
14. Tidigare pensionsålder för personer med fysiskt krävande arbeten 
 
Sveriges riksdag fattade under 2019 ett beslut om att höja de olika åldersgränserna i 
pensionssystemet. Bakgrunden är att medellivslängden fortsätter att öka. För att inte 
pensionen ska sjunka i takt med att genomsnittliga tiden som pensionär blir längre ansåg 
man att åldersgränserna i pensionssystemet behövdes höjas. En annan möjlig lösning hade 
istället varit att höja pensionsavgiften. Det finns även en tredje väg att gå. Låt dem som 
har ett yrke där det är möjligt att arbeta högre upp i åldrarna göra det medan de som har 
ett fysiskt påfrestande yrke får möjligheten att gå tidigare. 
 
Nuvarande lösning, att alla i befolkningen ska arbeta länge och att åldersgränserna i 
pensionssystemen ska höjas kraftigt de kommande åren för att därefter följa en rikt ålder 
som bygger på medellivslängden, är olycklig. Spridningen i hälsa mellan olika 
utbildningsgrupper är stor och de försvårar en generell förlängning av arbetslivet för alla. 
En generell höjning tar inte hänsyn till att möjligheten till att orka arbeta högre upp i 
åldrarna är ojämnt fördelat. Det finns stora skillnader i befolkningens hälsa som 
återspeglar sig i att skillnaden i medellivslängd mellan olika utbildningsgrupper ökar. Antal 
levnadsår med aktivitetsnedsättning varierar också betydligt mellan olika 
utbildningsgrupper. Olika typer av arbeten ställer också olika fysiska krav. Krav som kan 
vara svåra att uppnå när kroppen åldras och blir svagare. De höjda åldersgränserna är 
således mycket problematiska för många arbetaryrken, där de fysiska kraven som ställs 
generellt är höga.  
 
När åldersgränserna i pensionssystemet stegvis ökar kommer alla i befolkningen oavsett 
yrke eller hälsostatus tvingas arbeta högre upp i åldrarna, ingen hänsyn ta till arbetets 
karaktär eller bakomliggande hälsa. Enda möjligheten att gå tidigare är om man har eget 
kapital eller en hög tjänstepension som gör att man klarar sig fram till åldersgränserna för 
den allmänna pensionen, vilket är en klassfråga. Alternativt att man kan bevisa för 
Försäkringskassan att man har en livsvarigt nedsatt arbetsförmåga och kan passera nålsögat 
för att få sjukersättning. Att ha sjukersättningen som generell lösning för alla som inte 
orkar arbeta några ytterligare år är heller inte önskvärt. Det behövs en mer allmän lösning 
för dem med fysiskt krävande arbeten och som riskerar att bli utslita av att arbeta 
ytterligare år. 
 
Visst kommer det även i fortsättningen finnas en viss möjlighet att styra vid vilken ålder 
man börjar ta ut sin pension. Men i den mån individen fortfarande själv kan välja att gå 
tidigare är det individen ensam som får betala priset i form av en livslångt lägre pension. 
För pensionens storlek spelar de sista åren i arbetslivet större roll än de tidigaste åren och 
särskilt kvinnor som haft ett arbetaryrke löper stor risk att trots ett helt arbetsliv får en 
mycket låg pension. 
 
Arbetare börjar ofta arbeta tidigt och arbetar i fysiskt ansträngande arbeten där 
möjligheten att arbete högre upp i åldrarna är mindre. Att tvinga människor som arbetat 
ett helt yrkesliv att arbeta ännu längre är inte lönsamt varken för individ eller 
skattebetalarna. Individen riskerar sin hälsa och samhället riskerar få stora kostnader för 
sjukpenning och hälso- och sjukvård. Istället för att människor med fysiskt krävande 
arbetaryrken ska släpa sig igenom de sista åren i arbetslivet och riskera att bli sjuka och 
utslitna för att borde de kunna gå tidigare pension.  
 
Det ska alltid löna sig att ha arbetat, även för de med relativt sett lägre inkomster.  
Att ta ut ålderspension tidigare sänker pensionens storlek livslångt. Arbetare i fysiskt 
krävande yrken behöver också få möjligheten att skjuta upp uttaget av ålderspension. En 
lösning där vissa yrkesgrupper får möjlighet att gå ett par år tidigare utan att behöva ta ut 



ålderspensionen skulle möjliggöra både ett värdigt avslut av arbetslivet och högre 
pensioner för denna grupp. 
 
Med stöd av ovanstående yrkas 
 
att  Socialdemokraterna arbetar för att möjliggöra en pensionslösning för dem 

med fysiskt krävande arbeten.’ 
Att Socialdemokraterna även ska arbeta för att möjliggöra en pensionslösning för 

dem med psykiskt krävande arbeten 
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