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Sammanfattning 

I det nuvarande pensionssystemet används ett delningstal för att beräkna den årliga pensionen. 
Delningstalet avsikt är att spegla den återstående livslängden vid pensioneringstillfället. I denna 
studie kommer det nuvarande delningstalet för inkomstpensionen att jämföras med olika 
alternativa utformningar. De alternativa utformningarna är; könsspecifikt delningstal, delningstal 
med en ettårsperiod för dödligheten, delningstal med Lee-Carters dödlighet, delningstal med 
Makehams dödlighet och ekonomiskt delningstal. Resultaten visar att det ekonomiska 
delningstalet är större än det nuvarande delningstalet efter 64 års ålder och mindre före 64 års 
ålder, orsaken till detta är att dödligheten är högre bland de som går i pension tidigt. Resultaten 
för Lee-Carters och Makehams delningstal är mindre än det nuvarande, det kan bero på att 
livslängden av olika orsaker felskattas i modellerna. De könsspecifika delningstalen visar att 
kvinnor får ett högre delningstal och män ett lägre. Skillnaden mellan män och kvinnors 
delningstal minskar med tiden på grund av att mäns medellivslängd har ökat mer än kvinnors 
medellivslängd. De könsspecifika delningstalen med Lee-Carters prognos kommer inte fånga upp 
att mäns livslängd har ökat mer än kvinnors de senaste åren. Det medför att skillnaden mellan 
delningstalen hålls konstant istället för att minska.  

Abstract 

In the current Swedish pension system an annuity divisor is used to calculate the yearly pension 
amount. The annuity divisor intension is to reflect the remaining life expectancy at retirement. 
The purpose of this thesis is to analyze the current design of the annuity divisor and compare it 
with the alternative methods. The alternatives are; a gender-specific annuity divisor, one-year 
period annuity divisor, Lee-Carters annuity divisor, Makehams annuity divisor and an economic 
annuity divisor. The results in this thesis show that the economic annuity divisor is greater than 
the current annuity divisor after the age 64 and less before the age 64, the reason for this is that 
mortality is higher among those who choose to retire early. The results for Lee-Carter and 
Makehams annuity divisor is that they are less than the current one, one explanation for this is 
can be that the life expectancy is bias due to a shift in mortality among the elderly. The gender-
specific annuity divisor shows that women have a higher annuity divisor and men have a lower 
one. The difference between men's and women's annuity divisor decreases with time due to men's 
life expectancy has increased more than women's life expectancy. The gender-specific annuity 
divisor with Lee-Carter's forecast will not reflect the higher increase of men's life expectancy 
compared with women’s. This means that the difference between the annuity divisors is held 
constant over time instead of decreasing.  
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1. Inledning 
 

Livslängden har en betydande påverkan på pensionsnivån i inkomstpensionssystemet. Den 
förväntade återstående livslängden används för att bestämma den årliga pensionen till 
pensionärerna. I det nuvarande pensionssystemet används ett delningstal som har till syfte att 
spegla den återstående livslängden vid pensioneringstillfället. Utformningen av delningstalet kan 
där med få stora konsekvenser för finansiering i pensionssystemet och även stora konsekvenser 
för pensionären. Underskattas den förväntade livslängden vid uträkningen av delningstalet 
kommer ett underskott skapas i pensionssystemet, på grund av att pensionerna betalas ut över 
längre tid än beräknat. Om istället livslängden överskattas kommer ett överskott skapas i 
systemet eftersom pensionärerna får en lägre pension. Delningstalet påverkar även 
pensionsåldern. Om det är fördelaktigt att gå i pension sent på grund av ett lägre delningstal 
kommer den genomsnittliga pensionsåldern att öka. Det missgynnar individer som inte har 
möjlighet att förlänga arbetslivet på grund av yrkesmässiga eller privata skäl. Det nuvarande 
delningstalet beräknas genom att se till hela befolkningens återstående livslängd. Det görs ingen 
skillnad mellan olika grupper i samhället trots att livslängden varierar för exempelvis kön och 
inkomst. Delningstalet beräknas med antalsdödligheten, dvs det baseras på historisk data för 
antalet döda över en viss period. 

Syftet med arbetet är att analysera den nuvarande utformningen av delningstalet för 
inkomstpensionen och undersöka alternativa utformningar av delningstalet.  

• Borde dödlighetsantaganden för det nuvarande delningstalet baseras på ekonomisk 
dödlighet istället för antalsdödlighet?   

• Vad blir effekten om delningstalet beräknas med en prognos för den framtida 
dödligheten?  

• Kan ett könsspecifikt delningstal användas?  
• Hur stor skulle effekten bli av att övergå från det nuvarande systemet med en 

femårsperiod för dödligheten till en ettårsperiod?  

Arbetet kommer att börja med en kort introduktion av det svenska pensionssystemet och en 
beskrivning om hur inkomstpensionen är utformad. Efter det följer en redogörelse av bakgrund 
och motiv för nuvarande delningstal. Olika teorier för att skatta dödlighet introduceras. Som 
sedan tillämpas i delningstalen för att kunna göra en jämförelse mellan olika alternativ. Slutligen 
förs en diskussion om delningstalens utformning, samt effekten av en förändring av delningstalet.  
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2. Det svenska pensionssystemet 
 

Det svenska pensionssystemet består av den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Den 
allmänna pensionen kan börja tas ut vid 61 års ålder och kan delas upp i tre delar; 
inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen. Där 16 procent av den 
pensionsgrundande inkomsten går till inkomstpensionen och 2,5 procent går till 
premiepensionen. Garantipensionen är till för de som har låg eller ingen inkomst 
(Pensionsmyndigheten 2013).  

Inkomstpensionen är den del av pensionen som beror på den totala inkomsten under det 
yrkesverksamma livet. Behållningen på inkomstpensionskontot beror på storlek av 
pensionsrätterna, hur lönerna förändrats i samhället, kapital från avlidna och 
administrationskostnader.  Pensionsbehållning PBt för en individ år t är   

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 = (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 + 𝑃𝑃𝑡𝑡)
𝐼𝐼𝑡𝑡
𝐼𝐼𝑡𝑡−1

∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ∗ 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 ∗ 𝑃𝑃𝑡𝑡, 

där 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡−1 är pensionsbehållningen föregående år t-1, Pt är premier till pensionär år t, It är 
inkomstindex år t och 𝐼𝐼𝑡𝑡−1 är inkomstindex från föregående år t-1, som justerar för 
löneutveckling i samhället. Administrativkostnadsfaktor betecknas AKFt  för år t och arvsvinsten 
betecknas 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑡𝑡 för år t, arvsvinsten är en faktor som fördelar kapital från avlidna till de som är 
födda samma år (kohort) som de avlidna. Sist är balanseringsmekanismen 𝑃𝑃𝑡𝑡 även kallad 
bromsen som har till syfte att bibehålla balansen mellan tillgångar och skulder i 
inkomstpensionssystemet. Om skulderna är större än tillgångarna är 𝑃𝑃𝑡𝑡 mindre än ett annars är 𝑃𝑃𝑡𝑡 
lika med ett (Pensionsmyndigheten 2013). 

För att få beloppet som betalas ut till pensionären delas pensionsbehållningen med ett delningstal. 
Det ger den årliga pensionen för individen. Delningstalet baseras på den återstående livslängden 
för en årskull som justeras för en ekonomisk tillväxt på 1,6 procent. Pensionsutbetalningen 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 år 
t blir 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐷𝐷𝑡𝑡

, 

 
där PBt är pensionsbehållningen för en individ år t och Dt är inkomstpensionens delningstal år t 
(Pensionsmyndigheten 2013). 

2.1 Motiv till utformning av delningstalet 
Hur delningstalet är utformat bestäms av regeringen. Det nuvarande delningstalet ska enligt lag 
baseras på officiell statistik för den återstående livslängden, dödligheten och en tillväxtfaktor på 
1,6 procent. Delningstalet ska vara samma för män och kvinnor och ska fastställas vid 65 års 
ålder och därefter inte räknas om (Socialdepartementet 2010). 
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2.1.1 Återstående livslängd 
För att skatta den återstående livslängden används idag historisk data för den observerade 
dödligheten. Anledningen till att dödligheten skattas med hjälp av historisk data och inte med 
hjälp av en prognostiserad data för framtida dödlighet är att säkerheten blir större med historisk 
data (Pensionsmyndigheten 2012).  SCB:s nuvarande prognos visar att livslängden kommer öka 
de närmaste åren (SCB 2012). Stämmer prognosen och livslängden ökar, kommer beräkningen av 
delningstalet med historisk data anta att pensionärer i genomsnitt har kortare livslängd än vad de 
faktiskt har. Delningstalet blir för lågt och ett underskott skapas i pensionssystemet. 

2.1.2 Dödligheten 
SCB är den myndighet som ansvarar för att ta fram statistik för dödligheten i Sverige. De 
använder så kallad antalsdödlighet för att skatta antalet kvarlevande personer i en viss 
åldersgrupp (Pensionsmyndigheten 2013). Ett alternativ till antalsdödligheten är att beräkna 
dödligheten i ekonomiska termer så kallad ekonomisk dödlighet. Skillnaden mellan 
antalsdödlighet och ekonomisk dödlighet är att antalsdödligheten räknar antalet avlidna individer 
i hela befolkningen och ekonomisk dödlighet räknar summan av pensionsbeloppen för avlidna 
pensionärer. Genom att använda ekonomisk dödlighet kan potentiella samband mellan 
pensionsbeloppen och dödligheten fångas upp (Pensionsmyndigheten 2012). 

2.1.3 Könsneutralitet 
Delningstalet är samma för män och kvinnor. Detta trots att det är väl fastställt att 
medellivslängden mellan könen skiljer sig. År 2010 var kvinnors medellivslängd 83,5 år och 
mäns medellivslängd 79,5 år (SCB 2012). Genom att ha samma delningstal för män och kvinnor 
kommer lika stora inbetalningar till pensionssystemet resultera i lika stora pensionsbelopp 
oberoende av livslängden. I regerings proposition (1994) föreslogs att delningstalet skulle vara 
könsspecifika och hänsyn skulle tas till inkomstskillnader mellan män och kvinnor. Det skulle 
medföra ett lägre delningstal för män givet att män har högre inkomst och kortare livslängd. 
Förslaget blev omdebatterat och slutligen bestämdes det att delningstalet skulle vara samma för 
båda könen, med grunden att män i genomsnitt har kortare medellivslängd och högre pension 
jämfört med kvinnor. Beslutet medför en omfördelning från män till kvinnor 
(Socialdepartementet 1998). 

2.1.4 Femårsperiod 
Vid beräkning av medellivslängden används medelvärdet av dödligheten från den senaste 
femårsperioden före 64 års ålder. Om pensionstillfället inträffar före 64 års ålder används istället 
dödligheten från en femårsperiod före 60 års ålder. Det femåriga medelvärdet används för att 
jämna ut tillfälliga variationer i antalet avlidna. Sådana variationer kan medföra stora 
konsekvenser för pensionären (Pensionsmyndigheten 2013). Genom att använda ett femårigt 
medelvärde kommer en snabb förändring i livslängden resultera i att delningstalet inte förändras 
omedelbart, utan förändringen sker med en fördröjning. Det kan medföra att pensionsbeloppen 
betalas ut under än längre tid än vad som uträkningen förutser.   
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2.2 Tidigare studier 
Pensionsmyndigheten publicerade rapporten Utvärdering av vissa beräkningsregler i 
ålderspensionssystemet där de bland annat tar upp delningstalet i inkomstpensionen 
(Pensionsmyndigheten 2013). I rapporten jämförs det ekonomiska delningstalet med 
inkomstpensionens delningstal vid 65 års ålder. De kommer fram till att det ekonomiska 
delningstalet är större än inkomstpensionens delningstal. En jämförelse görs även mellan 
prognostiserat delningstal och inkomstpensionens delningstal vid 65 års ålder, där den framtida 
dödligheten beräknas för varje årskull. De konstaterar att delningstalet kommer bli högre om 
prognostiserad dödlighet skulle tillämpas. I en uppsats av Birkholz (2013) jämförs 
premiepensionens delningstal med inkomstpensionens delningstal. Premiepensionens delningstal 
bygger på prognostiserad dödlighet, den framtida dödligheten beräknas inte för varje årskull utan 
en gång per årtionde.  I uppsatsen konstateras att premiepensionens delningstal skulle resultera i 
ett mindre delningstal än det nuvarande tillskillnad från pensionsmyndighetens rapport (Birkholz 
2013).  

Prognosen i premiepensionens delningstal bygger delvis på Statistiska centralbyrån 
befolkningsrapport som visar Sveriges framtida befolkningsutveckling (SCB 2012). SCB 
använder den så kallade Lee-Carters metod för att prognostisera den framtida befolkningen, 
prognosen görs separat för män och kvinnor. Trendestimeringen görs både för 0-100 år och 50-
100 år. Resultaten tyder på att när 0-100 år används blir dödligheten överskattad bland de äldre, 
medan när 50-100 år används hamnar skattningarna närmare de faktiska. Det normala är dock att 
använda alla åldrar (SCB 2012). I rapporten Mortality Forecasting and Trend Shifts visar 
Lundström och Qvist (2004)  att Lee-Carters modell passar mycket bra för att skatta dödligheten i 
Sverige. Dock har metoden vissa nackdelar.  Om man använder en lång tidsperiod kan resultaten 
bli missvisande och de rekommenderar att begränsa perioden till de senaste 25 åren (Lundström 
och Qvist, 2004). I rapporten The Lee-Carter method for forecasting mortality, with various 
extensions and applications (Lee 2000) undersöks olika aspekter av Lee-Carters modell. 
Resultaten visar att Lee-Carters modell tenderar att leda till större skillnad i dödlighet mellan 
könen trots att den skillnaden har minskat (Lee 2000).  

I Sverige har Makehams modell använts sedan början på 1900-talet (Olsen 2005). Makehams 
modell har bland annat studerats av Lindbergson (2001) som visade i rapporten Mortality Among 
the Elderly in Sweden att modellen överskattar dödligheten i höga åldrar. Hon föreslog att efter 
en given ålder bör modell övergå från att vara exponentiell till att vara linjär för att på så vis få en 
minskad ökning i dödligheten (Lindbergson 2001).  Vidare visar Fledelius et al. (2004) att den 
linjära övergången istället tycks underskatta dödligheten. De visar även att resultaten som fås av 
den justerade modellen tycks bero på val av ålder när den ska övergå till att bli linjär. De föreslår 
en annan modell som använder en tvådimensionell kernel hasardskattning med en multiplikativ 
bias korrigering för höga åldrar. Som enligt dem kommer ge en högre skattning av dödligheten 
och därmed hamna närmre den faktiska dödligheten. Slutligen konstaterar de att dödligheten ökar 
exponentiellt även i höga åldrar (Fledelius et al. 2004).   
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3. Livslängdsmodeller 
I det här avsnittet presenteras olika sätt för att beräkna livslängden. Den första tekniken använder 
erfaren dödlighet och den andra gör en prognos för dödligheten.  

Livslängdstabeller är det vanligaste sättet att visa hur dödligheten i en årskull ökar när åldern 
stiger. Det finns många varianter för utformningen av en livslängdstabell. Vanligen anger 
tabellerna dödsrisken och antal kvarlevande. Antal kvarlevande kan presenteras periodvis eller 
kohortvis.  En periodtabell ser till alla åldersgrupper under en period, medan en kohorttabell ser 
till en åldersgrupp i en given ålder. Alla beräkningar i det här arbetet görs på kohortdata. 
Kohorttabellen beräknas genom att följa en fiktiv årskull genom livet, tabellen visar antalet 
kvarlevande för varje ålder tills alla i årskullen är döda.   

För att skatta antalet kvarlevande i en åldersgrupp används dödsrisken. Dödsrisken är 
sannolikheten för en individ som är x år att dö inom en tidsperiod. Antalet kvarlevande ges av 

𝑙𝑙𝑥𝑥 = 𝑙𝑙0� 1 − 𝑞𝑞𝑖𝑖

𝑥𝑥−1

𝑖𝑖=0

, 𝑥𝑥 = 1,2, … 

där 𝑙𝑙𝑥𝑥  är antalet levande vid x års ålder och  𝑞𝑞𝑥𝑥−1 är dödsrisken vid x-1 års ålder. Vanligen sätts 
det initiala antalet levande 𝑙𝑙0 till 100 000 (Andersson 2005). 

Ett annat sätt att beräkna livslängden är genom att använda parametriska modeller för 
dödligheten. Några modeller som kan användas är William Makeham (1860), De Moivres 
likformiga fördelning (1729) , Benjamin Gompertz (1825) och Lee-Carters modell (1992) 
(Andersson 2005). I det här arbetet kommer Lee-Carters och Makehams justerad modell att 
användas. De är två modeller som används i Sverige idag och enligt Lindberson (2001) och 
Lundström och Qvist (2004) är de lämpliga för att skatta dödligheten i Sverige.  

För att skatta antalet kvarlevande lx med Lee-Carter görs först en prognos av den framtida 
dödlighetsintensiteten. Dödlighetsintensiteten är dödsrisken i ett litet åldersintervall. Låt µ𝑥𝑥𝑡𝑡  
beteckna dödlighetsintensiteten i ålder x, tiden t. Dödlighetsintensiteten kan skrivas som  

ln(µ𝑥𝑥𝑡𝑡 ) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡  

där 𝑎𝑎𝑥𝑥 är den åldersberonde delen i dödligheten, 𝑘𝑘𝑡𝑡  är tidstrenden i dödlighetsintensiteten, 𝑏𝑏𝑥𝑥 är 
en åldersberoende vikt till 𝑘𝑘𝑡𝑡 och 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡  är en slumpterm. Dödlighetsintensiteten µ𝑥𝑥𝑡𝑡  kan 
transformeras till dödsrisken 𝑞𝑞𝑥𝑥𝑡𝑡 , som sedan används för att beräkna antalet kvarlevande på 
samma sätt som tidigare.  

Lee-Carters modell antar att dödlighetsintensiteten är beroende av både ålder och kalenderår. Där 
den framtida dödlighetsintensiteten bygger på historisk data i ett tidsintervall. En nackdel med 
Lee-Carters modell är att skattningarna kan bli felaktiga om det tidigare har skett ett trendbrott i 
dödligheten. Ett trendbrott kan exempelvis vara att dödligheten i höga åldrar minskar samtidigt 
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som dödligheten i resten av befolkningen är konstant. Den framtida dödligheten kan då komma 
att bli underskattad. Lee-Carters modell brukar vanligen baseras på en lång tidsperiod ända 
tillbaka till 1900-talet. I Sverige tenderar dödligheten att bli felskattad om tidsperioden är för 
lång. Lundström och Quist (2004) förslår därför att tidsperioden ska begränsas till 25 år tillbaka i 
tiden (SCB 2012). I denna uppsats kommer tidsperioden begränsas till 1975-2004. 

Om Makehams modell med linjär justering används är dödlighetsintensiteten 𝜇𝜇𝑥𝑥 i åldern x, 

𝜇𝜇𝑥𝑥 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ exp(𝑐𝑐𝑥𝑥),                             𝑥𝑥 ≤ 𝑤𝑤,
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ exp(𝑐𝑐𝑤𝑤) + 𝑘𝑘(𝑥𝑥 − 𝑤𝑤),      𝑥𝑥 > 𝑤𝑤,   

där a är risken att dö av orsaker som inte är ålderberonde, b är en vikt till den ålderberonde delen 
c. Valet av ålder w kommer enligt Fledelius et al. (2004) påverka skattningen av dödligheten. Här 
kommer w sättas till 97 år som är den ålder som används av pensionsmyndigheten 
(Pensionsmyndigheten 2013). 

Dödlighetsintensiteten 𝜇𝜇𝑥𝑥 kan sedan användas för att beräkna antalet kvarlevande 𝑙𝑙𝑥𝑥, som ges av  

𝑙𝑙𝑥𝑥 = exp �−� 𝜇𝜇𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑥𝑥

0
�. 

Skillnaden mellan Lee-Carters och Makehams modell är att Makehams modell beror på några få 
parametrar som justeras till dödlighetsintensiteten som konstaterats. Dödlighetsintensiteten antar 
en exponentiell fördelning och parametrarna a, b och c är samma i alla åldrar x. 
Dödlighetsintensiteten i Lee-Carters modell antar ingen speciell fördelning utan parametrarna är 
olika för varje ålder x upptill maxåldern w och kan representeras som vektorerna  

𝒂𝒂𝑥𝑥 = [𝑎𝑎1 𝑎𝑎2 … 𝑎𝑎𝑤𝑤]𝑇𝑇 , 

𝒃𝒃𝑥𝑥 = [𝑏𝑏1 𝑏𝑏2 … 𝑏𝑏𝑤𝑤]𝑇𝑇 och 

𝒌𝒌𝑡𝑡 = [𝑘𝑘2004−𝑇𝑇+1 … 𝑘𝑘2004]. 
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4. Delningstal 
Livslängden är en viktig del för att beräkna delningstalet. Detta avsnitt börjar därför med att 
introducera den teoretiska grunden som behövs för att studera individers livslängd samt beräkna 
individers delningstal. Sedan presenteras det nuvarande delningstalet och de alternativa 
utformningar som är; könsspecifikt delningstal, delningstal med Lee-Carters dödlighet, 
delningstal med Makehams dödlighet och ekonomiskt delningstal. 

4.1 Sannolikhetsteoretisk grund för delningstal 
Låt T vara en icke-negativ kontinuerlig stokastisk variabel som betecknar den återstående 
livslängden med fördelningsfunktionen 𝐴𝐴(𝑡𝑡). Överlevnadsfunktionen 𝑙𝑙(𝑡𝑡) är då sannolikheten att 
leva minst t år till och kan skrivas som 

𝑙𝑙(𝑡𝑡) = 1 − 𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑡𝑡), 𝑡𝑡 ≥ 0. 

Den betingade överlevnadsfunktionen 𝑙𝑙𝑥𝑥(𝑡𝑡)  är sannolikheten att leva minst t år till givet att 
individen har fyllt x år, som definieras 

𝑙𝑙𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑥𝑥 > 𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡|𝑇𝑇 > 𝑥𝑥) =
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥)

=
𝑙𝑙(𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑙𝑙(𝑥𝑥)

, 𝑡𝑡 ≥ 0. 

 

Låt D beteckna kostnaden för en utbetalning till en x-åring om individen är nyfödd. Då gäller att 

𝐷𝐷 = 𝐸𝐸(𝐼𝐼(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥)) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥) = 𝑙𝑙(𝑥𝑥), 

där 𝐼𝐼(𝑇𝑇) är den stokastiska indikatorfunktionen som tar hänsyn till om individen har uppnått x års 
ålder,  

𝐼𝐼(𝑇𝑇) = �1   ,    𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑇𝑇 ≥ 𝑥𝑥,
0   ,    𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑇𝑇 < 𝑥𝑥.  

Kostnaden 𝐷𝐷𝑥𝑥 för en x+t åring givet att individen är x år idag är sannolikheten att överleva minst 
t år givet att individen har fyllt x år, alltså 

𝐷𝐷𝑥𝑥 = 𝐸𝐸(𝐼𝐼(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡|𝑇𝑇 > 𝑥𝑥)) = 𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡|𝑇𝑇 > 𝑥𝑥) =
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥) =

𝑙𝑙(𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑙𝑙(𝑥𝑥)

. 

Kostnaden Dx om t år för en säker livsvarig utbetalning som sker årligen med r procents ränta ges 
av, 

D𝑥𝑥 = �
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑃𝑃(𝑇𝑇 > 𝑥𝑥)

∞

𝑡𝑡=0

(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡 = �
𝑙𝑙(𝑥𝑥 + 𝑡𝑡)
𝑙𝑙(𝑥𝑥)

(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡
∞

𝑡𝑡=0

. 
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Låt till sist Dx vara kostnaden om t år för en säker utbetalning per månad m, med r procents ränta. 
Då är, 

𝐷𝐷𝑥𝑥 =
1

12
��

𝑙𝑙𝑡𝑡 + (𝑙𝑙𝑥𝑥+𝑡𝑡 − 𝑙𝑙𝑡𝑡)
𝑜𝑜
12

𝑙𝑙𝑥𝑥

11

𝑚𝑚=0

(1 + 𝑟𝑟)−𝑡𝑡(1 + 𝑟𝑟)
−𝑚𝑚
12 ,    𝑥𝑥 = 0,1, … ,𝑤𝑤.

𝑤𝑤

𝑡𝑡=𝑥𝑥

 

 

Kostnaden kan ses som väntevärdet av utbetalningen. Vidare kan variansen beräknas för 
utbetalningen. Variansen i sig ger ingen tydlig uppfattning om dess storlek. För det bör 
variationskoefficienten beräknas (Andersson 2005). Denna typ av beräkning blir relativt 
omfattande och kommer inte att tas med i denna studie. 

4.2 Utformning av delningstal 
Det nuvarande delningstalet beräknas genom att skatta överlevnadsfunktionen 𝑙𝑙𝑥𝑥 och justera för 
räntan r som här satt till 1,6 procent per månad. Delningstalet 𝐷𝐷 definieras som 

𝐷𝐷𝑥𝑥 =
1

12
��

𝑙𝑙𝑡𝑡 + (𝑙𝑙𝑡𝑡+1 − 𝑙𝑙𝑡𝑡)
𝑜𝑜
12)

𝑙𝑙𝑥𝑥

11

𝑚𝑚=0

(1,016)−(𝑡𝑡−𝑥𝑥)(1,016)
−𝑚𝑚
12 ,    𝑥𝑥 = 61,62, … ,𝑤𝑤

𝑤𝑤

𝑡𝑡=𝑥𝑥

      

där Dx är delningstal för ålder x, k – x är antal år som pensionär, m är månader (0, 1, …, 11), lx är 
antal kvarlevande i ålder x av 100 000 födda och r är räntan (Pensionsmyndigheten 2013). 

För att skatta överlevnadsfunktionen lx i delningstalet skattas först dödsrisken. Den nuvarande 
metoden för att skatta dödsrisken använder sig av antalsdödligheten i åldrarna 1-90 år. För barn 
under 1 år bestäms dödsrisken enligt lag. Från 91 år och uppåt skattas dödsrisken med hjälp av 
Generalized Perks Formula for Old-Age Mortality (se appendix). Generalized Perks Formula 
används eftersom osäkerheten är större i höga åldrar då det är färre observationer i dessa åldrar 
(SCB 2012). Dödsrisken 𝑞𝑞�𝑥𝑥

𝑡𝑡,𝑝𝑝 i åldern x, kohort t och period p blir 

𝑞𝑞�𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝐺𝐺𝑥𝑥

𝑡𝑡,𝑝𝑝

𝐴𝐴𝑡𝑡,𝑝𝑝                         𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑥𝑥 ∈ 0

𝐺𝐺𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝

𝑅𝑅𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑥𝑥

𝑡𝑡,𝑝𝑝                𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑥𝑥 ∈ 1,90

  𝐺𝐺𝑃𝑃𝐴𝐴                           𝑓𝑓ö𝑟𝑟 𝑥𝑥 ∈ 91, …

 

där 𝐺𝐺𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝 är antalet döda i åldern x, kohort t och period p,  𝐴𝐴𝑡𝑡,𝑝𝑝  är antal födda kohort t och period 

p, 𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝 är antalet döda efter födelsedagen i åldern x, kohort t och period p och 𝑅𝑅𝑥𝑥

𝑡𝑡,𝑝𝑝 är risktiden i 
åldern x, kohort t och period p. Perioden p i det nuvarande delningstalet är fem kalenderår 
(Pensionsmyndigheten 2013). För att skatta delningstalet med den alternativa metoden kan 
perioden p sättas till ett, vilket ger dödsrisken för ett kalender år.  
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För att beräkna risktiden 𝑅𝑅𝑥𝑥
𝑡𝑡,𝑝𝑝 bestäms först medelfolkmängden 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑡𝑡���  som sedan summeras över 

antalet perioder p, vilket kan skrivas som  

𝑃𝑃𝑥𝑥𝑡𝑡��� =
𝑃𝑃𝑥𝑥𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑥𝑥𝑡𝑡−1

2
 ,           𝑅𝑅𝑥𝑥

𝑡𝑡,𝑝𝑝 = � 𝑃𝑃𝑥𝑥
𝑦𝑦.����

𝑡𝑡

𝑦𝑦=𝑡𝑡−𝑝𝑝

 

Skattning av antalet kvarlevande 𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑘𝑘
𝑡𝑡,𝑝𝑝  kan nu beräknas genom att multiplicera dödsrisken med 

antalet kvarlevande, alltså 

𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑘𝑘
𝑡𝑡,𝑝𝑝  = 𝑙𝑙0� 1 − 𝑞𝑞�𝑖𝑖,𝑘𝑘

𝑡𝑡,𝑝𝑝,         
𝑥𝑥−1

𝑖𝑖=0

 

där dödsrisken är 𝑞𝑞�𝑥𝑥,𝑘𝑘
𝑡𝑡,𝑝𝑝  är för kohort t, ålder x, perioden p och kön k och 𝑙𝑙0 är satt till 100 000. 

Om dödsrisken istället beräknas med Lee-Carters modell skattas först den framtida 
dödlighetintensiteten µ𝑥𝑥𝑡𝑡  som har formeln  

ln(µ𝑥𝑥𝑡𝑡 ) = 𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑏𝑏𝑥𝑥𝑘𝑘𝑡𝑡 + 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑡𝑡 . 

Den skattade dödlighetsintensiteten µ�𝑥𝑥𝑡𝑡  kan transformeras till dödsrisken genom följande samband 

𝑞𝑞�𝑥𝑥𝑡𝑡 = 1 − exp�−0,5(�̂�𝜇𝑥𝑥𝑡𝑡 + �̂�𝜇𝑥𝑥+1𝑡𝑡 )�. 

För åldrarna 99 och uppåt används en utjämningsfaktor för dödligheten. Utjämningsfaktorerna 
beräknas genom att ta skillnaden i dödligheten från föregående år. Utjämningsfaktorn 
multipliceras med dödlighetsintensiteten i 98 års ålder för att få dödlighetsintensiteten för 
respektive ålder. Skattning av antalet kvarlevande lx kan beräknas på samma sätt som tidigare 
genom att multiplicera dödsrisken med antalet kvarlevande (SCB 2012).  

Om Makehams modell används för att beräkna dödlighetsintensiteten beräknas först 
parametrarna a,b och c. Det görs genom att minimera  

𝑄𝑄 = �𝑤𝑤𝑥𝑥𝑖𝑖(
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

�̂�𝜇𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑐𝑐𝑥𝑥𝑖𝑖)2 

med avseende på parametrarna a ,b och c. Där 𝑤𝑤𝑥𝑥𝑖𝑖 är lämpligt valda vikter och �̂�𝜇𝑥𝑥𝑖𝑖 är den 
approximativa dödlighetsintensiteten som bestäms av  

�̂�𝜇𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝐺𝐺𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑥𝑥𝑖𝑖

 ,         

där 𝐺𝐺𝑥𝑥𝑖𝑖 som är antalet döda i åldrarna 𝑥𝑥𝑖𝑖 , i = 0,1,2…,n och 𝑁𝑁𝑥𝑥𝑖𝑖är totala befolkningen i åldrarna 𝑥𝑥𝑖𝑖, 
i = 0,1,2…,n. 
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Parametrarna a,b och c sätts in i funktionen för 𝜇𝜇𝑥𝑥. Vilket ger 
 

𝜇𝜇𝑥𝑥 = � 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ exp(𝑐𝑐 ∙ 𝑥𝑥)                                     , 𝑥𝑥 ≤ 97
𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 ∙ exp(97 ∙ 𝑐𝑐) + 0,001(𝑥𝑥 − 97)   , 𝑥𝑥 > 97.   

 
Efter 97 års ålder övergår dödlighetsintensiteten till en rät linje som ökar med 0,001 enheter per 
år (Pensionsmyndigheten 2013). Dödlighetsintensiteten kan sedan användas i funktion för antal 
kvarlevande, 
 

𝑙𝑙𝑥𝑥 = exp (−� 𝜇𝜇𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑)
𝑥𝑥

0
 

 
För att beräkna det ekonomiska delningstalet används andel kvarstående utbetalningar 𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑡𝑡

∗  till 
pensionärerna istället för antalet kvarlevande 𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑡𝑡. Utbetalningarna justeras för hur många som 
avlidit och en ekonomisktillväxt på 1,6 procent. Delningstalet definieras som 
 

𝐷𝐷𝑥𝑥,𝑡𝑡 =
1
𝑙𝑙𝑖𝑖,𝑡𝑡∗

�
1
2
�𝑙𝑙𝑗𝑗,𝑡𝑡
∗ + 𝑙𝑙𝑗𝑗+1,𝑡𝑡

∗ �1,016𝑥𝑥−𝑗𝑗−1
𝑅𝑅𝑡𝑡

𝑗𝑗=𝑥𝑥

,     𝑥𝑥 = 61,62, … ,𝑅𝑅𝑡𝑡 

där 𝐷𝐷𝑥𝑥,𝑡𝑡 är det ekonomiska delningstalet som bestäms av  𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑡𝑡
∗   som är andel kvarstående 

utbetalningar för ålder x, kohort t. Andelens kvarstående utbetalningar bestäms genom  

𝑙𝑙𝑥𝑥,𝑡𝑡
∗ = 𝑙𝑙𝑥𝑥−1,𝑡𝑡

∗ ∗ ℎ𝑒𝑒𝑥𝑥,𝑡𝑡 

där 𝑙𝑙𝑥𝑥−1,𝑡𝑡
∗  är andelen kvarstående utbetalningar för ålder x-1, kohort t och ℎ𝑒𝑒𝑥𝑥,𝑡𝑡 är förändring i 

pensionsutbetalningarnas som beror på dödsfall kohort t, ålders x. Värdet på kvarstående 
utbetalningarna vid 60 års ålder 𝑙𝑙60,𝑡𝑡

∗  är satt till ett (Pensionsmyndigheten 2013).  
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5. Jämförelse av olika delningstal 
I det här avsnittet jämförs det nuvarande delningstalet med de alternativa delningstalen. De 
alternativa delningstalen är; ekonomiskt delningstal, könsspecifikt delningstal, delningstal med 
ettårsperiod, Makehams delningstal och Lee-Carters delningstal. Eftersom delningstalet både 
beror på när individen är född det vill säga vilket kohort individen tillhör och hur gammal 
individen är, så kommer respektive delningstal först jämförs i samma kohort men olika åldrar och 
sedan jämföras i samma ålder men olika kohort. Sist jämförs på samma vis delningstalet uträknat 
med parametriska modeller. 

5.1 Delningstal vid olika åldrar för samma kohort 
Det nuvarande delningstalet beror alltså på när pensionsuttaget sker. Delningstalet är större om 
individen tar ut pension tidigare och mindre om individen tar ut pension senare. För att se om de 
alternativa delningstalen minskar på samma sätt som det nuvarande jämförs delningstalen i 
åldrarna 61-70 år, för kohorten 1942 och 1948. Jämförelsen görs för två olika kohorter för att se 
om delningstalen följer samma mönster oberoende av för vilket kohort de beräknas. Kohort 1942 
och 1948 har valts för att de är de två kohorten som ligger längst ifrån varandra, där data finns för 
att beräkna alla delningstal. 

I figur 1 presenteras nuvarande delningstal, ekonomiskt delningstal och könsspecifika delningstal 
för kohort 1942, i åldrarna 61-70 år. Det nuvarande är som sagt störst vid 61 års ålder, för att 
sedan minska med åldern. Det ekonomiska delningstalet är störst vid 65 års ålder.  Före 64 års 
ålder är det ekonomiska delningstalet mindre än det nuvarande och efter 64 års ålder är det 
ekonomiska delningstalet större än det nuvarande. De könsspecifika delningstalen kommer likt 
det nuvarande delningstalet att minska med åldern. Det går även att se att det är stor skillnad 
mellan män och kvinnor delningstal, där kvinnors delningstal är större än det nuvarande och 
mäns delningstal är mindre än det nuvarande. 

I figur 2 visas samma delningstal som i föregående figur fast för kohort 1948. För båda 
kohorterna varierar delningstalen på liknande sätt. Det är dock inte samma skillnad mellan 
delningstalen. Det går exempelvis att se att för kohort 1948 är kvinnors delningstal alltid är större 
än det ekonomiska delningstalet, medan för kohort 1942 är kvinnors delningstal mindre än det 
ekonomiska delningstalet efter 65 års ålder.  För att vidare undersöka hur delningstalen varierar 
mellan olika kohort kommer i nästa avsnitt kohort 1942-1948 jämföras vid uttag av pensionen i 
samma ålder. 
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Figur 1 Nuvarande delningstal, ekonomiskt delningstal och könsspecifika delningstal.  
För kohort 1942, 61-70 år 

  

 

Figur 2 Nuvarande delningstal, ekonomiskt delningstal och könsspecifika delningstal.  
För kohort 1948, 61-70 år 
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5.2 Delningstal i samma ålder för olika kohorter 
Delningstalen beror som tidigare nämnts inte bara på när pensionsuttaget sker, utan också på 
vilket kohort individen tillhör. Om en individ är född tidigt 40-tal är det nuvarande delningstalet 
mindre jämfört med om individen är född sent 40-tal. För att undersöka om den trenden även 
gäller för de alternativa delningstalen jämförs delningstalen för kohorten 1942-1948, vid åldrarna 
61 år, 65 år och 70 år.  

I figur 4 visas delningstalen i 61 års ålder för kohort 1942-1948. Det nuvarande delningstalet ökar 
jämnt för varje årskull. Det gör även de könsspecifika delningstalen som är uträknade med en 
femårsperiod. Däremot kommer de könsspecifika delningstalen uträknade med en ettårsperiod 
inte öka jämnt. Utan tillfälliga variationer i dödligheten medför att delningstalet är mindre för 
vissa kohort och större för andra.  En annan notering är att det könsspecifika delningstalen för 
män har ökat mer än det för kvinnor, så skillnaden mellan de könsspecifika delningstalen minskar 
med tiden. Det ekonomiska delningstalet visar störst skillnad mellan olika kohorter, från kohort 
1942 till 1944 minskar det ekonomiska delningstalet kraftigt för att sedan öka igen mellan 1944-
1948.   

I figur 5 och figur 6 visas samma delningstal som i figur 4 fast i 65 respektive 70 års ålder. Alla 
delningstal förutom det ekonomiska följer liknande mönster som vid 61 års ålder. Det 
ekonomiska delningstalet är vid 65 års ålder är större för kohort 1944-1946 jämfört med de 
övriga kohorten. Den huvudsakliga skillnaden vid 70 års ålder är att det ekonomiska delningstalet 
minskar för kohort 1945 för att sedan öka igen.  

Figur 4 Delningstal vid 61 års ålder för kohort 1942-1948 
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Figur 5 Delningstal vid 65 års ålder för kohort 1942-1948 

 

Figur 6 Delningstal vid 70 års ålder för kohort 1942-1948 
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5.3 Delningstal uträknat med parametriska modeller 
De två modellerna som används för att beräkna dödligheten är Lee-Carters och Makehams 
modell. I tabell 1 jämförs antal kvarlevande uträknat med de olika modellerna. Det är först i höga 
åldrar som det blir en tydlig skillnad mellan modellerna. Lee-Carters är störs mellan 68-82 år och 
Makehams är störst från 102 år.  

Tabell 1 Antal kvarlevande för kohort 1948 med Makehams och Lee-Carters modell 

 

  

Ålder Nuvarande Makeham Lee Carter Nuvarande/
Makeham 

Nuvarande
/LeeCarter 

0  100 000 100 000 100 000 1,000 1,000 
… …     

65 90 196 90 884 90 670 0,992 0,995 
66 89 282 89 948 89 799 0,993 0,994 
67 88 327 88 915 88 872 0,993 0,994 
68 87 291 87 773 87 859 0,995 0,994 
69 86 179 86 514 86 714 0,996 0,994 
70 84 926 85 129 85 471 0,998 0,994 
71 83 601 83 605 84 109 1,000 0,994 
72 82 167 81 934 82 603 1,003 0,995 
73 80 580 80 105 80 995 1,006 0,995 
74 78 860 78 108 79 265 1,010 0,995 
75 76 977 75 933 77 370 1,014 0,995 
76 74 919 73 571 75 298 1,018 0,995 
77 72 698 71 017 73 035 1,024 0,995 
78 70 246 68 264 70 592 1,029 0,995 
79 67 571 65 310 67 935 1,035 0,995 
80 64 714 62 156 64 981 1,041 0,996 
81 61 573 58 808 61 747 1,047 0,997 
82 58 248 55 275 58 314 1,054 0,999 
83 54 667 51 573 54 638 1,060 1,001 
84 50 858 47 723 50 697 1,066 1,003 
85 46 876 43 755 46 581 1,071 1,006 
86 42 696 39 705 42 268 1,075 1,010 
87 38 402 35 615 37 819 1,078 1,015 
88 33 988 31 536 33 370 1,078 1,019 
89 29 632 27 522 28 947 1,077 1,024 
90 25 393 23 633 24 670 1,074 1,029 
91 21 357 19 928 20 642 1,072 1,035 
92 17 510 16 466 16 858 1,063 1,039 
93 14 082 13 300 13 374 1,059 1,053 
94 11 093 10 473 10 363 1,059 1,070 
95 8 547 8015 7816 1,066 1,094 
96 6 431 5941 5701 1,082 1,128 
97 4 719 4250 4009 1,110 1,177 
98 3 371 2976 2721 1,133 1,239 
99 2 340 2082 1792 1,124 1,306 

100 1 576 1455 1139 1,083 1,384 
101 1 028 1016 700 1,012 1,469 
102 648 709 418 0,914 1,550 
103 393 494 242 0,796 1,621 
104 230 344 135 0,669 1,702 
105 129 239 72 0,540 1,786 
106 69 166 36 0,416 1,900 
107 35 115 22 0,304 1,591 
108 17 80 10 0,213 1,700 
109 8 55 5 0,145 1,600 
110 3 38 2 0,078 1,500 
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Figur 7 visar dödlighetsintensiteten för kohort 1948 uträknat med Lee-Carter och Makehams 
modell samt den nuvarande metoden. Figuren visar även det approximativa konfidensintervallet 
för dödlighetsintensiten. Innan 95 års ålder är skattningarna förhållandevis lika varandra. Efter 95 
år kommer Lee-Carter öka mer än den nuvarande metoden och ligger nära den övre 
konfidensgränsen. Makehams avviker när den övergår till den linjära ökningen och dödligheten 
blir då betydligt lägre och hamnar utanför den nedre konfidensgränsen mellan 96-105 år. Värt att 
notera är att konfidensintervallet är brett i höga åldrar eftersom det är få observationer i dessa 
åldrar. 

Figur 7 Dödlighetsintensiteten för kohort 1948, i åldrarna 70-110 år 

 
För uträkning av konfidensintervallen se appendix. 

För att jämföra delningstalen uträknade med de olika modellerna visas i figur 8-9 nuvarande 
delningstal, Lee-Carters delningstal och Makehams delningstal. Delningstalen är uträknade för 
kohort 1942 och 1948, åldrarna 61-70 år.  Det nuvarande delningstalet är störst, Lee-Carters är 
lite mindre och Makehams är minst. Det går även att se att skillnaden mellan delningstalen större 
för kohort 1948. 

 I figur 10-11 jämförs Lee-Carters delningstal med det nuvarande delningstalet uppdelat på kön, 
för kohort 1942 och 1948, åldrarna 61-70 år. Lee-Carters modell resulterar i ett mindre 
delningstal oavsett kön. För män är skillnaden mellan delningstal mindre för kohort 1942 jämfört 
med kohort 1948. För kvinnor är den skillnaden oförändrad.  

För att tydligare se skillnaden mellan olika kohorter jämförs i figur 12-14 delningstalen vid 61,65 
och 70 års ålder för kohorten 1942-1948.  Skillnaden mellan delningstalen är inte beroende av 
vilken ålder de beräknas, dvs att vid 61, 65 och 70 år kommer delningstalen följa samma 
mönster. Det nuvarande delningstalet och Makehams delningstal ökar mer än Lee-Carters. Även 
mäns delningstal ökar mer om den nuvarande metoden används jämfört med om Lee-Carter 
används. För kvinnor ökar delningstalen i ungefär samma takt. 
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Figur 8 Delningstal för kohort    Figur 9 Delningstal för kohort 
1942, 61-70 år      1948, 61-70 år 

 

 

 

 

Figur 10 Delningstal för kohort     Figur 11 Delningstal för kohort 
1942, 61-70 år      1948, 61-70 år 
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Figur 12 Delningstal vid 61 års ålder för kohort 1942-1948 

 

Figur 13 Delningstal vid 65 års ålder för kohort 1942-1948 

 

Figur 14 Delningstal vid 70 års ålder för kohort 1942-1948 
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6. Slutsats 
Orsaken till att det ekonomiska delningstalet är mindre än det nuvarande delningstalet före 64 års 
ålder, är att dödligheten är högre bland de som går i pension tidigt. Det ekonomiska delningstalet 
beräknas genom att enbart inkludera de som gått i pension och inte befolkningen i stort och 
speglar därför den faktiska dödligheten bland de som tagit ut pensionen. Det nuvarande 
delningstalet missgynnar de som tar ut pensionen före 64 års ålder, då deras medellivslängd 
överskattas. Om det ekonomiska delningstalet skulle tillämpas är en trolig effekt att fler väljer att 
gå i pension före 64 års ålder eftersom delningstalet är mindre. Effekten av det blir att 
dödligheten minskar i gruppen före 64 års ålder givet att de nytillkomna pensionärerna har lägre 
dödlighet än de som tillhör gruppen i det nuvarande systemet. Konsekvensen blir då att 
delningstalet ökar eftersom det baseras på de som tillhör pensionsgruppen och inte hela 
befolkningen. Det finns därmed en överhängande risk att det blir stora svängningar i 
delningstalet. 

Ett alternativ till det ekonomiska delningstalet är att beräkna delningstalet för olika grupper som 
till exempel män och kvinnor. Kvinnor får då ett högre delningstal och män ett lägre vilket 
medför att kvinnor får mindre pension och män får högre pension jämfört med om ett 
könsneutralt delningstal använts. Resultaten visar att skillnaden i delningstalen mellan män och 
kvinnor minskar med tiden på grund av att mäns medellivslängd har ökat mer än kvinnors 
medellivslängd. Om denna trend fortsätter och mäns medellivslängd närmar sig kvinnors 
medellivslängd kommer utformning av det könsneutrala delningstalet inte längre verka 
omfördelande från män till kvinnor. Om man överväger att övergå till ett delningstal som är 
könsspecifikt bör man även se över hur omfördelning ska utformas från män till kvinnor. 

Vidare skulle delningstalet kunna beräknas med en kortare utjämningsperiod. Det könsspecifika 
delningstalet uträknat med en ettårsperiod kommer vara större jämfört med om en femårsperiod 
används. Om utjämningsperioden förkortas kommer även tillfälliga variationer i dödligheten 
medför att delningstalet är mindre för vissa kohort och större för andra. Det kan ses som ett 
osäkert system för pensionären, som får svårt att förutse vilket delningstal som kommer gälla för 
deras kohort.  

Delningstalen med Lee-Carters prognos kommer inte fånga upp att mäns livslängd har ökat mer 
än kvinnors de senaste åren. Det medför att skillnaden mellan delningstalen hålls konstant istället 
för att minska. I tidigare studier har det visats att Lee-Carters modell tenderar att göra felaktiga 
skattningar när det skett trendbrott i dödligheten. Att mäns livslängd har ökat mer än kvinnors är 
ett sådant trendbrott och mäns livslängd blir då felskattad. De könsspecifika delningstalen 
kommer då inte spegla den faktiska ökningen i livslängden och män får ett lägre delningstal och 
högre pension jämfört med om historisk data använts. I Lee-Carters modell är det avgörande 
vilken basperiod som används vid uträkningen av dödligheten. Om man skulle använda en 
kortare basperiod för män än för kvinnor är det möjligt att fånga upp att mäns livslängd har ökat 
mer än kvinnors och delningstalen blir då mer representativa.  
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En orsak till att Lee-Carters delningstal är mindre än det nuvarande kan vara att det skett ett 
trendbrott i höga åldrar.  Om dödligheten har utvecklats i olika takt beroende på ålder så tenderar 
Lee-Carters modell att underskatta den framtida nedgången i dödligheten. Även här kan 
basperioden delas upp, en för de äldre och en annan för de yngre. Nedgången i dödligheten 
kommer då att öka för de äldre enligt SCB:s befolkningsrapport.   

Makehams justerade modell kommer skatta färre kvarlevande i åldrarna 71-101 år, det resulterar i 
att delningstalet blir lägre än det nuvarande delningstalet. Resultatet kan delvis bero då på vilken 
ålder som väljs för den linjära justeringen. Enligt Fledelius et. al (2004) tenderar Makehams 
metod att överskatta dödlighet omkring området där den övergår från att vara exponentiell till att 
vara linjär. Det kan vara en bidragande orsak till att delningstalet blir mindre.  

Makehams modell med linjär justering är enligt konfidensintervallsmetoden inte en lämplig 
modell vid höga åldrar. Dödligheten kommer att underskattas, resultatet styrks bland annat av 
Fledelius et. al (2004) som föreslår en annan mer komplicerad metod som använder multiplikativ 
bias korrigering. Den kommer enligt dem att skatta en högre dödlighet jämfört med Makehams 
justerade modell. Om den kommer skatta högre eller lägre dödlighet jämfört med den nuvarande 
metoden (Generalized Perks Formula) har inte undersöks. Generalized Perks Formula visar sig 
lämplig enligt konfidensintervallsmetoden. Dock ska konfidensintervallen tolkas med försiktighet 
då det är få observationer i höga åldrar vilket medför att variansen är hög och konfidensintervallet 
brett i dessa åldrar. Detta motiverar fortsatta studier där hänsyn tas till variation, vilket inkluderar 
en djupare analys av variansen i dödligheten och även analyser av variansen i delningstalet. På så 
vis erhålls en uppfattning om säkerheten i de olika delningstalen vilket bidrar med information 
om vilket delningstal som lämpar sig bäst.  
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Appendix 
 

Approximativt konfidensintervall  
 
Låt 𝑁𝑁𝑥𝑥 vara den totala befolkningen i x års ålder och 𝑀𝑀𝑥𝑥 vara sannolikheten att dö innan x+1 års ålder. 
Då är  

𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 1)~𝑃𝑃𝐵𝐵𝐵𝐵(𝑁𝑁𝑥𝑥 ,𝑀𝑀𝑥𝑥) 
 

där 𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑥𝑥+1) är antalet individer som dör i intervallet (x,x+1).  
 
En skattning av 𝑀𝑀𝑥𝑥  är  

𝑀𝑀�𝑥𝑥 = 𝐺𝐺(𝑥𝑥,𝑥𝑥+1)
𝑁𝑁𝑥𝑥

. 
Som har väntevärde  

𝐸𝐸(𝑀𝑀�𝑥𝑥) = 𝑀𝑀𝑥𝑥   
och variansen 

𝜎𝜎2(𝑀𝑀�𝑥𝑥) = 𝑀𝑀𝑥𝑥(1−𝑀𝑀𝑥𝑥)
𝑁𝑁𝑥𝑥2

, 
som kan approximeras med  

𝜎𝜎2�𝑀𝑀�𝑥𝑥� ≈
𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 1)

𝑁𝑁𝑥𝑥
2 .  

 
Då 𝑁𝑁𝑥𝑥  är stort gäller antagandet att binomialfördelningen är approximativt normalfördelad, vilket ger  

 
𝑀𝑀𝑥𝑥~𝑁𝑁(𝑀𝑀𝑥𝑥 ,𝜎𝜎2(𝑀𝑀𝑥𝑥)). 

 
Det kan användas för att bilda det approximativa konfidensintervallet,  

𝐴𝐴𝐼𝐼𝑀𝑀𝑥𝑥 = 𝑀𝑀�𝑥𝑥 ±
𝛾𝛾1−∝/2

�𝜎𝜎2(𝑀𝑀�𝑥𝑥)
 

  
Det även kan skrivas med hjälp av approximationen för variansen  
 

𝐴𝐴𝐼𝐼𝑀𝑀𝑥𝑥 = 𝑀𝑀�𝑥𝑥(1 ±
𝛾𝛾1−

∝
2

�𝐺𝐺(𝑥𝑥, 𝑥𝑥 + 1)
).  

Slutligen fås det approximativa konfidensintervallet för dödlighetsintensiteten 𝜇𝜇�𝑥𝑥genom 
  

�̂�𝜇𝑥𝑥 ± 𝛾𝛾1−𝛼𝛼/2�
�̂�𝜇𝑥𝑥
𝑁𝑁𝑥𝑥

   

Där den approximativa skattningen av dödlighetsintensiteten �̂�𝜇𝑥𝑥använts som bestäms av 
 

�̂�𝜇𝑥𝑥 =
𝐺𝐺𝑥𝑥
𝑁𝑁𝑥𝑥

 , 

 
där 𝐺𝐺𝑥𝑥är antalet döda ålder x och 𝑁𝑁𝑥𝑥  är totala befolkningen ålder x (Andersson 2005). 
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Generalized Perks Formula 

GPF bygger på Makehams formel  

𝜇𝜇(𝑥𝑥|𝑏𝑏) = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑐𝑐𝑥𝑥    

där b följer den generaliserad gammafördelning som definieras av 

𝑔𝑔(𝑏𝑏) = �
𝑒𝑒𝑓𝑓(𝑏𝑏 − 𝑑𝑑)𝑓𝑓−1

𝑓𝑓
𝑒𝑒−ℎ(𝑏𝑏−𝑑𝑑),   𝑏𝑏 > 𝑑𝑑

0                                      ,    𝑏𝑏 < 𝑑𝑑.
 

Som ger GPF-formel för dödlighetsintensiteten 𝜇𝜇(𝑥𝑥), där termen a kan uteslutas i höga åldrar. 
Vilket ger  

𝜇𝜇(𝑥𝑥) = (𝑑𝑑 +
η

1 + η𝛾𝛾2 ∫ 𝑒𝑒𝑐𝑐𝑡𝑡𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥
𝑥𝑥0

)𝑒𝑒𝑐𝑐𝑥𝑥 

där η, γ, c och d skattas ur befintlig data. 
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