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Så funkar det -
din ålderspension 

en bild av hur pensionssystemet • 
fungerar.
verktyg, som hjälper dig att få en         • 
uppfattning om hur mycket pengar 
du får i pension.
en ordlista, som förklarar ord och • 
begrepp.

Vi vill ge dig
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Du kan inte i förväg veta exakt hur mycket pengar 
du kommer att få ut den dag du går i pension, men 

du kan ta hjälp av minpension.se på nätet för att göra 
en personlig prognos. Minpension är gratis att använda 
och är ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen. 
Under rubriken “ Min pension” här i broschyren hittar 
du tips och idéer du kan ha nytta av när du besöker 
hemsidan.
Ord och begrepp i texten som är markerade med fet text, 
förklaras i ordlistan på sidan 11.

 Du kan få pension från tre håll: 
från den allmänna pensionen1. 
från tjänstepensionen 2. 
och eventuellt från ett privat sparande. 3. 

De olika pensionerna påverkar inte varandra utan 
läggs ihop och blir till din totala, samlade pension. Din 
sammanlagda inkomst under livet ligger till grund för 
vad du får ut den dag du pensionerar dig.

 
Hur stort beloppet blir beror främst på: 

vid vilken ålder du går i pension ( ju längre du • 
arbetar desto mer pengar samlar du ihop).  
hur inkomsterna utvecklas i Sverige. • 
hur det går för de fonder du har valt för din • 
premiepension.
 

Ålderspensionssystemet är kopplat till hur det går för 
Sveriges ekonomi, det vill säga, utvecklas lönerna bra ger 
det högre pensioner än vid sämre löneutveckling. Har du 
liten eller ingen inkomst alls får du garantipension.

På  hemsidan www.minpension.se, kan du göra din 
prognos. 

Du loggar in på sidan med en personlig kod som du • 
beställer från premiepensionsmyndigheten, PPM, eller 
med bankID / e-legitimation från Nordea, Posten 
eller Telia. 
Ha gärna ditt orange kuvert, och andra papper som • 
gäller din pension, framme när du gör din prognos. 
Kopia på ditt senaste orange kuvert beställer du på 
Försäkringskassans hemsida. 

Min pension

Prognoserna bygger på antaganden om framtiden och 
att du har samma inkomster som du har idag, fram 
till pensionen. Du hittar kontaktuppgifter till de olika 
myndigheterna på sista sidan av den här broschyren
Under "Mina sidor" på minpension.se kan du se hur 
mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna 
pension, varifrån du får kollektiv tjänstepension 
och eventuellt uppgifter om ett privat sparande. 
Pensionsbolagen lägger till uppgifter om privat sparande 
till minpension.se. Saknas dina uppgifter kan du kan själv 
lägga till dem. 

För varje år som du arbetar och betalar skatt i Sverige 
sparar du ihop till din allmänna pension. En gång per 
år får du ett orange kuvert hem, med ett årsbesked som 
talar om hur mycket allmän pension du hittills har tjänat 
ihop. Det du sparar kallas för pensionsrätt. En del av 
pensionsrätten betalar du via skatten och en del betalar 
din arbetsgivare via arbetsgivaravgiften. 

Allmän pension

Du får, med andra ord, pensionsrätt även för barnår, 
om du studerar på högskolenivå eller gör plikttjänst 
(värnplikt, vapenfri tjänst eller civilförsvarsplikt). Denna 
pensionsrätt kallas för pensionsgrundande belopp. 
Din PGI  plus ditt pensionsgrundande belopp blir då 
tillsammans det pensionsunderlag som ligger till 
grund för din allmänna pension.

Den allmänna pensionen är 18,5 procent av 
din pensionsgrundande inkomst (eller på ditt 
pensionsunderlag om du tillgodoräknar dig 
pensionsgrundande belopp). Av dessa 18,5 procent 
går 16 procent till din inkomstpension och sätts 
in på ditt personliga konto för inkomstpensionen. 2,5 
procent går till ditt konto för premiepensionen. Din 
premiepension placerar du själv i fonder.  Det fi nns 
ett inkomsttak för pensionsrätt. Det du tjänar över taket 
(inkomst över 7,5 basbelopp) får du ingen pensionsrätt 
för. 2008 är taket på 360 000 kronor.

Pensionsgrundande inkomst, PGI 

 Pensionsgrundande belopp     

Pensionsunderlag

+

=

Den allmänna pensionen grundar 
sig på din pensionsgrundande 
inkomst, PGI. Utöver din PGI  
kan du få pensionsrätt från social- 
och arbetslöshetsförsäkringar som 
ersätter inkomster. 
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Din arbetsgivare betalar

Lön Arbets-
givaravgift

Tjänste-
pension

10, 21% av varje
anställds lön
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inkomstpension

premiepension

pensionsrätter

16 %

2, 5%

7 % av lönen går till 
din allmänna pension
via kommunalskatten

Är du egen företagare betalar du själv in den allmänna 
pensionsavgiften och ålderspensionsavgiften.
Du får ränta på dina två pensionskonton. Räntan på 
inkomstpensionen bestäms av hur inkomsterna utvecklas 
i Sverige. Räntan på premiepensionen bestäms av hur det 
går för dina fonder. 
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inkomstpension

ränta 

premiepension

löneutvecklingen i Sverige

värdeutvecklingen på dina 
fonder

Men det stämmer ju inte... 
Du betalar  7 procent av lönen, och din arbetsgivare ytterligare  
10,21 procent av lönen, till din allmänna pension. Samtidigt står 
det i texten " Den allmänna pensionen motsvarar 18,5 procent 
av din pensionsgrundande inkomst". 
7 + 10,21 = 17,21 och inte 18,5. Hur hänger det ihop?
Jo, den pensionsgrundande inkomsten är inkomst beräknad 
efter avdrag för din allmänna pensionsavgift på 7 procent. 
Det är på de resterande 93 procenten som, avgiften på 18,5 
procent till din allmänna pension, räknas.

Alltså:
18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst efter avdrag 
för pensionsavgiften på 7 procent är det samma som 17,21 
procent av din pensionsgrundande inkomst. 

Inkomstpensionen är för de allra flesta den största delen 
av ålderspensionssystemet. Räntan på pengarna på ditt 
inkomstpensionskonto bestäms av hur lönerna utvecklas 
i Sverige; den allmänna inkomstutvecklingen. Är det god 
löneutveckling blir pensionerna högre och vid sämre 
utveckling blir pensionerna lägre. 2007 gav det dig 4,47 
procent i värdeökning. 
 Ytterligare två saker påverkar utvecklingen av värdet 
på din inkomstpension: arvsvinsten och administrativa 
kostnader. Arvsvinsten är summan av de pensionsrätter 
som avlidna lämnat efter sig och som fördelas på de 
kvarlevande i samma årskull.

Du kan få inkomstpension när som helst från 61 års 
ålder.

Du placerar din premiepension, 2,5 procent av din 
pensionsgrundande inkomst, i fonder. 
 Premiepensionen förvaltas och administreras av 
Premiepensionsmyndigheten, PPM, som köper andelar i 
de värdepappersfonder du själv har valt. 

Premiepension

Inkomstpension

Välja fonder första gången
Första gången du ska välja fonder till din premiepension 
skickar PPM automatiskt hem valblankett och 
fondkatalog till dig. Du kan spara i upp till fem fonder. 
Varje fond har sex siffror. Dessa siffror skriver du på 
blanketten tillsammans med en procentsats, det vill 
säga, du skriver  hur många procent av sparandet du vill 
placera i respektive fond. Väljer du enbart en fond för din 
premiepension skriver du således 100 procent på den.
 I premiepensionssystemet finns det fyra 
olika typer av fonder med olika risknivåer: 
Aktiefonder, räntefonder, blandfonder samt 
generationsfonder. 

Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonder varierar över 
tid. Stor värdevariation ger hög risk, medan liten variation ger 
låg risk.

Väljer du ingen fond placeras dina pengar i 
Premiesparfonden som förvaltas av den statliga 
myndigheten Sjunde AP - fonden. Premiesparfonden 
placerar nästan enbart i aktier och har en relativt hög 
risk. Du kan när som helst byta till andra fonder , men 
kan då inte byta tillbaka till premiesparfonden igen.
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Min pension
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Har du liten eller ingen inkomst alls får du garantipen-
sion. Garantipensionen är ett grundskydd som betalas 
med allmänna skattemedel.

Garantipensionen betalas ut från och med 65 års ålder.

De flesta som arbetar har, förutom den allmänna 
pensionen, dessutom tjänstepension eller avtalspension 
som den också kallas. Tjänstepensionen är kollektivt 
avtalad mellan arbetsgivare och fackförbund, och är ett 
komplement till din allmänna pension. 

Är du egen företagare? Jobbar du på ett företag som 
saknar kollektivavtal? Då får du själv se till att lägga 
undan pengar. Du kan fråga din arbetsgivare om det finns 
möjlighet till en individuell pensionslösning.

Har du jobbat inom olika avtalsområden kan du få 
tjänstepension från flera håll.

För din tjänstepension kan du välja en traditionell 
pensionsförsäkring med lägre risk och ett garanterat 
pensionbelopp som aldrig kan minska. Ökar däremot 
värdet på placeringarna får du återbäring. Väljer du en 
fondförsäkring för din tjänstepension har den större risk, 
men också större möjlighet till högre avkastning.

På "Mina sidor" på minpension.se under fliken " allmän 
pension" ser du vad hittills har tjänat ihop till i inkomst- 
respektive premiepension.

Den dag du går i pension bestämmer du om du 
vill fortsätta att ha din premiepension i fonder. 
Din pensionsutbetalning varierar då beroende på 
hur fonderna utvecklas. Vill du hellre ha ett fast 
månadsbelopp byter du ut ditt fondsparande mot en 
traditionell livförsäkring. Inkomstskatt betalar 
du först när du tar ut din premiepension. Värdet av 
premiepensionen påverkas, liksom hos inkomstpensionen, 
av arvsvinsten och administrativa kostnader. 
 Vill du veta vilka fonder du har valt eller vill du byta 
fonder, kan du ringa PPM:s kundtjänst eller gå in på 
deras hemsida. Kontaktuppgifter hittar du längst bak i 
broschyren. 
 För att logga in på hemsidan behöver du en personlig 
kod. Den får du i ett separat brev efter ditt första fondval.

Premiepensionen betalas ut månadsvis och du kan ta ut 
den från det år du fyller 61 år.

Värdet på ditt premiepensionskonto utgörs av det totala 
värdet av fondandelarna. Räntan på kontot bestäms av 
värdeutvecklingen på de fonder du har valt. 

Dags att gå i pension

Garantipension

Tjänstepension

Din arbetsgivare betalar

Lön Arbets-
givaravgift

Tjänste-
pension
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7 % av lönen går till 
din allmänna pension
via kommunalskatten
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DIN SAMLADE PENSION

Privat sparande
Förutom den allmänna pensionen och tjänstepensionen, 
kan du också ha ett privat pensionssparande. I ett 
privat sparande sätter du av pengar för att trygga din 
ålderdom. Till skillnad från ett traditionellt banksparande 
betalar du varken kapital- eller förmögenhetsskatt 
på privat pensionssparande och insättningarna är 
avdragsgilla i deklarationen. De vanligaste alternativen 
för privat pensionssparande är, traditionell 
pensionsförsäkring, fondsparande och 
individuellt pensionssparande.

Din arbetsgivare betalar
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7 % av lönen går till 
din allmänna pension
via kommunalskatten

De kollektivavtalade tjänstepensionerna skiljer sig åt. 
Du kan läsa mer om avtalen på minpension.se under 
fliken "Så fungerar pensionen" . Under rubriken 
"Kollektivavtalad tjänstepension" hittar du länkarna 
"Läs mer om avtalet här". Saknar du uppgifter om din 
tjänstepension på sidan? Alla pensionsbolag är inte med 
i minpension.se ännu. Har din arbetsgivare tecknat ett 
annat avtal än ett kollektivt, eller om du tjänar mer än 
10 basbelopp och har en individuell pensionslösning, 
finns inte din uppgifterna med på sidan, men du kan själv 
lägga till dem.

Min pension

Pensionsprognos
För att göra en prognos behöver du själv skriva in 
uppgifter: 

din månadslön före skatt • 
vad du arbetar med ( din tjänstepension) • 
förväntad löneutveckling • 
förväntad avkastning på pensionssparandet • 
samt vid vilken ålder du vill att pensionen skall   • 

 börja betalas ut. 
 

Med avkastning menas, vad du tror att värdeökningen 
blir per år fram till pensioneringen, på dina pengar som 
du sparat i olika pensionsfonder. På sidan väljer du 
3,5 procent ( låg avkastning), 5,5 ( hög avkastning) eller 
valfri procentsats. Vid förväntad löneökning skall du 
uppge vad du tror att din löneökning blir i procent, varje 
år fram till pensionen, efter att du räknat bort inflationen. 
Du väljer själv procentsats, 0,00 procent löneökning  ( låg)  
eller 2,00 procent ( hög). 

Resultatet, prognosen, kan du välja att se som ett diagram 
eller som en tabell. Beloppet visas i dagens penningvärde. 
Det vill säga, värdet av pensionen om du skulle ta ut den 
idag. 

KOM IHÅG: DU SKA SJÄLV ANSÖKA 
OM DIN PENSION

Sverige har ingen fast pensionsålder. Eftersom du kan gå i 
pension när som helst från 61 års ålder ska du själv ansöka 
om din pension. Det gör du hos Försäkringskassan senast två 
månader innan du vill börja ta ut din pension.

Pensionsbolagen kommer att lägga till uppgifter om privat 
sparande till minpension.se. Saknas dina uppgifter kan du 
själv lägga till dem.

Min pension
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Ordlista
Aktie är en andel i ett aktiebolag. Aktien ger ägaren 
bland annat rösträtt på bolagsstämman och rätt till del av 
bolagets vinst.

Aktiefonder innehåller huvudsakligen aktier, det vill 
säga ägarandelar i olika företag. Värdet på fonden beror 
på hur det går för företagen och hur marknaden tror 
att det kommer att gå. Aktiefonder har högre risk än 
räntefonder och blandfonder. 

Allmän pension består av inkomstpension, 
premiepension och garantipension.

Allmän pensionsavgift är den del av pensionsavgiften 
som du betalar själv.
Den dras av arbetsgivaren via skatten, eller betalas in av 
dig själv om du är egenföretagare.

Arbetsgivaravgift är avgifter som arbetsgivare ska 
betala in till socialförsäkringssystemet.

Arvsvinst är premiepensionspengar från avlidna som 
fördelas mellan samtliga pensionssparare.

Avtalsområde Din tjänstepension kallas också för 
avtalspension. Tjänstepensionen är kollektivt avtalad mellan 
arbetsgivare och fackförbund inom olika avtalsområden.

 ITP Avtalet omfattar dig som är privatanställd • 
tjänsteman och tillhör Svenskt näringsliv och PTK:s 
avtalsområde.
KAP - KL Avtalet omfattar dig som är anställd inom • 
kommun och landsting.
AVTALSPENSION SAF - LO Avtalet omfattar dig • 
som är privatanställd arbetare och tillhör Svenskt 
Näringsliv -  LO:s avtalsområde.
PA 03/ PA 91Avtalen omfattar dig som är statligt • 
anställd.

Bank ID / e - legitimation är personligt och utfärdas 
av din bank för att du som privatperson ska kunna gå 
att känna igen på nätet, och kunna ingå avtal där med 
myndigheter och företag.

Barnår är ett sätt att kompensera föräldrar ekonomiskt. 
Du får pensionsrätt för de fyra första åren i ditt barns liv 
oavsett om eller hur länge du är ledig.

Blandfonder kallas också mixfonder och innehåller 
både aktier och räntebärande papper. Fördelningen dem 
emellan bestäms av fondens förvaltare. Blandfonder 
har normalt en risk som ligger mellan aktiefonder 
och räntefonder. En högre andel aktier ger fonden en 
högre risk, men också ökad möjlighet till avkastning. I 
blandfonder förändras inte risken med åldern, vilket den 
gör i generationsfonder. 

Exempelpersoner

Exempelperson ett:
 Maria, 42 år, chefsekonom på ett privat företag• 
Tjänar 45.000 kronor i månaden• 
Klar med sina studier och började jobba 1996• 
Väljer att ta ut sin pension från 65 års ålder.• 

Exempelperson två:
 Erik, 27 år, kommunal djurvårdare• 
Tjänar 18.000 kronor i månaden• 
Klar med sina studier och började jobba 2006• 
Väljer att ta ut sin pension från 65 års ålder.• 

Prognoserna är framtagna av företaget Capitex.

Uppgifterna nedan är prognoser som utgår från att 
Maria  och Erik, våra exempelpersoner, tar ut sin pension 
från 65 års ålder. Bådas löner är beräknade utifrån en 
löneökning på 0,5 procent fram till pensionen, inflationen 
borträknad. Den allmänna tillväxten är beräknad på 0,5 
procent. Inget privat pensionssparande är medräknat.  

Skattepliktig summa

Skattepliktig summa

32 456

14 478
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Folkpension ersattes med Garantipension i 
ålderspensionssystemet.

Fond är en samling värdepapper som ägs av dem som 
sparar i fonden. 

Fondförsäkring I en fondförsäkring avgör du själv hur 
sparandet ska förvaltas, det vill säga, det är du som väljer 
vilka aktie- och räntefonder pengarna skall placeras i. 
Här finns ingen avtalad lägsta pension. En fondförsäkring 
har större risk än en traditionell  pensionsförsäkring men 
också större möjlighet till värdeökning.

Garantipension är ett grundskydd för dig med liten 
eller ingen inkomst.

Generationsfonder innehåller, liksom blandfonder, 
både aktier och räntebärande papper. Fondens förvaltare 
ser till att minska risken ju närmare pensionen du 
kommer. Beroende på vilken åldersgrupp du tillhör - hur 
långt du har kvar till pensionen - kan fonden vara allt från 
en ren aktiefond med hög risk, till en räntefond med låg 
risk.

Individuellt pensionssparande Företag som har fått 
tillstånd av Finansinspektionen får driva pensionssparande 
i form av individuellt pensionssparande, IPS, så kallade 
pensionssparinstitut. Individuellt pensionssparande är 
som namnet säger individuellt, i motsats till kollektivt 
sparande. Det grundas på ett skriftligt avtal. 

Inkomst innefattar mer än lön, som är den ersättning 
du får för utfört arbete. Inkomsten innefattar förutom din 
lön även ersättningar från Försäkrings- och a - kassan, 
pensioner, kapitalinkomst, studiebidrag och barnbidrag. 

Inkomstbasbelopp används bland annat för att 
beräkna pensionsgrundande inkomster. Det är ett belopp 
i kronor som bestäms av regeringen varje år och speglar 
inkomstutvecklingen i samhället och det allmänna 
prisläget.

Inkomstpension ingår i den allmänna pensionen 
och är för de allra flesta den största delen av 
ålderspensionssystemet. Motsvarande 18,5 procent av ditt 
pensionunderlag går till din allmänna pension. Av dessa 
18,5 procent sätts 16 procent av till inkomstpensionen. 
Dessa förvaltar staten åt dig. Räntan på inkomstpensionen 
bestäms av hur inkomsterna utvecklas i Sverige. 

Kapitalskatt är skatt du betalar på räntor av tillgångar.

Livförsäkring är tänkt att skydda framför allt 
närstående ekonomiskt om du skulle avlida, råka ut för en 
olycka eller bli långvarigt sjukskriven.

Minpension.se är namnet på en webbplats där du 
kan göra en preliminär beräkning, en prognos, över din 
framtida pension. Minpension.se är ett samarbete mellan 
staten och ett antal pensionsbolag.

Obligation är ett skuldebrev som ger avkastning i form 
av ränta. När du köper en obligation lånar du ut pengar 
till den som ger ut obligationen, exempelvis staten, en 
kommun eller större företag.

Option ger innehavaren av optionen rätt att inom en 
bestäm tid köpa eller sälja en vara.

Orange kuvertet är personlig information som 
Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten 
skickar ut varje år till alla som pensionssparar. 
Informationen visar hur mycket du hittills har tjänat ihop 
i inkomst- och premiepension samt en prognos över hur 
mycket du kan komma att få i allmän pension.

Pensionsrätt är det belopp som varje år sätts av till din 
allmänna pension.

Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små 
barn (barnår), sjukersättning eller aktivitetsersättning, 
plikttjänstgöring och högre studier och grundas alltså inte 
på din faktiska inkomst. Pensionsavgiften betalas av staten.

Pensionsgrundande inkomst räknas ut av 
Försäkringskassan och är din årsinkomst minskad med 
den allmänna pensionsavgiften.

Pensionsunderlag är summan av din 
pensionsgrundande inkomst och eventuella 
pensionsgrundande belopp. 

PPM, premiepensionsmyndigheten, är en statlig 
myndighet  som förvaltar och administrerar 
premiepensionen.

Premiepension  Motsvarande 18,5 procent av ditt 
pensionsunderlag går till din allmänna pension. Av dessa 
18,5 procent sätts 2,5 procent av till din premiepension  
och placeras i fonder du själv har valt. Räntan på 
premiepensionen bestäms av hur det går för dina fonder.

Prisbasbelopp används bland annat för att beräkna 
grundavdrag och garantipension.

Risk är ett mått på hur mycket värdet på fonder varierar 
över tid. Stor värdevariation ger hög risk, medan liten 
variation ger låg risk.

Räntefonder innehåller enbart räntebärande 
värdepapper som ges ut av staten, kommuner, 
internationella organisationer eller företag. Att ge ut 
värdepapper är ett sätt att låna pengar. Räntefonder 
varierar normalt ganska lite i värde vilket ger räntefonder 
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Försäkringskassan

hemsida 
www.fk.se

självbetjäning 
020 - 524 524

kundcenter
0771 - 524 524

PPM

hemsida 
www.ppm.nu

självbetjäning och personlig
service
0771 - 776 776

lägre risk än aktiefonder och blandfonder. Följaktligen 
finns inte samma möjlighet till värdeökning. Värdet av 
räntefonder påverkas av hur räntorna utvecklas i Sverige. 
Fonder som placerar utomlands påverkas dessutom av 
valutakursen, exempelvis minskar en placering i USA i 
värde om dollarn sjunker.  

Sjunde AP - fonden är en statlig myndighet som 
förvaltar Premiesparfonden och Premievalsfonden. 
Väljer du själv ingen fond för din premiepension placeras 
pengarna i Premiesparfonden. Premievalsfonden kan du 
välja bland andra fonder.

Statlig inkomstskatt betalas utöver den kommunala 
skatten när inkomsten överstiger en bestämd gräns. På 
inkomster över denna gräns, för inkomståret 2008  ligger 
gränsen på 328 800 kronor, tas statlig inkomstskatt ut med 
20 procent. Vid inkomster över 495 000 kronor tas statlig 
inkomstskatt ut med ytterligare 5 procent, det vill säga 25 
procent.

Tjänstepension är en del av den allmänna pensionen.

Traditionell pensionsförsäkring I en traditionell 
pensionsförsäkring påverkar du inte placeringarna 
utan de förvaltas kollektivt. Du kommer överrens med 
försäkringsbolaget om ett lägsta garanterat belopp som du 
får när du går i pension. Får försäkringsbolaget en högre 
avkastning än avtalet delas överskottet av spararna

Värdepapper är dokument som står för ett visst 
ekonomiskt värde exempelvis aktier, obligationer, optioner 
med mera.

1994 fattade Sveriges riksdag beslut om att byta 
pensionssystem. Den viktigaste orsaken till detta 
var att kostnaderna för pensionerna ökade, 
samtidigt som tillväxten i Sverige var låg. I det nya 
systemet, ålderspensionssystemet, följer pensionerna 
samhällsekonomin. Det vill säga, behållningen 
på inkomstpensionen, den största delen av 
ålderspensionssystemet,  utvecklas i samma takt 
som inkomsterna i Sverige gör för dem som jobbar. 
Ålderspensionssystemet gäller fullt ut från år 2003.
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