem är att skillnaden i benägenhet att pensionera sig skulle kunna förklaras av att olika 

myndigheter har olika arbetskraft med olika typer av yrken hälsa etc.  Detta i sin tur ger olika 

genomsnittlig pensionsåldrar oberoende av  EPH-anslutning. Om de arbetsgivare som anslutits till 

EPH-tjänsten som grupp har högre pensionsålder än övriga arbetsgivare skulle fel slutsatser kunna 

dras. En skillnad i pensionsålder mellan de som utsatts för EPH-behandling och de som inte utsatts 

för detta skulle kunna förklaras med urvalet av arbetsgivare i respektive grupp. För att hantera detta 

tas även hänsyn till typ av arbetsgivare i den statistiska modellen.  

Beskrivning av datamaterialet 
Datamaterialet är hämtat från SPV som administrerar flera statliga tjänstepensionsavtal. SPV har 

bland annat information om anställningsuppgifter, förmåner under utbetalning samt 

finansieringsinformation för respektive avtal.  

Det material som används här är en delmängd som innehåller de personer som har rätt att ta ut  

ordinarie förmånsbestämd ålderspension inom det statliga tjänstepensionsavtalet PA 031. Dessa 

pensionsförmåner har den normala pensionsåldern 65 år. Pensionen får dock tas ut med start vid 

åldern 61 år eller senare. Datamaterialet består därför av personer som är 61 år eller äldre. Militära 

och polisiära myndigheter finns inte med i datamaterialet. 

Uttag av pension tidigare eller senare än vid 65 års ålder innebär försäkringstekniska omräkningar så 

att förväntat utbetalt kapital under hela utbetalningstiden blir samma oberoende av pensionsålder. 

Man kan därför säga att personen förväntas få lika mycket pengar oberoende av när 

pensionsutbetalningarna påbörjas, förutom skatteeffekter. Individen gör därmed att val av 

pensionsålder som i sig är relativt neutralt vad gäller det totala förväntade utbetalade beloppet.  

En egenskap hos datamaterialet är att det saknas information om pensionsavgångar som är senare 

än när datauttaget gjordes. Detta är ett typexempel på vad som kallas censurerat data. Datauttaget 

är gjort så att personer i materialet måste ha uppnått 61 år januari 2016 för att vara med i 

materialet. Därför används censureringsgränsen januari 2016. Ingen information för tid efter denna 

gräns används.  En konsekvens av att använda januari 2016 som censureringsgräns är att 

arbetsgivare som anslutits till EPH-tjänsten under 2016 inte påverkar analysen. 

Under hösten 2015 förändrades EPH-tjänsten. Det informationsutskick som sker 7 månader innan 

personen fyller 65 år ändrades. Före förändringen skickades informationsmaterial och 

ansökningsblanketter till individen i fråga. Efter förändringen skickas i stället frågan om personen har 

tänkt gå i pension vid 65 års ålder. Det kompletta materialet skickas endast ut om personen svarar ja 

eller inte svarar. För att inte få med två olika varianter på EPH-behandling skulle censurering av 

datamaterialet kunna göras vid en tidpunkt före förändringen. Detta medför dock ingen skillnad i 

                                                           
1 Från och med 2016 är PA 03 avtalet ersatt av avtalet PA 16 med samma regelverk för de studerade 
personerna. 
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slutsatserna och därför behålls gränsen januari 2016. Om den nya varianten ger förändringar i 

pensionsålder så är tiden som denna hunnit verka för kort. Ingen person som fått 

informationsutskicket enligt den nya modellen har till exempel hunnit fylla 65 år.  

De variabler i datamaterialet som används i analysen beskrivs i Tabell 1. Förutom dessa variabler 

används konstruerade variabler för att modellera EPH-behandlingen. Detta diskuteras i avsnitt 

Variabler för att beskriva EPH-behandlingen nedan. 

Tabell 1: Beskrivning av de variabler från datamaterialet som används. 

Beteckning på 
variabeln i analysen 

Beskrivning 

Pensionsmånad 
Pensionsmånad definieras här som månaden efter sista 
anställningsmånaden oberoende av om personen verkligen tar ut 
pension eller ej. Därmed studeras avgång från anställning och inte 
påbörjad pensionsutbetalning. Vi kan inte heller säga vad som är 
avsikten med avgången från anställningen. Det kan vara pensionering 
eller för att påbörja en ny anställning utanför det statliga 
avtalsområdet. Avgångsorsaker från arbetsgivarna och det faktum att 
det ofta finns en påbörjad pensionsutbetalning i anslutning till 
avgången visar dock att det stora flertalet avgått från anställningen i 
syfte att pensionera sig. 

Värdet anges  som år med decimaler enligt formeln År + 
Månad−1

12
. Som 

exempel blir januari 2013 lika med 2013.00 och februari 2013 ungefär 
2013.08.  

För personer med anställning kvar i januari 2016 anges alltid januari 
2016 som Pensionsmånad eftersom vi inte vet något om tiden efter 
januari 2016. 

Födelsemånad Födelsemånad angiven som år med decimaler (se beskrivningen ovan). 

Pensionsålder Ålder då personen börjar ta ut pension angiven som år med decimaler 
(se beskrivningen ovan).  

Denna är beräknad som variabel Pensionsmånad minus variabel 
Födelsemånad. 

Senaste arbetsgivare Senaste arbetsgivare personen haft. Om personen haft flera 
arbetsgivare senaste dagen med anställning används en av dessa 
slumpmässigt. (Detta gäller omkring 1 % av personerna.) 

Anslutningsmånad EPH Månad då personens senaste arbetsgivare anslutits till tjänsten Enklare 
pensionshantering (EPH) angiven som år (se beskrivningen ovan). 

Delpension Dummyvariabel som har värdet 1 om personen haft delpension och 0 
annars. Delpension är en förmån som personer kan ha med 20 % 
omfattning eller mer, samtidigt med pågående anställning. Delpension 
kan fås från och med den månad personen blir 61 år.  

Man Dummyvariabel som har värdet 1 om det är en man och 0 om det är en 
kvinna. 

Pensionsbelopp Pensionsbelopp från förmånen om uttag påbörjas då personen fyller 65 
år. Detta anges i årsbelopp dividerat med prisbasbelopp. Detta innebär 
att om personen börjar ta ut pension före 65 blir det utbetalda 
beloppet lägre och om pensionen börjar tas ut senare än 65 blir det 
utbetalda beloppet högre än detta Pensionsbelopp. 
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Selektion av datamaterialet 
Från det material som finns tillgängligt har avgränsningar gjorts i syfte att skapa ett datamaterial som 

är anpassat för frågeställningen. Målsättningen är att skapa ett datamaterial som representerar 

personer som haft möjlighet välja att ta ut ordinarie förmånsbestämd ålderspension inom det statliga 

avtalsområdet. Ursprungligen består datamaterialet av 60 279 personer. 

Personer som haft annan förmån före den normala förmånsbestämda pensionsförmånen har tagits 

bort. Sådan förmån kan vara förmån med lägre avtalad pensionsålder, sjukpension eller förmåner i 

samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Anledningen till att inte ta med dessa personer är 

att personens val av pensionsålder snedvrids av att det i så fall vore olönsamt att ta ut ordinarie 

förmånsbestämd ålderspension före 65. Detta innebär att 8 597 personer tas bort. 

Personer som avslutat sin anställning på grund av att de avlidit har tagits bort eftersom dessa 

personer inte gjort ett val av sin pensionsålder som vi kan observera. Detta reducerar datamaterialet 

med 632 personer. 

Personer med ett årligt Pensionsbelopp under 0.25 prisbasbelopp, dvs strax under 1 000 kronor i 

månaden, har tagits bort. Detta motiveras av att valsituationen är mindre uttalad för personer med 

låga pensionsbelopp. I detta steg försvinner 7 532 personer.  

Med den metod som valts behöver arbetsgivarbegreppet vara stabilt över tiden. En arbetsgivare 

måste ha samma beteckning hela den tid som studeras. Eftersom koder kan förändras måste 

korrigering göras även för detta. Den modell som valts är att endast arbetsgivare som har minst en 

person född första kvartalet och minst en person född sista kvartalet i datamaterialet har använts. 

Detta innebär även att arbetsgivare med mycket få personer i datamaterialet kommer att tas bort. 

Datamaterialet reduceras därmed med ytterligare  6 408 personer. Totala antalet personer efter 

ovanstående begränsningar är 37 110 personer. 

I Figur 2 visas histogram för de viktigaste variablerna. Histogrammet för Pensionsålder visar att det 

inte går att ta ut pension före 61 år. Pensionsåldern 65 visar sig vara den  vanligaste pensionsåldern. 

Lagen om anställningsskydd (1982:80) ger arbetstagare rätt att kvarstå i anställning till 67 års ålder. 

Detta visas också tydligt i att 67 år och en månad är den näst vanligaste enskilda pensionsåldern. 

Pensionsålder över 67 år och en månad är ovanligt även om den förekommer i ett fåtal fall.  

Histogrammet för Pensionsmånad visar att det endast är ett fåtal personer som gått i pension före 

2008. Det beror på att det tidigaste år som åldern 65 år kan uppnås för de personer som omfattas av 

avtalet är 2008. Under 2008 är det möjligt att ta ut pensionen både före och vid 65. Men att ta ut 

pension vid den relativt vanliga pensionsåldern 67 år är inte möjligt före 2010. Den stora 

ansamlingen vid januari 2016 beror på att detta är censureringsgränsen. 

Histogrammet för Födelsemånad visar helt enkelt födelsemånader för statsanställda som är minst 61 

år i januari 2016. 

Histogrammet för variabeln Anslutning EPH visar att de allra flesta arbetsgivare som anslutits till EPH-

tjänsten gjort det efter 2010, samt att den riktigt stora tillströmningen skett under 2015 och i början 

av 2016.  

Histogrammet för Pensionsbelopp visar som förväntat att fördelningen är skev med ett fåtal 

personer som avviker med mycket höga belopp. I analysen kommer denna variabel att modelleras 

med hjälp av logaritmen för att skapa en fördelning där skevheten blir mindre påtaglig. 



9(22) 

Variablerna Delpension och Man visas inte i något diagram, men cirka en tredjedel har haft 

delpension och könsfördelningen är relativt jämn. 

Bedömningen som gjorts från denna diskussion är att inga observationer är outliers i meningen 

avvikelser som inte är representativa för populationen, trots att det finns mindre vanliga 

observationer. 

 

Figur 2: Histogram för variablerna Pensionsålder, Pensionsmånad, Anslutning EPH samt 

Pensionsbelopp. Två histogram visas för Pensionsmånad. Ett där alla observationer visas och ett för 

Pensionsmånader som är före januari 2016.  

Modellering av EPH-behandlingen  
Den behandling som primärt skall studeras är den behandling som arbetsgivarens anslutning till EPH-

tjänsten innebär. Här modelleras detta som en dummyvariabel kallad EPH-behandling som har värdet 

1 de månader personens arbetsgivare är EPH-ansluten. Ett uppenbart problem med denna variabel 

är att det inte är realistiskt att en persons pensionsbeslut skulle påverkas momentant om 

anslutningen till EPH-tjänsten sker i nära anslutningen till pensionsavgången. En mer realistisk modell 

skulle antagligen kräva att personens påverkats av EPH-tjänsten under en viss tid. Ovanstående 

definition av variabeln EPH-behandling innebär därmed att vissa personer anses ha påverkats av EPH-

tjänsten trots att detta inte skett. Därmed bör den påverkan som kan estimeras ge en underskattning 

av effekten i någon utsträckning. 

Vissa undersökningar kommer dessutom att göras av effekten av att ha fått utskicket 7 månader före 

65-årsmånaden. Detta modelleras av en dummyvariabel med värdet 1 för månader då personen var 

minst 64 år och 5 månader om arbetsgivaren var EPH-ansluten innan personen uppnådde 64 år och 5 

månader. Denna variabel kallas EPH-utskick.  

För att kontrollera för effekten av att olika arbetsgivare har olika genomsnittlig pensionsålder skapas 

dessutom en variabel som anger om personenens arbetsgivare har EPH-anslutits tillräckligt tidigt för 
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att någon person skall ha haft möjlighet att påverkas. Tabell 2 beskriver dessa tre konstruerade 

variabler. 

Tabell 2: Beskrivning av konstruerade variabler som används för att beskriva EPH-behandlingen och 

om personen haft anställning hos arbetsgivare som inneburit EPH-behandling för någon person hos 

denna arbetsgivare. 

Beteckning på 
variabeln i analysen 

Beskrivning 

EPH-behandling Dummyvariabel som har värdet 1 för månader då personen anses ha 
utsatts för EPH-behandlingen genom att vara anställd hos en 
arbetsgivare som varit EPH-ansluten denna månad.  

EPH-utskick Dummyvariabel som har värdet 1 för månader då personen är minst 64 
år och 5 månader om arbetsgivaren dessutom var ansluten till EPH-
tjänsten innan personen blev 64 år och 5 månader.  

EPH-arbetsgivare Dummyvariabel som har värdet 1 om personenens arbetsgivare har 
EPH-anslutits tillräckligt tidigt för att någon person i datamaterialet skall 
ha haft möjlighet att påverkas.   

 

Statistiska metoder 
De statistiska metoder som används här tillhör området överlevnadsanalys. Dessa metoder kan 

modellera överlevnadstid i bokstavlig mening, men samma metoder kan även användas för att 

modellera andra typer av händelser. Exempel är tid som arbetslös (Carling m.fl., 2001), tid i frihet 

efter fängelsevistelse (Brent, 2005) eller tid mellan barnafödslar (Baghestani, 2014). I denna studie 

modelleras tid kvar i arbete under tiden då  en person har möjlighet att gå i pension enligt 

tjänstepensionsavtalet. 

Överlevnadsanalys (Greene,  2011) utgår från en överlevnadsfunktion S(t). Överlevnadsfunktionen 

definieras som sannolikheten att slumpvariabeln T, som beskriver tiden för den studerade händelsen, 

överstiger tiden t. Med hjälp av den vanliga kumulativa fördelningsfunktionen F(t) kan vi skriva  

S(t) = 1 – F(t). 

Från överlevnadsfunktionen kan väntevärdet, om det existerar, beräknas enligt 

E(T) = ∫ 𝑆(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
.                                                                                                                                                (1) 

Detta kan visas med hjälp av definitionen av överlevnadsfunktionen och partiell integration. 

Om vi vill studera sannolikheten att händelsen inträffar i tidsintervallet [𝑡, 𝑡 + ∆𝑡] givet att händelsen 

inte inträffat före tiden t kan vi skriva detta som 

L (t, ∆𝑡) = P( 𝑡 < 𝑇 <  𝑡 + ∆𝑡 | 𝑇 > 𝑡), där P(A | B) anger sannolikheten för A betingat av B.  

Från överlevnadsfunktionen definieras hazarden som sannolikheten L (t, ∆𝑡) dividerat med 

tidsintervallet ∆𝑡, när ∆𝑡 är liten. Hazarden, i fortsättningen betecknad h(t), är alltså den hastighet 

med vilken händelsen inträffar vid tiden t betingat av att händelsen inte inträffat vid tiden t. Detta 

kan skrivas  

h(t) = lim
∆𝑡→0

P( 𝑡 < 𝑇 <  𝑡+∆𝑡 | 𝑇>𝑡)

∆𝑡
    = lim

∆𝑡→0

P( 𝑡 < 𝑇 < 𝑡+∆𝑡 )

∆𝑡
 

1

𝑃(𝑇> 𝑡)
 = 

𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
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Om tiden T är diskret blir således hazarden detsamma som den betingade sannolikheten att lämna 

tillståndet under tiden t-1 till t betingat på att man överlevt upp till t-1.  Metoderna nedan 

modellerar hazarden. Om normal regression i stället skulle använts skulle till exempel tiden T 

modellerats, om denna hade observerats för alla individer. 

Parameterfri estimering 
En mycket spridd metod för att estimera överlevnadsfunktionen S(t) utan att anta några parametrar 

som skall bestämmas är Kaplan-Meier metoden (Kaplan och Meier, 1958). Tabell 3 visar ett fiktivt 

exempel på hur denna metod går till. Metoden använder antal händelser och antal som censurerats 

för varje ålder. Att en observation censurerats innebär att den inte längre kan observeras.  

Metoden går ut på att för varje ålder räkna antalet individer som får en viss händelse, som i denna 

beskrivning kallas att avlida. Därefter divideras detta antal med antalet individer som skulle kunna 

observeras som avlidna. Personer som skulle kunna observeras som avlidna är de som fortfarande 

lever och som fortfarande finns kvar i undersökningen vid en viss ålder. Denna kvot är den 

estimerade hazarden. Överlevnadsfunktionen beräknas sedan genom att multiplicera 

överlevnadsfunktionen för åldern innan med sannolikheten att uppnå den nya åldern. 

Genom att använda åldern kan individer som föds vid olika tillfällen jämföras. Det finns därmed ett 

antagande om att fördelningen för överlevnaden inte beror av tidpunkten för födelsen utan bara 

beror av åldern.  

I denna studie används Kaplan-Meier metoden för att få en första grov bild. Detta kommer att göras 

genom att grafiskt jämföra överlevnadsfunktioner för individer som utsatts för EPH-behandling med 

individer utan denna behandling.   

Tabell 3: Visar principen för Kaplan-Meier metoden för att estimera överlevnadsfunktionen. 

Tid 
(ålder) 

Antal som kan 
avlida 

Antal 
avlidna 

Antal 
censurerade 

Hazard Överlevnadsfunktion 

1 100 5 15 5/100=0.05  1.00*(1-0.05)=0.95 

2 100–5–15=80 10 20 10/80=0.12  0.95*(1-0.12)=0.83 

3   80-10-20=50 20 10 20/50=0.40  0.83*(1-0.40)=0.50 

4   50-20-10=20 10 10 10/20=0.50  0.50*(1-0.50)=0.25 

 

Semi-parametrisk estimering 
Den parameterfria metoden i förra avsnittet är enkel men den är begränsad när det gäller att 

modellera påverkan från andra variabler. En generalisering av Kaplan-Meier metoden, kallad Cox 

regression (Cox, 1972), utgår från antagandet att logaritmen av hazarden för ett tidsintervall kan 

modelleras 

log[h(t)] = 𝛼(𝑡) +  β1x1,i +  β2x2,i … + βkxk,i 

Observera att 𝛼  betraktas som beroende av tiden t medan β1, β2, …, βk är oberoende av tiden. Som 

vanligt måste ett sådant antagande valideras med det data som skall modelleras (Detta diskuteras 

kort nedan). Vi kan då skriva  

h(t) =  e𝛼(𝑡)+ β1x1,i + β2x2,i… + βkxk,i   = h0(t)eβ1x1,i + β2x2,i… + βkxk,i. 

Detta innebär att hazarden kan skrivas som produkten av en tidsberoende del och en del som endast 

beror på de variabler vars påverkan skall modelleras. Den tidsberoende delen h0(t) kallas baslinje 

hazard och β1x1,i +  β2x2,i … + βkxk,i kallas kovariat. Vid estimering  är denna densamma som den 
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som estimeras via Kaplan-Meier estimatorn när  

x1,i = x2,i = ⋯ =  xk,i = 0. De oberoende av variablerna x1,i, x2,i, … , xk,i är de variabler som skall 

undersökas. Cox visade att det går att estimera koefficienterna β1, β2, …, βk  utan att bestämma 

baslinje hazarden h0(t). Det antagande som innebär att tidsberoendet endast finns i funktionen 

h0(t) gör att Cox regression också benämns proportionell hazard-modell. Innebörden är att kvoten 

av två olika hazarder bara beror av kovariatet. Detta antagande krävs för att Cox regression skall vara 

giltig. 

Cox modellen är  flexibel på så sätt att den tillåter  tidsvarierande kovariater. I denna studie skall 

variabeln EPH-behandling, som anger om en person haft anställning hos en EPH-ansluten 

arbetsgivare, studeras. Detta hanteras genom att dela upp tiden i en tidsperiod med och en 

tidsperiod utan EPH-behandling. 

Om vi inte hade möjlighet att dela upp en persons tid skulle vi behövt ha en annan modell. Till 

exempel kunde vi låtit en person ha egenskapen att vara EPH-ansluten hela tiden om personen var 

EPH-ansluten någon del av tiden. Detta skulle innebära att vi felaktigt kategoriserar tidsperioder som 

EPH-behandlade vilket därför snedvrider resultatet. Denna typ av snedvridning beskrivs på många 

ställen i litteraturen. Se till exempel van Walraven m.fl. (2004). 

Ett alternativ till Cox regression skulle kunna vara censurerad regression (Tobin, 1958) för att hantera 

det censurerade datamaterialet. Flera fördelar finns med Cox regression. Det viktigaste är att den 

komplexa fördelningen av pensionsåldrar som vi ser i Figur 2 kommer att återspeglas i baslinje 

hazarden. Men baslinje hazarden behöver inte bestämmas. I stället modelleras kovariatens avvikelser 

från denna funktion. Den censurerade regressionen skulle i stället behöva modellera 

pensionsåldersfördelningen och kovariaten samtidigt.  Den andra stora fördelen är möjligheten att 

enkelt kunna modellera kovariat som förändras över tid enligt diskussionen i förra stycket. 

Resultat 
Det datamaterial som beskrivs i avsnitt Selektion av datamaterialet ovan används om inget annat 

anges.  

De variabler som finns med i analysen om inget annat anges är följande.  EPH-behandling, som kan 

variera över tiden och anger om arbetsgivaren är EPH-ansluten respektive månad. Födelsemånad, 

som används för att kontrollera för en eventuell allmän trend av förändrad pensionsålder. EPH-

arbetsgivare som används för att kontrollera för att olika arbetsgivare har olika medelvärde på 

pensionsålder. Heterogeniteten mellan arbetsgivarna  kan bero på att de olika myndigheterna  

anställer personal som skiljer sig i åt vad gäller utbildning, erfarenhet etc. Till exempel sticker 

universiteten, med en personal med hög genomsnittlig utbildningsnivå, ut med högre pensionsålder 

än genomsnittet.  

Tabell 4: Antal personer och antal månader med och utan EPH-behandling för EPH-arbetsgivare 

respektive icke EPH-arbetsgivare.  

 Ej  
EPH-arbetsgivare 

EPH-arbetsgivare 

Antal personer 15 679 21 431 

Antal personer med någon EPH-behandling 0 12 528 

Antal personer med någon månad utan EPH-behandling 15 679 16 933 

Antal månader utan EPH-behandling 66  591 683 999 

Antal månader med EPH-behandling 0 237 256 

Antal arbetsgivare 45 50 
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Tiden som studeras är alla månader från och med att personen fyller 61 år till och med månaden då 

personen avgår från anställningen. 

Tabell 4 visar antalet personer som utsatts för EPH-behandling och antalet månader som någon 

person utsatts för EPH-behandling. Tabellen visar att det finns många observationer i alla grupper 

som skall ha observationer vilket ger goda förutsättningar för att få pålitliga resultat. 

Icke-parameterisk estimering 
Som en inledning används den icke-parametriska Kaplan-Meier metoden. Figur 3 visar resultaten från 

denna estimering för de individer som har anställning hos EPH-arbetsgivare, oberoende av om 

personen haft anställning kvar efter anslutningen eller ej. I den övre figuren visas skillnaden i 

sannolikhet att vara kvar i arbete mellan de personer som utsatts för EPH-behandlingen och de som 

inte utsatts för denna behandling.  

I den nedre grafen visas andelen som fortfarande arbetar för personer födda 1943 och för personer 

födda 1949, oberoende av EPH-behandling. Här syns tydligt att antalet personer som pensionerats 

före 65 års ålder ökat. Men samtidigt har antalet personer som pensionerar sig efter 65 år också 

ökat. Detta stämmer med andra studier (Statens tjänstepensionsverk, 2015) . 

Vi ser tydligt i den övre grafen att överlevnadsfunktionen för de med EPH-behandling ligger under 

grafen för de utan EPH-behandling. EPH-behandlingen innebär alltså en lägre pensionsålder jämfört 

med att inte utsättas för EPH-behandlingen. Eftersom de som utsatts för EPH-behandling i 

genomsnitt är yngre skulle en möjlig förklaring kunna vara att vi bara ser en allmän trend av tidigare 

pensionering för personer födda senare. Den nedre grafen visar dock att detta inte kan vara en 

förklaring. För pensionsåldrar före 65 år ökar sannolikheten för pensionering med födelseår och med 

EPH-behandling i ungefär samma utsträckning. För dessa pensionsåldrar skulle en allmän ökning av 

pensionering före 65 kunna år vara förklaringen.  

För pensionsåldrar över 65 visar den nedre grafen att sannolikheten för att vara kvar i arbete är 

större för den yngre gruppen. Om EPH-behandlingen inte gav någon effekt skulle vi förväntat oss en 

större sannolikhet att vara kvar i arbete för de med EPH-behandling eftersom de är födda senare. 

Den övre grafen visar i stället en klart lägre sannolikhet för att vara kvar i arbete.  

Slutsatsen från denna icke-parametriska estimering är alltså en tydlig minskning i pensionsålder för 

de personer som utsatts för EPH-behandlingen. Vi har då kontrollerat för arbetsgivare genom att 

studera den grupp av arbetsgivare som har EPH-anslutning och kontrollerat för födelseår. Denna 

minskning uppträder främst för de som inte pensionerats före 65 års ålder. 

För att få en uppfattning om storleken på denna effekt estimeras nu en Cox regressionsmodell.  
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Figur 3: Överlevnadsfunktioner för personer anslutna till EPH-arbetsgivare estimerade med Kaplan-

Meyer estimatorn. Den övre grafen visar andelen som fortfarande arbetar för de EPH-behandlade och 

för dem utan denna behandling. Den nedre grafen visar motsvarade andelar för de födda 1943 och 

1949.  

Semi-parameterisk estimering 
I detta och följande avsnitt används Cox regression för att estimera EPH-effekten. Detta innebär att 

hazarden estimeras. För den modell som fortsättningsvis kallas huvudmodellen innebär detta att 

följande hazard för individ i estimeras 

hi(t) = h0(t) eβ1EPHbehandlingi(t) + β2Födelsemånadi+ β3 EPHarbetsgivarei.                                                 (2) 

h0(t) är baslinje hazarden, det vill säga den hazard som gäller om EPH-behandlingi(t) = 0,  

Födelsemånadi = 0 och EPH-arbetsgivarei = 0. EPH-behandlingi(t)  är en dummyvariabel som har 

värdet 1 under den tid som personen anses ha utsatts för EPH-behandling och 0 annars. 

Födelsemånadi  är personens födelsemånad. EPH-arbetsgivarei  är en dummyvariabel som har 

värdet 1 om personen har anställning hos någon av de arbetsgivare som har anslutits eller kommer 

att anslutas till EPH-tjänsten.  

Resultatet från estimering av denna modell visas i Tabell 5. Den intressanta koefficienten är den för 

EPH-behandling. Vi ser att den har värdet 0.10. Insättning av detta värde i regressionssambandet (2) 

visar att en person med EPH-behandling får en hazard som är  e0.10 = 1.11 större än en likadan 

person utan EPH-behandling. Detta innebär alltså att EPH-behandlingen ökar hazarden med 11 %.  

Signifikansen är bra med ett p-värde på cirka 3∙ 10−7 . Sannolikheten att en person går i pension vid 

en viss ålder har alltså ökat betydligt om de utsatts för EPH-behandlingen. Den genomsnittliga 

pensionsåldern minskar därmed för de som utsatts för EPH-behandlingen.  

Variablerna Födelsemånad och EPH-arbetsgivare finns med i regressionen. Det innebär att vi 

kontrollerat för en eventuell trend av förändrad pensionsålder samt för att de EPH-anslutna 

arbetsgivarna har högre pensionsålder än övriga arbetsgivare. I Tabell 5 ser vi att Födelsemånad för 

det första inte är signifikant och för det andra ger en svag påverkan i modellen. Det skulle behövas 
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omkring 30 år i skillnad i födelseår för att ge samma effekt som EPH-behandlingen ger. Vi ser också 

att EPH-arbetsgivarna som grupp har en tydligt högre pensionsålder jämfört med övriga arbetsgivare. 

Detta beror troligen på att många universitet är EPH-anslutna och att universiteten har en högre 

genomsnittlig ålder för pensionsuttag.    

Tabell 5: Resultat från Cox regression för huvudmodellen.  

 Koefficient Standardfel p-värde exp(Koefficient) 

EPH-behandling 0.1030 0.0200 3 ∙ 10−7 1.1085 

Födelsemånad -0.0028 0.0031 0.38 0.9973 

EPH-arbetsgivare -0.1657 0.0146 2 ∙ 10−16 0.8473 
 

Tabell 6 visar en test av antagandet om proportionella hazarder för samma modell (Grambsch och 

Therneau,  1994). Vi ser att antagandet inte verkar vara giltigt för någon av variablerna enligt denna 

test.  

Eftersom Cox regression bygger på antagandet om proportionella hazarder är detta problematiskt. 

Därför kommer modellen i stället att valideras med hjälp av simuleringar av ett datamaterial som inte 

skall ge någon effekt. Denna metod att validera resultat används flitigt i vad som benämns naturliga 

experiment (Angrist och Kreuger, 1999).  En sådan metod är vad som benämns skillnad i skillnad. 

Innebörden är att man har en grupp som behandlas medan en annan inte behandlats. Genom att  ta 

hänsyn till skillnader i grupper innan behandling kan en effekt skattas. Genom att skatta effekten 

med data innan behandling (då ingen effekt ska finnas) kan en funnen effekt i perioden efter (när en 

grupp behandlats) valideras. Se till exempel Card och Krueger (1994) som undersökt minimilöners 

påverkan på sysselsättningen i snabbmatsrestauranger för en studie som använt denna strategi.  

Detta beskrivs i nästa avsnitt. 

Tabell 6: Resultat från test av proportionella hazarden för huvudmodellen.  

 𝜌 𝜒2 p-värde 

EPH-behandling -0.0254 15.9052 1 ∙ 10−4 

Födelsemånad -0.0433 43.6611 4 ∙ 10−11 

EPH-arbetsgivare 0.0300 21.7190 3 ∙ 10−6 

Globalt  107.8175 0 

 

 

Kontroller med simulerade EPH-anslutningar 
Som vi såg i förra avsnittet är antagandet om proportionell hazard inte uppfyllt. Vi kan därför inte 

utan vidare anse att resultatet i Tabell 5 är giltigt. I detta avsnitt skall vi använda oss av simuleringar 

för att validera resultatet i Tabell 5. Ansatsen är att beräkna koefficienten för variabeln EPH-

behandling för ett urval av datamaterialet utan EPH-behandling där påhittade EPH-behandlingar har 

införts i materialet.  Resonemanget är sedan att om koefficienten från det fullständiga 

datamaterialet är signifikant större än den simulerade koefficienten så har vi validerat resultatet. 

Detta bygger på att även om vi har tveksamheter i metoden så bör dessa tveksamheter vara samma i 

både den simulerade regressionen och i regressionen med det fullständiga datamaterialet.  

Ett urval bestående av alla personer som inte haft anställning hos någon arbetsgivare som anslutits 

till EPH-tjänsten före 2016 har skapats. Detta är 15 679 av de 37 110 personer som använts i 

huvudmodellen. Dessa personer har inte påverkats av någon EPH-behandling. 

http://www.nber.org/people/david_card
http://www.nber.org/people/alan_krueger
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För hälften av arbetsgivarna som finns i detta urval har en påhittad EPH-anslutning mars 2013 införts 

i datamaterialet. Hälften har här definierats som att varje arbetsgivare har haft 50 % chans att 

komma med. Mars 2013 har valts eftersom det är medianvärdet för EPH-anslutningen för alla 

personer enligt huvudmodellen. 

Därefter har koefficienten för variabeln EPH-behandling estimerats. Proceduren för denna estimering 

är precis samma som den som använts för att estimera huvudmodellen i Tabell 5. Detta har 

upprepats 1 000 gånger med slumpvisa urval av vilka arbetsgivare som skall få den slumpvisa EPH-

anslutningen. Medelvärdet för dessa estimeringar är -0.025, standardavvikelsen är 0.065  och ett  

95 % konfidensintervall är [-0.16, 0.10]. Hela fördelningen från simuleringarna visas i Figur 4. 

Eftersom värdet på koefficienten enligt estimeringarna av huvudmodellen är cirka 0.10 ser vi att 

resultatet från simuleringarna ger ett icke-försumbart antal utfall kring detta värde.  

Vi vill undersöka om koefficienten för EPH-behandling i Tabell 5 är signifikant större än det resultat vi 

får från simuleringarna. Därför definieras en slumpvariabel som är lika med koefficienten från 

estimering med hela materialet minus koefficienten från simuleringarna. Om vi antar 

normalfördelning hos de två koefficienterna kan vi beräkna medelvärde och standardavvikelse för 

den nya slumpvariabeln. Medelvärdet blir 0.128 och standardavvikelsen blir 0.068. 

  

Figur 4: Histogram för koefficienten från simulerade EPH-anslutningar för slumpvisa arbetsgivare för 

ett urval som i verkligheten inte skall ha kunnat få någon EPH-effekt.  

Vi kan nu beräkna sannolikheten att den nya variabeln är större än 0. Denna sannolikhet är 97 %. Vi 

har alltså ett p-värde på 0.03 för att koefficienten är större än 0. Vi har då beaktat att vi har en 

osäkerhet i metoden enligt fördelningen i Figur 4. Alternativt har vi ett p-värde på 0.06 vid 

dubbelsidig hypotestest.  
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Även om signifikansen inte ger ett helt entydigt resultat så pekar denna undersökning på att 

påverkan från EPH-behandlingen är signifikant större än 0.  

Undersökning av påverkan från variabeln EPH-utskick 
Variabeln EPH-utskick modellerar personens påverkan från det utskick som sker 7 månader innan 

personen fyller 65 år. EPH-utskick  är en dummyvariabel med värdet 1 för alla månader då personen 

är minst 64 år och 5 månader om dessutom arbetsgivaren var EPH-ansluten innan personen blev 64 

år och 5 månader. I detta avsnitt skall denna variabel undersökas. 

I Tabell 7 visas en estimering av huvudmodellen förutom att variabeln EPH-behandling är utbytt mot 

variabeln EPH-utskick. Vi ser att effekten av utskicket blir mindre än effekten från den bredare 

variabeln EPH-behandling. Dessutom är signifikansen tveksam med ett p-värde på 0.08. Effekten av 

att omfattas av EPH-tjänsten verkar därmed vara bredare än att bara verka genom utskicket.  

Tabell 7: Resultat från Cox regression för huvudmodellen med variabeln EPH-behandling bytt mot 

variabeln EPH-utskick.  

 Koefficient Standardfel p-värde exp(Koefficient) 

EPH-utskick 0.0429 0.0249 0.08 1.0439 

Födelsemånad 0.0024 0.0029 0.41 1.0024 

EPH-arbetsgivare -0.1389 0.0136 2 ∙ 10−16 0.8703 

 

I Tabell 8 visas i stället en estimering med både variabeln EPH-behandling och EPH-utskick. Variabeln 

EPH-utskick har fortfarande dålig signifikans. Ytterligare en modell med variabeln EPH-utskick 

presenteras i nästa avsnitt där flera variabler införs. 

Tabell 8: Resultat från Cox regression för huvudmodellen kompletterad med variabeln EPH-utskick.  

 Koefficient Standardfel p-värde exp(Koefficient) 

EPH-behandling 0.1253 0.0244 3 ∙ 10−7 1.1335 

EPH-utskick -0.0476 0.0304 0.11 0.9535 

Födelsemånad -0.0026 0.0031 0.41 0.9974 

EPH-arbetsgivare -0.1656 0.0146 2 ∙ 10−16 0.8474 

 

Estimering med ytterligare oberoende variabler 
Tabell 9 visar resultatet från estimering av huvudmodellen utökad med variabeln EPH-utskick, kön, 

logaritmen av Pensionsbelopp och information om personen haft delpension. Vi ser att variabeln 

EPH-utskick har en relativt hög statistisk signifikans när den får hjälp av de övriga variablerna. 

Tolkningen av koefficienterna EPH-behandling och EPH-utskick är att EPH-behandlingen generellt ger 

en högre hazard, det vill säga en lägre pensionsålder. Men för individer som fått utskicket 7 månader 

innan personen fyller 65 år reduceras den generella effekten till hälften. 

Resultatet för variabeln EPH-utskick är mer osäker än de tidigare resultaten för variabeln EPH-

behandling. Detta beror på två saker. Det ena är att effekten är mindre  och kräver en mer 

komplicerad modell med fler variabler för att bli signifikant. Det andra och viktigare är att den 

inferens som görs från simuleringarna ovan inte kan göras för variabeln EPH-utskick. Samma typ av 
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simuleringar för EPH-utskick ger inga statistiskt signifikanta resultat för EPH-utskick. Detta gäller även 

om variablerna för kön, logaritmen av Pensionsbelopp och information om personen haft delpension 

finns med. 

Tabell 9: Resultat från Cox regression för huvudmodellen utökad med variabeln EPH-utskick, kön 

(variabel Man), logaritmen av Pensionsbelopp och information om personen haft delpension. 

 Koefficient Standardfel p-värde exp(Koefficient) 

EPH-behandling 0.1212 0.0244 7 ∙ 10−7 1.1288 

EPH-utskick -0.0658 0.0303 0.03 0.9363 

Födelsemånad 0.0022 0.0031 0.47 1.0022 

EPH-arbetsgivare -0.1326 0.0147 2 ∙ 10−16 0.8758 

Man -0.0066 0.0129 0.68 0.9934 

Log(Pensionsbelopp) -0.2216 0.0078 2 ∙ 10−16 0.8012 

Delpension 0.6100 0.0139 2 ∙ 10−16 1.8405 

 

Från denna estimering kan vi även dra slutsatsen att Pensionsbeloppet påverkar hazarden på så sätt 

att ett högre pensionsbelopp är associerad med en högre pensionsålder. Dessutom har personer 

med delpension en tidigare pension. Kön verkar dock inte spela någon roll. 

Datamaterial begränsad till vissa åldersgrupper 
För att undersöka känsligheten för vilken del av datamaterialet som används har estimeringar gjorts 

av huvudmodellen med ett födelseår i taget. Tabell 10 beskriver resultatet från dessa estimeringar. 

De flesta estimeringar ger samma tendens som när alla födelseår används. Undantag är  de två äldsta 

och den yngsta åldersgruppen.  Orsaken till problemen med de äldsta är troligen att det är så få 

personer som har utsatts för EPH-behandlingen. Orsaken till problem med personer födda 1954 är 

att ingen av dessa personer har hunnit bli äldre än 62 år. Få av dessa har därmed hunnit gå i pension. 

Vi ser också att födelseåren 1951 och 1952 visserligen ger rimliga resultat, men med dålig signifikans. 

Detta beror troligen på samma sätt på att de äldsta av dessa inte kan vara äldre än 65. 

Denna undersökning stödjer alltså slutsatsen från huvudmodellen. 
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Tabell 10: Resultat från estimering per födelseår av huvudmodellen. Dessutom visas antaluppgifter 

per födelseår.  
 

Födelseår 
 

Koefficient  
EPH-behandling 

p-värde  
EPH-behandling 

Antal 
personer 

Antal personer 
med någon   
EPH-behandling 

1943 -0.220 0.184 2 769 40 

1944 0.012 0.908 3 034 114 

1945 0.330 3 ∙ 10−7 3 110 303 

1946 0.168 0.002 3 277 504 

1947 0.200 3 ∙ 10−5 3 369 750 

1948 0.105 0.036 3 363 1 041 

1949 0.194 9 ∙ 10−4 3 236 1 310 

1950 0.293 1 ∙ 10−4 3 119 1 549 

1951 0.155 0.216 2 923 1 535 

1952 0.161 0.323 2 922 1 668 

1953 0.225 0.407 2 981 1 831 

1954 1.436 0.162 3 007 1 883 

 

Förväntad pensionsålder 
Ovanstående estimeringar bestämmer hazarden eller överlevnadsfunktion. Ett begrepp som är mer 

intuitivt är förväntad pensionsålder. Den förväntade pensionsåldern kan beräknas från 

överlevnadsfunktionen enligt samband (1).  

 
  

Figur 5: Väntevärde för pensionsåldern baserat på huvudmodellens estimeringar för anställda vid 

EPH-arbetsgivarna. Den nedre kurvan visar pensionsåldern för de som utsatts för EPH-behandling och 

den övre kurvan visar pensionsåldern för övriga. 



20(22) 

Figur 5 visar den förväntade pensionsåldern beräknad från huvudmodellens estimeringar för olika 

pensionsåldrar. Vi ser en tydlig skillnad mellan de som utsatts för EPH-behandling och de som inte 

utsatts för EPH-behandling. Skillnaden är i genomsnitt cirka 0.12 år eller 1.4 månader. 

Slutsatser och diskussion 
Kravet på proportionella hazarder i Cox regression är inte uppfyllt. Trots detta visar simuleringarna 

att resultatet har relativt god signifikans med ett p-värde på 0.03. Sammantaget bedöms resultatet 

vara trovärdigt 

Frågan om centraliserad pensionsadministration påverkar pensionsåldern kan därmed besvaras med 

att centraliserad pensionsadministration  faktiskt ger en minskning av pensionsåldern. En 

punkskattning av minskningen är 1.4 månader. Minskningen verkar gälla de som skjuter upp sin 

pensionering efter 65 års. 

Centralisering av pensionsadministration inom staten görs för att effektivisera och för att förbättra 

kvaliteten. Mycket finns att vinna på att de enskilda myndigheterna kan koncentrera sig mer på 

kärnverksamheten. I detta fall verkar dock denna effektivisering komma med ett oväntat pris i form 

av tidigare pensionering för de statsanställda. En icke försumbar del av ett arbetsliv försvinner från 

produktionen om alla statligt anställda slutar arbeta 1.4 månader tidigare än man gjort innan EPH-

tjänsten infördes.   

Frågan är vilka mekanismer som kan vara orsaken till minskningen i pensionsålder. När en myndighet 

ansluts till EPH-tjänsten kommer arbetsuppgifter som information och hjälp med blanketter att 

flyttas från personer i den egna organisationen till en central och kanske anonym funktion. För den 

person som behöver hjälp och råd kan detta innebära att informationen blir mindre 

situationsanpassad och mer anonym. Detta i sin tur kan göra att ett standardval ligger närmare till 

hands. För den studerade pensionsförmånen är standardvalet 65 år och det kommer troligen att vara 

lättare att välja detta än något annat alternativ. 

Estimeringarna med variabeln EPH-utskick indikerar att personer som fått informationsutskicket 7 

månader innan personen fyller 65 år endast ökar sin pensionsålder hälften så mycket som personer 

med EPH-behandling som inte hunnit få detta utskick. Men utskicket räcker alltså inte för att 

kompensera för övriga delar av behandlingen. Resultatet i detta stycke är dock mer osäkra än övriga 

resultat. 

Under hösten 2015 infördes stora förändringar i utskicket av informationen inför pensionering. Dessa 

förändringar innebar att man i stället för att skicka ut ansökningsblanketter numera skickar ut en 

förfrågan om personen vill skjuta upp sitt pensionsuttag. De personer som omfattas av dessa nya 

rutiner fyller 65 år som tidigast omkring april 2016 och kommer i mycket liten utsträckning att 

påverka resultatet i denna undersökning. Däremot är det fullt möjligt att denna ändring gör att det 

upplevda standardvalet inte längre är 65 år. Det normala skulle då kunna vara att i stället att ta ut 

pension efter 65 år. En undersökning av detta enligt metoderna som använts i denna studie kan 

troligen inte göras förrän om mer än ett år när tillräckligt många som fått det nya utskicket hunnit 

passera 65 år. 

En annan undersökning som skulle kasta ljus över vilka mekanismer som verkar är följande. Utskicket 

7 månader innan personen blir 65 år skulle kunna kompletteras med telefonsamtal för en slumpvis 

utvald grupp. Tyvärr innebär även detta en fördröjning på några år för att studera utfallet. 

Andra insatser är möjliga. Till exempel kan prognoser skickas med i informationen inför 

pensioneringen. Dessa skulle visa hur mycket högre pension en person skulle få genom att skjuta upp 
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sin pension. Det kan också vara så att beslutet om när en person skall gå i pension växer fram långt 

tidigare, och att det är tidig information som behövs för att påverka pensionsåldern. 

Möjligen finns det ett etiskt problem om en myndighet har till uppgift att påverka människor att 

arbeta så länge som möjligt. Detta måste givetvis beaktas, men kräver att ett neutralt val kan 

bestämmas. Troligen innebär det neutrala valet att 65 år som standard ersätts av att det inte finns 

någon upplevd standard för pensionsålder. 

Sammantaget pekar undersökningen mot att anställda hos arbetsgivare som anslutits till EPH-

tjänsten har en lägre pensionsålder än de annars skulle ha haft. Den förändring som nyligen gjorts i 

utformningen av informationsutskicket kan förändra detta. Men utfallet beror på vilka mekanismer 

som verkat för att sänka pensionsåldern.  
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