Koll på pensionen

Så kan du
påverka
din framtida
ekonomi.

Pension – så funkar det.
De flesta kommer att få 50–60 procent av sin lön
som pensionär.1 Men det går att påverka sin pension.
Så här kan du göra!
Din pension kan komma från flera håll. Den allmänna pensionen, som kommer från staten,
grundar sig på din sammanlagda lön 2 över hela livet och hur många år du arbetat. För varje
år som du har inkomst och betalar skatt sätts det av pengar till din allmänna pension.
Många får också tjänstepension från sin arbetsgivare. Sammantaget kommer pensionen
för de flesta att landa på 50–60 procent av lönen, men genom att till exempel jobba längre
eller spara själv kan du få en högre pension.

Se prognosen för just din pension på minpension.se

Tips!
◊	Det viktigaste för din pension är att du arbetar och betalar skatt.
Att jobba heltid och skjuta på pensioneringen eller några år
kan göra skillnad på tusenlappar varje månad.

De val du gör
idag påverkar
din framtida
ekonomi.

◊	Kontrollera att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig. Om inte,
försök få din arbetsgivare att göra det – eller kompensera dig med en högre
lön så att du själv kan sätta av ett sparande som motsvarar en tjänstepension.
Annars överväg att byta arbetsgivare.
◊	Komplettera med ett eget sparande. Börja tidigt, spara regelbundet och håll
koll på avgifterna. Även mindre belopp kan på sikt växa till en betydande summa.
◊	Om du lever tillsammans med någon – dela lika på ansvar för hem och eventuella
barn, så att båda kan jobba ihop till en schysst pension. Om det inte går, eller
om ni väljer att göra på annat sätt, kan den som tar mindre ansvar hemma
bidra till sin partners pensionssparande.
◊	Gifta och registrerade partners kan kompensera inkomstskillnader genom
att den med högre inkomst för över pensionsrätter för premiepension till
den som har lägre inkomst.
◊	Är du företagare? Då behöver du själv sätta av pengar till din tjänstepension.
Tänk också på att ta ut lön så att det sätts av pengar till din allmänna pension.

Läs mer på swedbank.se/pension eller
ring 0771-22 11 22 (alla dagar dygnet runt)
1
Swedbanks beräkningar utifrån Pensionsmyndighetens typfallskalkyl. Avser slutlön, d v s den lön
man har den dag man slutar arbeta. 2 Utöver lön kan den pensionsgrundande inkomsten bestå av till
exempel föräldrapenning, arbetslöshetsersättning och sjuk- eller aktivitetsersättning.

Spara själv – hur
mycket kan det bli?

Kan ge
2 900 kr
extra per
månad!

Om du börjar månadsspara
500 kronor när du är 25 år, ökar
till 1 000 kronor per månad vid 35,
och höjer till 2 000 kronor när du
fyller 50 år – då är sannolikheten
stor att du har 2 900 kronor extra
i månaden under dina första 20 år
som pensionär.
Även ett minde sparande kan göra
skillnad, och kan växa till en bety
dande summa över tid.
Se hur vi har räknat på sidan 4.3

2 000 kr
/mån
1 000 kr
/mån

500 kr
/mån

25–34 år

35–49 år

50–65 år

Det kan löna sig att
jobba längre!
En ingenjör som går i pension vid 65 års ålder
kan vänta sig omkring 26 000 kronor i månaden.
Om personen istället arbetar till 69 års ålder
kan pensionen bli 33 000 kronor i månaden.
Se hur vi räknat på sida 4.4

65 år

Deltidsarbete
– så kan det påverka
pensionen.
En sjuksköterska som arbetar
75 procent under hela sitt
arbetsliv kan räkna med att
få ca 15 500 kronor i månaden
i pension. Vid heltidsarbete
kan pensionen istället bli
19 700 kronor i månaden.
Se hur vi räknat på sida 4.5

69 år

19 700 kr

i pension
i månaden vid
heltidsarbete

15 500 kr
i pension
i månaden vid
75 % arbete

Fyra faktorer som kan påverka din pension
◊
◊
◊
◊

Om din arbetsgivare sätter av till din tjänstepension
Om du jobbar heltid eller deltid
Hur många år du arbetar
Att du sparar själv

Pensionen kan komma från flera håll
◊	
Allmän pension från staten

	När du har arbetsinkomst och betalar skatt sätts det av pengar till din
allmänna pension. En del av den allmänna pensionen består av premiepension. Om du vill kan du själv välja hur du vill placera premiepensionen.

◊ Tjänstepension från jobbet

	De flesta som arbetar har tjänstepension från jobbet. Du kan ha flera olika
tjänstepensioner om du haft olika arbetsgivare. Har du inte tjänstepension
bör du kompensera med eget sparande.

◊ Eget sparande

	Sammantaget kommer de flesta att få 50–60 procent av sin lön i pension
från staten och arbetsgivaren. Vill du ha högre pension är det en god idé
att spara själv.

Tänk på
Beräknad real avkastning är endast ett exempel på avkastning. Det går inte att säga hur
stor avkastning ditt sparande faktiskt kommer att ge. Historisk avkastning är inte någon garanti för
framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och du kan förlora hela
eller delar av det investerade kapitalet. Informationen i den här foldern utgör inte rådgivning. Du kan
dock alltid få råd om placeringar av oss på Swedbank!

Så här har vi räknat i exemplen på sida 3
Avser sparande i ISK med 100 procent aktieexponering fram till 49 år. 65 procent aktier och 35 procent
räntebärande värdepapper mellan 50 och 64 år, därefter 20 procent aktier och 80 procent ränte
bärande värdepapper. Real avkastning aktier 2,5 procent, räntebärande värdepapper 1,2 procent.
Inflation 2 procent, antagen statslåneränta över en 40-årsperiod på 3,5 procent och effektiv skattesats på ISK 1,35 procent. Avgift aktiefond 1 procent och avgift räntefond 0,3 procent. 2 900 kronor
per månad i 20 år motsvarar 3 400 kronor per månad exklusive avgifter.

3

Exemplet baseras på en civilingenjör som idag är 35 år och som började arbeta vid 24 års ålder.
Tjänstepension enligt ITP-1, ingen hänsyn taget till ev föräldraledighet. Beräkningar utifrån
Pensionsmyndighetens typfallskalkyl och lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
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Exemplet baseras på en sjuksköterska som idag är 35 år och som började arbeta vid 24 års ålder.
Tjänstepension enligt KAP-KL, ingen hänsyn taget till ev föräldraledighet. Beräkningar utifrån
Pensionsmyndighetens typfallskalkyl och lönestatistik från Statistiska centralbyrån (SCB).
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