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Beslut om pensioner och förmåner inom kyrkans pensions-
system enligt slag, gjorda i Keva åren 2019 och 2018
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1) Innehåller fullt rehabiliteringsstöd.

2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

3) Beslutet kan gälla flera förmånstagare (t.ex. änka och barn).

Förändring

2019 2018 %     

 Ålderspensioner 703     804     -12,6     

 Partiell förtida ålderspension 113     84     34,5     

 Fulla invalidpensioner¹ 631     534     18,2     

 — varav nya beslut 249     215     15,8     

 Delinvalidpensioner² 198     213     -7,0     

 — varav nya eller förhandsbeslut 82     82     0,0     

 Arbetslivspension –      –      –        

 Familjepensioner³ 171     159     7,5     

 Deltidspension 1     2     -50,0     

 Övriga pensionsärenden –      –      –        

 Beslut om rehabilitering 167     188     -11,2     

 Sammanlagt 1 984     1 984     0,0     

 Pensionsslag
Alla pensionsärenden, st.



Pensionsbeslut inom kyrkans pensionssystem samt 
personer som gått i pension och nya pensioner år 2019
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Personer som gått i pension och löpande pensioner

◼ Personer som gått i pension från tjänst i kyrkan avser personer vars ålders- eller 
invalidpension (inklusive rehabiliteringsstöd och delinvalidpension) inletts under året.

◼ Det förutsätts att personen har varit i arbetslivet innan han eller hon gått i pension. 
Därmed räknas t.ex. arbetslösa inte som personer som gått i pension. Därtill förut-
sätts att personen på minst två år inte har fått pension som grundar sig på den egna 
yrkeskarriären.

◼ De som inlett deltidspension eller partiell förtida ålderspension och de som fått ny 
familjepension räknas inte som personer som gått i pension. De statistikförs separat.

◼ De löpande pensionerna avser pensioner som utbetalas av Keva. Löpande pensioner 
hos andra pensionsanstalter ingår inte.

◼ Från och med år 2017 gör man upp statistik endast över personer som har varit i 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande vid pensionering. Detta minskar något antalet 
personer som gått i pension.

4



Personer som gått i pension och som påbörjat ny partiell 
förtida ålderspension från anställning inom kyrkan år 2019
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  1) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

Förändring från    Förändring av    

föregående år, % medelålder, år   

 Ålderspensioner 421   -3,0 %       64,5     0,1         

 Full invalidpension 31   -8,8 %       57,1     -1,3         

 Fullt rehabiliteringsstöd 50   -20,6 %       50,2     0,6         

 Delinvalidpensioner¹ 54   20,0 %       55,7     1,1         

 Gått i pension sammanlagt 556   -3,5 %       62,0     0,3         

 Partiell förtida ålders-

 pension, sammanlagt
85   21,4 %       62,3     0,1         

 ● 25 % av intjänad pension 26   52,9 %       62,3     0,0         

 ● 50 % av intjänad pension 59   11,3 %       62,4     0,1         

 Pensionsslag Personer  Medelålder, år 



Personer som gått i ålders- eller invalidpension
från anställning inom kyrkan år 2019

61) Innehåller full invalidpension, fullt rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.



Personer som gått i pension och som påbörjat ny partiell 
förtida ålderspension från anställning inom kyrkan åren 
2019 och 2018
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1) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.



Personer som gått i pension och som påbörjat ny deltids-
pension eller partiell förtida ålderspension från anställning
inom kyrkan åren 2012–2019
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Medelåldern för personer som gått i pension och som påbörjat 
ny deltidspension eller partiell förtida ålderspension från anställ-
ning inom kyrkan enligt pensionsslag åren 2012–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

3) Innehåller inte deltidspension eller partiell förtida ålderspension.



Genomsnittlig pension för personer som gått i pension och
som påbörjat ny deltidspension eller partiell förtida ålders-
pension från anställning inom kyrkan åren 2012–2019

10

1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

3) Innehåller inte deltidspension eller partiell förtida ålderspension.



Personer som gått i invalidpension från anställning
inom kyrkan år 2019
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Personer som gått i invalidpension från anställning
inom kyrkan enligt sjukdomshuvudgrupp år 2019
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 1) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

 Sjukdomshuvudgrupp

     Full

     invalid-

     pension

  Full

  rehabilite-

  ringsstöd

  Delinvalid-

  pensioner¹

Samman-

lagt

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 8    8    24    40    

 Mental hälsa 7    34    9    50    

 Tumörer 5    1    4    10    

 Sjukdomar i nervsystemet 7    2    6    15    

 Cirkulationsorganens sjukdomar 1    2    3    6    

 Skador, förgiftningar m.m. –    2    –    2    

 Övriga sjukdomar 3    1    8    12    

 Alla 31    50    54    135    



Procentuell fördelning enligt sjukdomshuvudgrupp av 
personer som gått i invalidpension från anställning inom 
kyrkan år 2019
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 1) Innehåller partiellt rehabiliteringsstöd.

 Sjukdomshuvudgrupp

     Full

     invalid-

     pension

  Full

  rehabilite-

  ringsstöd

  Delinvalid-

  pensioner¹

Samman-

lagt

 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet 25,8 %  16,0 %  44,4 %  29,6 %  

 Mental hälsa 22,6 %  68,0 %  16,7 %  37,0 %  

 Tumörer 16,1 %  2,0 %  7,4 %  7,4 %  

 Sjukdomar i nervsystemet 22,6 %  4,0 %  11,1 %  11,1 %  

 Cirkulationsorganens sjukdomar 3,2 %  4,0 %  5,6 %  4,4 %  

 Skador, förgiftningar m.m. –        4,0 %  –        1,5 %  

 Övriga sjukdomar 9,7 %  2,0 %  14,8 %  8,9 %  

 Alla 100,0 %  100,0 %  100,0 %  100,0 %  



Personer som gått i invalidpension från anställning 
inom kyrkan enligt procentuell fördelning av sjukdoms-
huvudgrupp åren 2012–2019
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Kyrkans pensionsutgift enligt pensionsslag
åren 2012–2019
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1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller full invalidpension, fullt rehabiliteringsstöd,  delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.

3) Arbetslöshetspensioner var i utbetalning  i ringa grad åren 2012–2015 före deras upphörande eller ändring till ålderspension. Summor som utbetalats syns inte i figuren.



Löpande kyrkans pensioner hos Keva
31.12.2019 och 31.12.2018

16

1) Innehåller förtida ålderspension.

2) Innehåller full invalidpension, fullt rehabiliteringsstöd, delinvalidpension och partiellt rehabiliteringsstöd.



Försäkrade inom kyrkan och löpande pensioner
hos Keva vid årets slut 2013–2019

171) År 2019 uppskattning.



Arbetspensionsförsäkrade

◼ Med arbetspensionsförsäkrade avses 17–68-åriga personer, som vid en specifik 
tidpunkt har haft en anställning i vilken pension intjänas. Före år 2017 var nedre 
åldersgränsen för intjäning 18 år.

◼ Personer med visstidsanställning ingår och anställningen kan vara på hel- eller deltid.

◼ Personer på olika ledigheter (föräldraledigt, alterneringsledigt, tjänstledigt m.m.) 
ingår.

◼ Statistiken baseras på de uppgifter som arbetsgivarna har meddelat till Kevas
anställningsregister. 

◼ Yrkesklassificeringen baseras på Statistikcentralens internationella yrkesklassificering 
2010.
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Försäkrade inom kyrkan och deras medelålder vid årets
slut 2011–2018 , arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
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Försäkrade inom kyrkan enligt ålder och kön 31.12.2018, 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
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Åldersstruktur för de försäkrade inom kyrkan 31.12.2018, 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
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Försäkrade inom kyrkan enligt yrke 31.12.2018, de största 
yrkesgrupperna (25 st.) , arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

22 1) Arbetsledare och anställda inom trädgårds- och växthusodling.



Försäkrade inom kyrkan enligt yrkesbransch 31.12.2018, 
arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
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Antal försäkrade 31.12.2018 inom kyrkan enligt det år då
de uppnår sin pensionsålder, arbetsavtals- eller tjänste-
förhållande
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