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Faktablad 

 

1. Topp-10, kommuner med störst påverkan på köpkraften bland pensionärer med allmän pension 

 

Kommun Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Täby  Stockholms län  - 646 kronor 

Danderyd Stockholms län  - 639 kronor   

Lidingö  Stockholms län  - 629 kronor 

Nacka  Stockholms län  - 627 kronor 

Tyresö  Stockholms län  - 621 kronor 

Salem  Stockholms län  - 613 kronor 

Ekerö  Stockholms län  - 611 kronor 

Österåker  Stockholms län  - 595 kronor 

Sollentuna Stockholms län  - 595 kronor 

Håbo  Uppsala län  - 593 kronor 

 

2. Topp-10, kommuner med minst påverkan på köpkraften bland pensionärer med allmän pension 

 

Kommun  Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Bjurholm  Västerbottens län  - 282 kronor 

Berg  Jämtlands län  - 325 kronor 

Töreboda  V Götalands län  - 330 kronor 

Sorsele  Västerbottens län  - 331 kronor 

Markaryd Kronobergs län  - 334 kronor 

Hörby  Skåne län   - 341 kronor 

Vindeln  Västerbottens län  - 342 kronor 

Vansbro  Dalarnas län  - 344 kronor 

Sävsjö  Jönköpings län  - 344 kronor 

Ödeshög  Östergötlands län  - 345 kronor 

 

3. Topp-10, kommuner med störst påverkan på köpkraften bland kvinnliga pensionärer med allmän 

pension 
Kommun Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Nacka  Stockholms län  - 495 kronor 

Lidingö  Stockholms län  - 473 kronor 

Solna  Stockholms län  - 468 kronor 

Sundbyberg Stockholms län  - 464 kronor 

Danderyd Stockholms län  - 464 kronor 

Täby  Stockholms län  - 458 kronor 

Stockholm Stockholms län  - 444 kronor 

Ekerö  Stockholms län  - 432 kronor 

Sollentuna Stockholms län  - 427 kronor 

Järfälla  Stockholms län  - 426 kronor 

 

4. Topp-10, kommuner med minst påverkan på köpkraften bland kvinnliga pensionärer med allmän 

pension 

 

Kommun Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Markaryd Kronobergs län  - 7 kronor 

Dorotea  Västerbottens län  - 12 kronor 

Bjurholm  Västerbottens län  - 12 kronor 

Vaggeryd Jönköpings län  - 56 kronor 

Aneby  Jönköpings län  - 61 kronor 

Älvdalen  Dalarnas län  - 61 kronor 

Ovanåker  Gävleborgs län  - 67 kronor 

Norsjö  Västerbottens län  - 67 kronor 

Sävsjö  Jönköpings län  - 76 kronor 

Tranås  Jönköpings län  - 85 kronor 
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5. Topp-10, kommuner med störst påverkan på köpkraften bland manliga pensionärer med allmän 

pension 
Kommun Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Täby  Stockholms län  - 883 kronor 

Lomma  Skåne län   - 875 kronor 

Danderyd Stockholms län  - 862 kronor 

Tyresö  Stockholms län  - 858 kronor 

Österåker  Stockholms län  - 850 kronor 

Håbo  Uppsala län  - 842 kronor 

Salem  Stockholms län  - 841 kronor 

Vellinge  Skåne län   - 839 kronor 

Lidingö  Stockholms län  - 830 kronor 

Lerum  Västra Götalands län - 828 kronor 

 

6. Topp-10, kommuner med minst påverkan på köpkraften bland manliga pensionärer med allmän 

pension 

 

Kommun Län   Skillnad i köpkraft januari 2022 - januari 2023 

Berg  Jämtlands län  - 498 kronor 

Åre  Jämtlands län  - 525 kronor 

Hörby  Skåne län   - 526 kronor 

Bjurholm  Västerbottens län  - 533 kronor 

Tomelilla  Skåne län   - 542 kronor 

Ödeshög  Östergötlands län  - 543 kronor 

Pajala  Norrbottens län  - 543 kronor 

Essunga  Västra Götalands län - 545 kronor 

Gotland  Gotlands län  - 552 kronor 

Töreboda  Västra Götalands län - 554 kronor 

 

Så har vi räknat: 

1. Först har den genomsnittliga allmänna pensionen, innan skatt (bruttopension) som utbetalades i respektive 

kommun 2022-01-31 räknats om till nettopension, det vill säga efter avdrag för skatt, begravningsavgift i 

respektive kommun samt avdrag för public serviceavgift och utifrån antagandet att samtliga pensionärer 

uppnått 67 års ålder. Uppgifterna om bruttopensionerna är hämtade från Pensionsmyndighetens 

statistikdatabas.  

 

2. Motsvarande beräkning har därefter gjorts för den genomsnittliga allmänna pensionen i respektive kommun 

som utbetaldes 2022-12-31. I och med att den allmänna pensionen har räknats upp med priserna och 

följsamhetsindex på mellan 8,3 och 3 procent beroende på förmånsslag har vi antagit att den genomsnittliga 

höjningen uppgår till 4 procent för genomsnittspensionen i respektive kommun.  

 

3. För att beräkna pensionens köpkraft har den genomsnittliga allmänna nettopensionen för 2023 multiplicerats 

med 0,898 som motsvarar inflationsnivån i december 2022, det vill säga 10,2 procent.  

 

4. För att få fram skillnaden i köpkraft mellan den genomsnittliga allmänna nettopensionen i år jämfört med 

samma tidpunkt förra året har den genomsnittliga allmänna nettopensionen för 2023 med avdrag för inflationen 

subtraherats med den genomsnittliga nettopensionen från 2022. 

 

Enskilda pensionärers köpkraft kan påverkas olika beroende på i vilken omfattning de har garantipension eller 

ej. Exempelvis har en pensionär med enbart garantipension, som bor i en kommun med genomsnittlig 

kommunalskatt, fått en förstärkning av köpkraften med cirka 600 kronor per månad i januari i år jämfört med 

samma månad förra året. Medan en pensionär med samma kommunalskatt och en allmän pension, utan tillskott 

av garantipension, på 20 000 kronor per månad förra året har fått en sänkt köpkraft med cirka 1 100 kronor på 

grund av inflationen.  

 

Om Folksam 

Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är 

försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna 

sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

http://www.folksam.se/

