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Därför blir
pensionen lägre

60 procent av lönen i pension, eller bara 50 procent?
Det beror bland annat på när man är född. Men individuella
val spelar roll, och det går att påverka sin pension.

Tidigare grundades pensionen på de 15 bästa
inkomståren. Numera ligger hela livsinkomsten
till grund för pensionen.

Swedbank och Sparbankernas pensionsjämförelse mellan generationerna visar
på stora skillnader mellan den som går i
pension i år och framtidens pensionärer.
Den som går i pension 2017 får omkring 50 procent av sin lön i allmän
pension. För de som även har tjänste-

Det gamla systemet var mer förlåtande
mot perioder av frånvaro från arbetsmarknaden, till exempel föräldraledighet, arbetslöshet eller deltidsarbete.
Med det nya systemet räknas varje år
med arbetsinkomst in.
Pensionen påverkas också av att

pension blir nivån över 60 procent. Men
de som är 25 år idag kan bara förvänta
sig runt 40 procent av sin lön i allmän
pension, eller strax över 50 procent
inklusive tjänstepension, om de slutar
arbeta vid 65 års ålder.

Livsvalen påverkar pensionen

50-talisten
får 60 % av sin lön i
pension, medan
90-talisten bara
får 50%.

De val man gör tidigt påverkar ofta ekonomin hela livet. Alla har inte
alltid möjlighet – eller viljan – att välja allt på listan nedan. Men alla bör
känna till vad som påverkar pensionen.
◊ Storleken på lönen är den faktor som har

Jämförelse mellan generationerna
Pensionsexempel, födelseår
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störst påverkan på pensionen.
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Om pension vid 65 år
Allmän pension

50 %

48 %

46 %

44 %

41 %

Tjänstepension

11 %

12 %

14 %

16 %

13 %

Om pension vid 68 år
Allmän pension

61 %

58 %

56 %

53 %

50 %

Tjänstepension

13 %

14 %

16 %

18 %

16 %

Allmän pension och tjänstepension som andel av slutlön för födda respektive år.

livslängden ökar. Den tid vi betalar
in pengar till pensionssystemet blir
mindre i förhållande till den tid vi tar ut
pengarna. Pensionen ska fördelas över
fler år och blir därmed också lägre per
år och dess andel av slutlönen blir lägre.

◊ Börja arbeta tidigt/börja jobba så snart du

kan efter studierna, arbeta heltid och skjut
på pensionsåldern något eller några år.
Det kan ge flera tusenlappar extra.

◊ Välj arbetsgivare som betalar in tjänste-

pension. Är du företagare behöver du själv
sätta av pengar till din tjänstepension.

◊ Komplettera med eget sparande. Börja

tidigt, spara regelbundet och håll koll på
avgifterna, så är chanserna goda att även
mindre belopp på sikt växer.

◊ Har du högre inkomst än din partner eller
jobbar någon av er mindre, kan den som
tjänar mer sätta av extra pensionssparande till den med lägre inkomst.

Läs mer på swedbank.se/pension

Alla kommer inte
klara sig på pensionen
Mer än var fjärde svensk uppger att de kommer ha svårt
att klara sig, eller inte klara sig alls, på sin pension.
Andelen är ännu högre bland kvinnor. Trots
det uppger fyra av tio att de inte sparar
privat till pensionen. Inom vissa branscher
är andelen som upplever att de kommer ha
svårt att klara sig respektive inte klara sig
alls på pensionen ännu högre. Bland sjuksköterskor och de som arbetar inom handel och restaurang är den nästan hälften.

Vi deltidsarbetar men vet inte hur
pensionen påverkas
Närmare hälften av svenskarna har under
någon del av sitt arbetsliv arbetat deltid,
men över hälften av befolkningen vet inte
hur det påverkar den framtida pensionen.
Ungefär två tredjedelar av kvinnorna har
arbetat deltid någon del av sitt arbetsliv.

Läs mer på
swedbank.se/
pension

Swedbanks beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Genomsnitt olika yrkesgrupper.
Uppgifterna kommer från en undersökning genomförd av Sifo på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna.
Undersökningen gjordes i januari 2017 bland 3 000 personer.

