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KAPITEL 1  

 

DIN PENSION 
 

 

Det här kapitlet handlar om de möjligheter som finns att ha 

ett gott pensionärsliv när det är så dags – om ett år eller 

kanske tio år. Har du redan gått i pension finns det också 

inspiration att hämta här. 
 

 

PENSIONENS OLIKA DELAR 
Pensionen består i regel av tre delar – allmän pension, tjänstepension och 

eventuellt eget sparande. Vissa delar kan du påverka själv. 

 

Allmän pension är den statliga pension som Pensionsmyndigheten ansvarar 

över. Den består av flera olika delar som inkomstpension, tilläggspension och 

premiepension. Garantipension är en del av grundskyddet, liksom bostads-

tillägg och äldreförsörjningsstöd, och räknas också in i den allmänna pensionen. 

 Den allmänna pensionen betalas ut så länge man lever. 

 

 

ALLMÄN PENSION 

• Inkomstrelaterad allmän pension 

- beroende på födelseår 

Som följd av reformen av det tidigare ATP-systemet och införande av det nya 

pensionssystemet är den inkomstrelaterade pensionen uppdelad i två skilda 

delar. Födda 1937 eller tidigare har enbart tilläggspension som bygger på ATP-

systemet. Födda 1938 till 1953 har tilläggspension samt inkomstpension och 

premiepension. Ju tidigare man är född desto mer tilläggspension och desto 

mindre inkomstpension och premiepension – och vice versa. Födda 1954 och 

senare har enbart inkomstpension och premiepension. 
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• Inkomstpension 

Är du född 1938 eller senare och har arbetat i Sverige har du tjänat in 

inkomstpension som är en del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 

14,88 procent av din bruttoinkomst och andra skattepliktiga ersättningar till 

denna del av pensionen. Se fotnot på nästa sida. 

Varje år som du arbetar och betalar skatt får du pensionsrätt som är grunden 

för att beräkna pensionen. Inkomstpensionen är tänkt att vara inkomstrelate-

rad och ska reflektera ens arbetsliv. 

 Även när du får till exempel sjuk- och aktivitetsersättning och a-kasse-

ersättning tjänar du in till allmänna pensionen. 

 

• Tilläggspension 

Tilläggspension är en del av den allmänna pensionen och ersätter ATP och 

folkpension som fanns i det gamla pensionssystemet. 

 Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggs-

pensíon och eventuell garantipension. 

 Är du född 1938 - 1953 får du tilläggspension som en del av din allmänna 

pension. Ju senare du är född desto mer av din allmänna pension får du som 

inkomstpension och premiepension. 

 Hur stor din tilläggspension blir baseras på pensionspoängen du får under 

de år du arbetat. 

 

 

 

• Premiepension 

Du som arbetar i Sverige och är född 1938 eller senare tjänar in till din premie-

pension som är en del av den allmänna pensionen. Denna fonderade del kan du 

själv påverka. 

Fotnot 

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst, det vill säga lön och andra 

skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) till allmän pension. 

Men avgifterna på dina inkomster som går till pensionen är sammanlagt 17,21 procent – 14,88 

till inkomstpension och 2,325 till premiepension. Det är på den pensionsgrundande inkomsten 

(PGI) som avgiften är 18,5 procent, vilket beror på att PGI är inkomsten efter avdrag för allmän 

pensionsavgift på 7 procent (18,5 x 0,93 = 17,21). Inkomstskatt för pensionsavgift är 8,07 IBB, 

alltså är högsta PGI 93 procent av 8,07 IBB, det vill säga 7,5 IBB. 

KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN. SE 
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Varje år avsätts 2,325 procent av din bruttoinkomst och andra skattepliktiga 

ersättningar till premiepensionen. 

 När du tjänat in dina första pensionsrätter kan du välja fonder i premie-

pensionen. 

 Du behöver inte välja fonder själv. Gör du inget val placeras dina fonder i 

statens fondportfölj AP7 Såfa, den så kallade Såfan. 

 När du ansöker om premiepension första gången kan du lägga till ett 

efterlevandeskydd. Skyddet innebär att din premiepension fortsätter att 

betalas ut livsvarigt till din make/sambo om du dör före honom eller henne. 

Det innebär dock att du får en lägre pension än om du inte tecknar efterlevan-

deskydd. 

 

• Garantipension 

Garantipensionen är till för dig som haft liten eller ingen arbetsinkomst alls. 

Den baseras främst på hur stor din inkomstpension är, hur länge du bott i 

Sverige och om du är ensamstående eller gift/sambo. 

 Garantipensionen betalas ut först från att du fyllt 65 år (2020). Den 

beviljas automatiskt när du lämnar in din ansökan om allmän pension eller vi 65 

år om du tagit ut din inkomstgrundande pension tidigare. 

 Från och med 2023 kommer man inte att få ta ut garantipension förrän vid 

66 års ålder. År 2026 kan garantipensionen komma att knytas till en ny så kallad 

riktålder som då kan bli 67 år. 

 

DETTA GÄLLER 2020 

• Är du född 1937 eller tidigare kan du som mest före skatt få 8 799 kronor i 

garantipension som ensamstående och 7 861 kronor som gift eller sambo. 

• Är du född 1938 eller senare är maxbeloppet 8 597 kronor för ensam-

stående och 7 690 kronor för makar/sambor. 

 

För många är garantipensionen ett komplement till inkomstpensionen, du får 

ingen garantipension om du: 

1. Är ensamstående och får ut 12 530 kronor per månad eller mer i 

inkomstpension före skatt. 

2. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. 
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TJÄNSTEPENSION 
Tjänstepensionen betalas in av din arbetsgivare. Arbetar du i en kommun, 

region eller i staten har du alltid tjänstepension. Hos privata arbetsgivare är det 

däremot inte lika självklart, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller på 

din arbetsplats. Fler än 9 av 10 yrkesarbetande i Sverige bedöms idag få 

tjänstepension inbetald. 

 Tjänstepensionen bestäms mellan arbetsgivaren och fackförbunden i ett 

kollektivavtal, eller direkt med dig som anställd. 

 Har du arbetat hos flera olika arbetsgivare och i olika sektorer, till exempel 

privat och statligt, har du fått pengarna placerade i olika pensionsbolag. Du ser 

var dina pengar är placerade genom att gå in på Min pensions webbplats eller 

genom att kontakta Pensionsmyndigheten. 

 

LÄS MER HÄR: minpension.se och pensionsmyndigheten.se 

(se Här finns dina pensioner samlade) 

 

• Du kan behöva ansöka om tjänstepension 

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Ditt tjänste-

pensionsbolag kontaktar oftast dig ett par månader innan 65 års ålder med 

frågan om när du vill ta ut din tjänstepension. Vill du inte att den ska betalas ut 

då kan du begära att den skjuts upp till exempel ett år framåt i tiden. Vill du ta 

ut tjänstepensionen tidigare får du lov att höra av dig. 

 Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en 

kortare tid, till exempel under fem år, tio, 15 eller 20 års tid. Det är viktigt att 

tänka igenom hur du väljer att ta ut din tjänstepension eftersom de val du gör 

inte går att ändra i efterhand. 

 Vänd dig till det pensionsbolag som förvaltar din tjänstepension för att 

höra vad som gäller. Dina pensionsbolag ser du om du loggar in och gör en 

pensionsprognos. 

KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN 

 

Inom de olika tjänstepensionsavtalen finns olika efterlevandeskydd att teckna 

om du skulle avlida. Dessa är oftast återbetalningsskydd och familjeskydd. Det 

innebär att dina närmaste anhöriga kan få ett ekonomiskt skydd om du dör. 

Tänk på att efterlevandeskydden sänker din egen tjänstepension, så det är bra 

att tänka igenom om du verkligen behöver skydden. 
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Återbetalningsskydd innebär att allt du sparat går till dina efter-levande. Det är 

alltså beroende av hur mycket du har hunnit spara ihop. Familjeskyddet 

ersätter i stället dem med ett på förhand fastställt belopp. 

 När du har tagit reda på kostnaden kan du jämföra det med vad en 

livförsäkring (dödsfallsförsäkring) hade kostat i stället. 

 

LÄS MER på konsumenternas.se där du också kan beräkna 

kostnaderna för olika efterlevandeskydd. 

 

 

PRIVAT PENSIONSSPARANDE 
Tidigare fanns avdragsrätt för privat pensionssparande vilken avskaffades 2016, 

men det finns fortfarande andra sätt att spara för att dryga ut pensionen. Ett är 

att sätta undan pengar i ett investeringssparkonto (ISK) eller ren 

kapitalförsäkring. Spara till framtiden genom att amortera på eventuella bolån 

är också bra. 

 För den som har tjänstepension är sparande på investeringssparkonto 

(ISK) ett alternativ för långsiktigt sparande. Ett annat alternativ är en 

kapitalförsäkring om du är i behov av försäkringsskydd och beredd att betala 

för det. 

 Om du inte har tjänstepension får du spara avdragsgillt. 

Pensionssparavdrag får göras av den som är obegränsat skattskyldig och har en 

avdragsgrundande inkomst av anställning. Eller om personen helt saknar 

pensionsrätt i anställning. Även den som har en avdragsgrundande inkomst av 

aktiv näringsverksamhet får göra pensionssparavdrag. 

Läs mer på skatteverket.se 

 I dessa fall är ett individuellt pensionssparande (IPS) ett alternativ för 

långsiktigt sparande. Ett annat alternativ är en privat pensions-försäkring om 

du är i behov av försäkringsskydd och beredd att betala för det. 

 Ett investeringssparkonto (ISK) eller en kapitalförsäkring skaffar du hos din 

bank eller försäkringsbolag. Du kan sedan välja vika fonder eller aktier du vill 

spara i. Se bara upp med avgifterna! Ett riktmärke är att det inte bör kosta mer 

är cirka 0,40 procent i fondavgift, enligt Pensionsmyndighetens 

rekommendation. 

 Förutom avgifterna är det viktigaste att tänka på hur stor risk sparandet 

har, exempelvis fördelning mellan aktie- och räntefonder. Är du ung och ska 
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spara i många år kanske du väljer ett sparande med högre risk, det vill säga en 

hög andel aktiefonder. 

 Om du närmar dig pensionen kan det vara klokt att se över risknivån, alltså 

fördelningen mellan aktiefonder och räntefonder. Räntefonder har generellt en 

lägre risk. 

 

 

 
SKATT PÅ ISK 

Du betalar en årlig skatt, en schablonintäkt, som baseras på det sammanlagda 

värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Du ska inte 

deklarera de vinster eller förluster du gör på ditt investeringssparkonto, ISK. 

 Schablonintäkten framgår av kontrolluppgiften som din bank exempelvis 

lämnar och är förifylld i deklarationen. Den skatt du ska betala är 30 procent av 

schablonintäkten. 

 Du betalar med andra ord inte skatt på enskilda vinster, utdelningar, ränta 

eller annan avkastning som du får från tillgångarna du har på kontot. Du kan 

också ta ut pengar från konto utan att behöva betala skatt för det uttagna 

beloppet. 

KÄLLA: SKATTEVERKET.SE 

 

 

SPARA I KAPITALFÖRSÄKRING 

En kapitalförsäkring är en sparform där dina placeringar (aktier och fonder) 

läggs i en försäkring som ägs av försäkringsbolag. Kapitalförsäkringen 

TRE SÄTT ATT SPARA PRIVAT TILL PENSION 

 

• Investeringssparkonto (ISK) innebär att du sparar i aktier eller fonder och det du har på 

kontot ägs direkt av dig. 

 

• Kapitalförsäkringen innehåller nästan alltid någon typ av försäkring. De aktier eller 

fonder du har där ägs inte av dig, utan av ett försäkringsbolag. 

 

• Amortera på bolån kan vara ett alternativ i kombination med eget sparande. 
 

KÄLLA. PENSIONSMYNDIGHETEN.SE 
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schablonbeskattas vilket innebär att du inte själv behöver deklarera varje affär. 

Vinster du gör skattas inte för sig utan det är det totala värdet i din försäkring 

som beskattas varje år. I kapitalförsäkringen kan du även välja en förmåns-

tagare där en viss del av kapitalet i försäkringen tillfaller förmånstagaren eller 

ditt dödsbo. 

KÄLLA: FINANSPORTALEN.SE 

 

 

HÄR FINNS ALLA DINA PENSIONER 
Det enklaste för att få en överblick av alla dina pensioner är att gå in på 

minpension.se. För att se dina uppgifter behöver du en e-legitimation eller 

BankID. Du kan också gå in på sidan med den pinkod som du får från 

Pensionsmyndigheten. 

 

Ring Pensionsmyndighetens kundservice 0771-776 776 om du behöver hjälp. 

 

DETTA FINNS PÅ DIN SIDA HOS MINPENSION.SE 

• Din allmänna pension – så mycket har du hittills i intjänad pensionsrätt. 

• Din premiepension – de fonder du valt. Har du inte valt några så finns 

pengarna hos Sjunde AP-fonden, sen så kallade Såfan. 

 

LÄS MER om dina fonder på Pensionsmyndighetens hemsida genom att logga 

in med pinkod eller BankID. Här kan du också byta fonder. 

LÄS MER om fonder på fondkollen.se 

 

• Dina tjänstepensioner – här är bolagen dina pengar är placerade i. Klicka 

på de olika tjänstepensionerna så ser du summan hittills och hur länge 

pengarna betalas ut så länge du inte gör några ändringar. 

• Dina privata pensionsförsäkringar – har du satt in pengar i privata 

pensionsförsäkringar så finns de här. Dock kan du inte se dina insättningar 

om du sparar individuellt i en bank. 

KÄLLA: DAGS ATT LÄGGA PENSIONSPUSSLET AV ANNIKA CREUTZER. 2016 

 

 

GÖR EN PROGNOS 
När du kontrollerar uppgifterna om olika pensionssparande på minpension.se 

kan du klicka på fliken Min prognos. Du får då upp ett stapeldiagram på vilka 
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belopp du kan räkna med om du väljer att ta ut de olika pensionsdelarna 

(allmän pension, tjänstepension och privat sparande) vid olika åldrar. 

 

 

EFTERLEVANDEPENSION 
När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension. Den 

ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställnings- 

pension och änkepension. 

 Ett barn kan får efterlevandepension om en eller båda föräldrarna avlidit. 

Som barn räknas även 18 – 20 åringar som studerar på grund- eller 

gymnasieskola. 

 

 

Är du make/maka, registrerad partner eller sambo kan du som ännu inte har 

fyllt 65 år få efterlevandepension om din make, maka eller registrerad partner 

INNAN DU ANSÖKER OM ALLMÄN PENSION 

• Välj när du vill gå i pension. Du kan tidigast ta ut allmän pension från 62 års ålder. 

Om du är född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från att du fyllt 

61 år. 

 

• Ansök cirka tre månader innan du vill ha din första utbetalning. Har du arbetat eller 

bott utomlands bör du söka sex månader innan du vill ha din pension. 

 

• Planera hur länge du vill jobba. Du har rätt att arbeta enligt LAS – Lag om 

anställningsskydd – fram tills du fyllt 68 år på din nuvarande arbetsplats (2020) I 

vissa fall kan du arbeta längre om du och din arbetsgivare kommit överens om det. 

Läs mer i kapitlet Arbeta som senior. 

 

• Räkna på din pension. Din skatt ändras och blir lägre från och med januari månad 

det är du fyller 66, beroende på hur stor pension och/eller arbetsinkomst du har. 

 

• Bestäm om du vill ta ut hela pensionen eller delar av den. Du kan fortsätta jobba 

och ta ut pension samtidigt. 

 

• Ju senare du tar ut din pension, desto högre pension får du. Det beror på att 

pensionskapitalet betalas ut under färre år. 

 

KÄLLA PENSIONSMYNDIGHETEN 
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dör. Även sambo räknas om ni har, har haft eller väntar gemensamt barn eller 

om ni förut varit gifta eller varit registrerade partner. 

 

SÅ FÅR DU EFTETLEVANDEPENSION 

När Pensionsmyndigheten får uppgift från Skatteverket om att någon som bor i 

Sverige har avlidit undersöker man om det finns efterlevande som har rätt till 

någon typ av efterlevandepension. Om en nära anhörig till dig dött och du är 

efterlevande, skickas ett besked till dig om du har rätt till efterlevandepension. 

 I vissa fall måste du lämna kompletterande uppgifter innan det tas beslut 

om du har rätt till efterlevandepension. Om efterlevandepension betalas ut 

över flera årsskiften räknas beloppen om varje år. 

 

LÄS MER på pensionsmyndigheten.se 

 

 

ÄNKEPENSION 
Du som är kvinna och var gift med din make den 31 december 1989 kan få 

änkepension. Om du är född 1945 eller senare och ni var gifta ända fram till 

dödsfallet kan du få änkepension om du tjänat mindre än maken. Är du yngre 

än 65 år får du i stället efterlevandepension. 

KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN.SE 

 

LÄS MER på efterlevandeguiden.se 

 

 

FÖRR FÖRTIDSPENSION – NU SJUKERSÄTTNING 
Tidigare hette det förtidspension, men nu sjuk- eller aktivitetsersättning och 

gäller den som är mellan 19 och 64 år 

 

RÄTT TILL SJUKERSÄTTNING HAR DEN SOM: 

• Är mellan 19 och 64 år. 

• Troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, 

skada eller funktionsnedsättning. 

• Har nedsatt arbetsförmåga med minst en fjärdedel avseende alla arbeten 

på arbetsmarknaden. I begreppet alla arbeten på arbetsmarknaden ingår 

särskilt anpassade arbeten och anställningar med anställningsstöd. 
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Från och med juli det år man fyller 19 år kan man få hel sjukersättning. 

 Den som har fyllt 30 år kan få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels 

sjukersättning, beroende på hur mycket arbetsförmågan är nedsatt. 

 Försäkringskassan kan byta ut sjukpenning mot sjukersättning på eget 

initiativ men man kan också själv ansöka på en blankett. Den som ansöker om 

sjukersättning ska bifoga ett läkarutlåtande för sjukersättning eller ett 

läkarutlåtande om hälsotillstånd. 

LÄS MER på forsakringskassan.se 

 

 

SJUKERSÄTTNING OCH PENSION 

Om du får sjukersättning så skattar du för det och pengarna är pensions- 

grundande i den allmänna pensionen. Då får du också extra pengar till den 

allmänna pensionen via ett pensionsgrundande belopp. 

LÄS MER hos pensionsmyndigheten.se 

 

Även i tjänstepensionerna finns skydd för dig som får sjukersättning. Skydden 

kan se olika ut beroende på vilket avtal du tillhör eller om du har en tjänste-

pension överhuvudtaget. 

 Sjukersättningen upphör när du fyller 65 år. Den åldersgränsen kommer 

sannolikt att höjas när den lägsta åldern för att få garantipension höjs till 66 år, 

år 2023. 

KÄLLA: MIN PENSION.SE 

 

 

SJUKPENNING 
Sjukpenning får den som är anställd och inte kan arbeta på grund av sjukdom. 

 Du får knappt 80 procent av din lön, men högst 791 kronor per dag. 

 Om du är sjukskriven längre än ett år kan du ansöka om sjukpenning på 

fortsättningsnivå. Din sjukpenning sänks då till 75 procent av din lön. Men har 

du en allvarlig sjukdom kan du ansöka om att få behålla samma nivå som 

tidigare. 

 Även den som fyllt 65 år och har ett fast arbete får sjukpenning. 

KÄLLA: FORSAKRINGSKASSAN.SE 
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PENSION UTOMLANDS 
Vad händer om du flyttar utomlands – får du pensionen utbetalad dit? Här är 

några saker som är viktiga att veta. 

 

• Allmän pension 

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett vart du flyttar. Din inkomst-

pension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land 

du flyttar till. Det gäller även barnpension, efterlevandepension och änke-

pension. 

 Kolla först hur pengarna beskattas i det land du flyttar till. Vissa länder kan 

ha fördelaktigare beskattningsregler för tjänstepensioner än andra. 

Om du inte har väsentlig anknytning till Sverige och inte vistas här stadig-

varande har du möjlighet att bli beskattad enligt SINK (särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta). 

LÄS MER på skatteverket.se 

 

Väljer du att flytta från Sverige för gott och skatta i ett annat land så se till att 

du följer Skatteverkets regler. 

 Om du är i Sverige mer än sex månader per år anses du vara bosatt i 

Sverige och ska betala vanlig inkomstskatt. Kolla också vad som gäller för skatt 

på arv, gåvor och förmögenhet i det land du flyttar till. 

 Är du född i ett annat land och har arbetat några år i Sverige och väljer att 

flytta tillbaka till ditt hemland får du svensk pension. Du måste då lämna ett 

levnadsintyg till Pensionsmyndigheten varje år. 

 

• Garantipension 

Om du flyttar till ett land utanför EU dras din garantipension in. Men den del av 

den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete (inkomst-, 

premie- och tilläggspension) behåller du även om du flyttar utomlands. 

 En tillfällig lag i Sverige gör att du får garantipension utbetald vid 

bosättning inom länder som tillhör EU/EES och Schweiz. Den tillfälliga lagen 

gäller under 2020. Hur det blir efter januari 2021 är osäkert. En utredning tittar 

på detta. 
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• Äldreförsörjningsstöd 

Vistas du i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz, men har kvar din bostad i 

Sverige kan du få äldreförsörjningsstöd om du planerar att vara borta från 

Sverige i högst ett år. 

 Utanför EU/EES-området kan äldreförsörjningsstödet betalas ut under 

högst tre månader. Om du flyttar till ett annat land upphör din rätt till 

äldreförsörjningsstöd från och med månaden du flyttar. 

KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN.SE 

LÄS MER om Bostadstillägg utomlands i kapitel 5. Boendestöd och hinder 

 

 

MAXA DIN PENSION 
 

• FÖR DIG SOM SKA GÅ I PENSION OM TIO TILL FEMTON ÅR 

 

Grattis att du redan nu tänker på tiden efter arbetslivet. Det finns mycket du 

kan göra för att förbereda dig för att maxa din pension. Här ger vi några tips. 

 

Efter att du fyllt 50 år kan du börja fundera över om du k 

an och vill fortsätta att arbeta där du är. Om du har ett arbete som sliter på din 

hälsa riskerar du att inte orka jobba kvar till pensionsåldern och därmed få en 

dålig pension. Finns det någon möjlighet för dig att byta tjänst eller 

vidareutbilda dig så att du blir mer attraktiv? 

 Du som trivs med ditt jobb och vill fortsätta att arbeta längre upp i åren 

har möjlighet att få en högre pension. Men då gäller det att hänga med och se 

om sitt hur. Kanske kan du byta till ett jobb som ger bättre betalt, gå upp från 

deltid till heltid etc. 

 Har du möjlighet att byta lön mot pension, så kallad löneväxling? Det 

innebär att du och arbetsgivaren kommer överens om att du avstår en del av 

din lön före skatt mot att pengar sätts in till din tjänstepension. Det är enbart 

fördelaktigt om du då tjänar över nivån för allmän pension. 

 Den högsta pensionsgrundande inkomsten år 2020 är 501.000 kronor eller 

41.750 kronor per månad. Prata med facket först för att vara på den säkra 

sidan. 

 Flexpension är en variant som en del arbetsgivare erbjuder. Den ger 

möjlighet till större inbetalning till tjänstepensionen vilket i sin tur gör det 
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möjligt för dig att få en högre pension och därmed trappa ner i slutet men 

samtidigt förlänga arbetslivet eller gå i pension tidigare. 

 

 

• FÖR DIG SOM SKA GÅ I PENSION OM NÅGOT ÅR 

 

Nu är det hög tid att fundera över hur du ska fördela dina pensionsuttag. 

Viktigt är att tänka ut hur du ska fördela tjänstepensionen över återstående 

delen av livet. 

Pensionsbolagen brukar skicka ut meddelande om din framtida tjänstepension 

ungefär ett halvår före 65-årsdagen, som ofta räknas som den normala 

pensionsåldern. Då kan du välja att skjuta upp dina uttag eller ta ställning till 

deras olika beräkningar av beloppet beroende på utbetalningstiden. Du kan 

ofta välja att ta ut pensionen under fem år, tio år, 15, 20 år eller livsvarigt. Valet 

av uttagstid kan inte ändras i efterhand. 

 Livsvarigt uttag leder i allmänhet till en högre disponibel inkomst under 

åren men beloppet blir mindre än om uttaget sker under kortare tid. För en 

vanlig pensionär kan ett femårigt uttag leda till en inkomstminskning på 

uppemot 40 procent vid 70 år ålder. 

KÄLLA: SPF SENIORERNA 

 

VIKTIGT ATT VETA: Tar du ut din inkomstpension före 65 års ålder sänker det 

nivån på din pension resten av livet. För varje år du skjuter upp uttaget av din 

FYRA TIPS INFÖR PENSIONEN 

• Börja planera din pension i god tid så att du hinner fundera och göra del val och 

anpassningar som passar dig. 

 

• Gör en pensionsprognos för att bilda dig en uppfattning om hur mycket pension du 

kommer att få. Gå in på minpension.se eller pensionsmyndigheten.se 

 

• Prova att leva på den pension du kommer att få innan du slutar jobba. Du får då en 

känsla för hur du klarar ekonomin. 

 

• Får du en låg pension kan du ansöka om bostadstillägg. (Se vidare under kapitlet 

Boendestöd) 

KÄLLA: PENSIONSMYNDIGHETEN.SE 
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allmänna pension växer den med 7 – 8 procent. Garantipensionen är ett 

undantag, den höjs inte om du väntar med att ta ut den. 

 

Om du själv valt fondplaceringar för premiepensionen så kan du låta dem vara 

kvar där eller så kan du flytta över din premiepension till Pensionsmyndighe-

tens traditionella försäkring, den så kallade Såfan. 

 Fondförsäkring innebär att pengarna är investerade i upp till fem valfria 

fonder eller i Såfan och värdet på försäkringen varierar med värdet i dina 

fonder. 

 Väljer du att byta till traditionell försäkring övertar Pensionsmyndigheten 

förvaltningen av kapitalet och du får ett garanterat belopp utbetalat varje 

månad så länge du lever. När du en gång valt till traditionell försäkring kan du 

inte byta tillbaka till fondförsäkring. 

 

 

HÖJD PENSIONSÅLDER  
• Allmän pension från 64 år 

Åldern för när man får ta ut sin allmänna pension höjdes till 62 år 2020 för den 

som är född 1959 eller senare. Åldersgränsen för hur länge man har rätt att 

jobba kvar har höjts till 68 år. Anledningen till det är att vi lever längre och 

behöver arbeta några år längre eller skjuta upp uttaget av pensionen. 

 Steg för steg kommer sedan åldersgränserna att flyttas upp. LAS-åldern 

(Lagen om anställningsskydd) höjs till 69 år, år 2023 och år 2026 får man vänta 

tills man fyllt 64 år för att ta ut sin allmänna pension. 

 

• Garantipensionär från 65 år 

Garantipensionen berörs också av riksdagens beslut om höjda pensionsåldrar. 

Från 2020 gäller fortsatt att man ska vara 65 år för att ta ut sin garantipension, 

år 2023 måste man fylla 66 år och år 2026 kan den så kallade riktåldern bli 67 

år. 

 

OM DU REDAN ÄR PENSIONÄR 
Välj att starta eget företag, jobba i en pensionärspool eller flytta till en billigare 

bostad. Läs mer i kommande kapitel. 

 Du kan också se hur din pension ser ut över tid genom att gå in på 

pensionsmyndigheten.se eller minpension.se 

LÄS MER tidigare i kapitlet under rubriken Här finns alla dina pensioner 


