
Pension
Pensionen består generellt av tre delar: allmän pension, tjänstepension och ett eget sparande. 
Hur mycket du får i pension beror på din inkomst genom livet och hur mycket du sparat själv. 
Så här fungerar de olika delarna.

Alla som har bott eller arbetat i Sverige 
har rätt till allmän pension. Den delen 
administreras av Pensionsmyndigheten. 
Den baseras på de inkomster du betalat 
skatt för, som exempelvis lön, 
sjukersättning och föräldrapenning. 
Den allmänna pensionen betalas ut så 
länge man lever.

Allmän pension

Löneväxling

Tjänstepension

Om du har en hög lön kan det vara aktuellt att löneväxla. Det innebär att arbetsgivaren sätter 
av en större del av din lön till pensionen. Eftersom skatten på pensionssparande är lägre än de 
sociala avgifterna på lönen får du mer pengar utan att det kostar din arbetsgivare mer. 

Det är viktigt att kontrollera hur löneväxlingen skulle påverka den allmänna pensionen och 
socialförsäkringsförmåner som sjuk- och föräldrapenning. 

De flesta anställda får tjänstepension 
som betalas av arbetsgivaren. Det är inte 
obligatoriskt om det inte finns 
kollektivavtal på arbetsplatsen. Om du 
inte har tjänstepension via jobbet bör du 
kompensera för det i ditt egna 
sparande. Tumregeln är att spara 
4,5 procent av lönen för att väga upp.  

Videomaterial om pensionssparande och mycket mer finns på  

EFN.se/skola

Eget sparande
Ett eget sparande är viktigast för dig som av någon anledning väntas få en lägre pension. Det 
kan exempelvis bero på längre perioder av deltidsarbete eller utebliven tjänstepension. 

Ett privat pensionssparande består oftast av ett investeringssparkonto eller en 
kapitalförsäkring. Det är generellt förmånligare än andra konton eftersom de beskattas med 
en schablonskatt. Amorteringar på bolån kan också ses som ett pensionssparande, eftersom 
det minskar skuldsättningen och därmed räntekostnaderna.

För den som driver aktiebolag eller enskild firma är en del av pensionssparandet avdragsgillt. 
Sparandet måste finnas på ett pensionssparkonto eller i en pensionsförsäkring.  Avdraget 
gäller upp till 35 procent av inkomsten, men max 10 prisbasbelopp.


