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Vad är PENSION?

r

DET

Okej, pensionen känns antagligen rätt avlägsen.
Men varför inte få lite koll på hur det funkar att gå
i pension? Kunskap är ju aldrig
tung att bära!
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ROJAN TÄNKER på
det här med pensionärer …Pensionärer
jobbar ju inte, men ändå får
de pengar. Hur funkar det?
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HON GÅR HEM och frågar sin
pappa som står och diskar.

3

HAN FÖRKLARAR ATT
ALLA som

ILLUSTRATIONER REBECCA ELFAST

jobbar eller har andra
inkomster (till exempel
föräldrapenning eller
sjukersättning) betalar
skatt. En del av skatten
använder staten till att
betala pension för de
som är pensionärer.

5

DE FLESTA FÅR
MYCKET mindre

pengar som pensionärer än när de jobbade.
Fast pensionssystemet är
ärligt talat ganska krångligt och inte ens vuxna
förstår alltid hur mycket
pengar de kommer att få
när de går i pension.

PSST!
TVÅ FAKTA OM
PENSIONEN …

4

FRÅN 61 ÅRS ÅLDER

kan du välja att gå i pension. Ju mer du tjänat,
ju mer du jobbat och ju mer
du sparat – desto mer pengar
får du i pension varje månad.
Många går i pension runt 65 års
ålder men troligen måste fler
jobba längre än så i framtiden.

PENSIONENS OLIKA DELAR

Alla som jobbar får allmän pension. Även om du
aldrig tjänat en krona när du fyller 65 år kan du

få garantipension, men det blir väldigt lite pengar att leva på. Förutom allmänna pensionen betalar många
arbetsgivare tjänstepension för sina anställda, vilket gör att
du får mer pengar. Förutom de två pensionsdelarna kan man
komplettera med ett privat sparande.
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SNITTPENSIONEN

Den genomsnittliga pensionären i Sverige
får 16 269 kronor i månaden i pension*.
Men från det dras också skatt. Den som
bara har allmän pension får i snitt 11 269**
kronor per månad före skatt.
Siffror från Pensionsmyndigheten, för 2014* och 2015**.
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