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Förstå och planera din pension
Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig 
in i eftersom det är den du ska leva av när du är äldre. Här har vi 
sammanfattat det du behöver tänka på för att förbereda din pension  
på bästa sätt.
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Förstå och planera din pension
Pensionen är en form av uppskjuten lön, du avstår en del av 
dagens lön för att få den utbetald senare i livet. Numera har du 
själv ett stort ansvar för vad som kommer att utbetalas, det är 
därför klokt att så tidigt som möjligt ta reda på vad som påver-
kar pensionsnivån och vad du kan göra för att höja den. 

Hur hög pension du får beror på många faktorer. Bland annat 
på hur många år du har arbetsinkomst, hur hög lön du har under 
alla år du arbetar och vilken avkastning du får i pensionsfon-
derna. Dessutom har den genomsnittliga löne ökningen i Sverige 
betydelse under alla åren du arbetar. Din avtalspension och hur 
mycket du själv har sparat får också stor betydelse. 

Nuvarande pensionssystem infördes år 1999 och omfattar alla 
som är födda 1954 och senare. Det finns även övergångs regler som 
gäller personer födda mellan 1938 och 1953. Här beskrivs enbart 
de generella reglerna för hur det nuvarande pensionssystemet, 
som kallas allmänna pensionen, fungerar. Kortfattat beskrivs 
även tjänstepensionen och olika typer av eget sparande. Dessutom 
finns tips om vad du själv kan göra för att förbättra din inkomst 
efter yrkeslivet. 

Mellan 20 och 30 år Mellan 30 och 40 år Mellan 40 och 50 år Över 50 år

•  Många år i yrkeslivet ger högre 
pension, men se till att betala 
skatt på lönen.

•  Tänk på att avtalspension är 
viktigt att få när du börjar 
arbeta. Den kommer att betyda 
mycket för din framtida pension. 

•  Sätt undan en liten slant när 
du har stadig inkomst, som du 
kan spara långsiktigt.

•  Arbetar du deltid under exem-
pelvis småbarnsåren påverkas 
pensionen negativt även om du 
får viss kompensation under 
barnens fyra första levnadsår. 
Din partner kan i vissa fall 
flytta över sin premie pension 
till dig som kompensation.  
Det är även klokt att spara 
extra privat. 

•  Ta aktivt beslut om placeringen 
för din premiepension och 
avtalspension, det är ditt ansvar 
vilken avkastning du får.

•  Se över efterlevandeskyddet 
så att det är till  räckligt för 
familjen. Behovet är ofta som 
störst när barnen är små. 

•  Nu har många ett relativt stort 
pensionskapital. Se därför till 
att risknivån ligger rätt för ditt 
totala sparande och kontrollera 
regelbundet premie pensionen, 
avtalspensionen och eget 
sparande. 

•  Amortera på bolånen för att på 
sikt sänka ränte utgifterna.

•  På minpension.se ser du hela 
din pensionsbild. Det du sparar 
privat, din avtalspension och 
den allmänna pensionen.

•  Börja planera för din pension. 
Gör en pensions prognos på 
minpension.se och komplettera 
det egna sparandet vid behov.  

•  Har du inte behov av ett efter-
levandeskydd kan du sänka 
eller ta bort det helt. Det ger 
mer till din ålderspension.

•   Flytta stegvis över dina spar-
pengar till ränteplace ringar 
några år innan du planerar att 
sluta arbeta. Det minskar risken 
för brant nedgång i värdet på 
ditt sparande du har på aktie-
marknaderna.

TIPS – PLANERA EFTER DIN ÅLDER OCH LIVSSITUATION
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Allmän pension – pensionen du får från staten

Arbetsinkomsterna som du får under hela yrkeslivet ligger till 
grund för din pension. Årsinkomsten måste vara minst 42,3 procent 
av prisbasbeloppet per år, vilket motsvarar 18 823 kronor år 2015. 
Du får tillgod räkna årsinkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 
vilket är 435 750 kronor år 2015, inkomster däröver räknas inte 
med i den allmänna pensionen. 

Inkomster från socialförsäkringssystemet är också pensions-
grundande, som exempelvis sjukersättning, arbetslöshetsersätt-
ning och föräldrapenning. När du är föräldraledig ger dessutom 
de fyra första åren i barnets liv extra pensionsrätter till den för-
älder som har lägst inkomst. Även studier och värnplikt ger en 
mindre pensionsrätt. 

Du kan ta ut pensionen från 61 år, men beloppet minskar 
med 5–6 procent per år om du tar ut pensionen före 65 års ålder. 
Väntar du istället med att ta ut pensionen till efter 65 år ökar 
beloppet med 7–8 procent per år. Både sänkning och höjning av 
beloppet gäller sedan livet ut. När du går i pension kan du välja 
att ta ut hela eller del av pensionen.

Jobba längre
Vi lever allt längre och pengarna i pensionssystemet måste där-
för räcka under fl er år än tidigare. Om inkomsten som pensionär 
för de som är unga idag ska ligga runt dagens nivå på pension, 
måste vi arbeta högre upp i åren. Idag är den genomsnittliga 
pensionsåldern 63 år, men det blir vanligare att fl er väljer att 
arbeta längre. 

Att spara själv för tiden efter yrkeslivet har blivit allt viktigare 
för att själv kunna bestämma tidpunkten när man vill och kan 
sluta arbeta.  

Nu pågår det en stor utredning om pensioner som sannolikt 
kommer att innebära förändringar av alla pensions delarna. 
Vilka förändringar det innebär är ännu inte klart men det kommer 
att leda till att vi ska arbeta längre än idag. 

Inkomstpension
Den största delen av den allmänna pensionen är inkomstpensio-
nen. Varje år som du arbetar betalas en avgift motsvarande 16 
procent av din pensionsgrundande inkomst in till din inkomst-
pension. Pensions rätten bokförs på ett konto hos Pensionsmyndig-
heten och räknas upp med den genomsnittliga inkomst ökningen 
i Sverige varje år. Men pengarna som betalas in går till pensioner 
för dagens pensionärer, precis som de som arbetar när du går i 
pension kommer att betala din inkomstpension.

•  Börja arbeta tidigt och arbeta under många år. 

•  Arbeta längre, även efter 65 år.

•   Försök att få en jämn och hög årsinkomst, upp till 7,5 inkomst-
basbelopp, (435 750 kronor år 2015). 

•  Arbeta heltid.

TIPS FÖR HÖGRE INKOMSTPENSION

Lön

Inkomstpension

Premiepension

Avtalspension

Privat
pensions-
sparande

Allmän pension

Välj

Välj

De olika pensionsdelarna



Börja spara
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Premiepension
2,5 procent av din pensions-
grundande inkomst sätts av 
varje år till din premiepen-
sion. Och till skillnad från 
inkomstpensionen fi nns 
verkliga pengar avsatta för 
varje individ. För yngre 
personer kommer premiepensionen att utgöra en betydande del 
av den totala pensionen eftersom ett större kapital hinner sparas 
ihop och ge avkastning under många år. Du kan välja att placera 
pengarna i upp till fem fonder och gör du inget aktivt val sätts 
beloppet in i en fond som heter Såfa och förvaltas av sjunde 
 AP-fonden. Du kan byta fonder när som helst och hur ofta du vill 
utan kostnader eller skattekonsekvenser. 

Överföra premiepension
Makar och registrerade partners kan överföra premiepensionen 
till varandra. Det kan vara bra om exempelvis den ena partnern 
arbetar deltid. Ansökan ska vara inne hos Pensionsmyndigheten 
senast sista januari för det året överföringen ska börja gälla. 
Blanketten fi nns att hämta på deras hemsida. Du kan enbart föra 
över kommande pensionsrätter och det går inte att få till baka 
redan överförd premiepension. 

Så här byter du fonder för premiepensionen
Gå in på pensionsmyndigheten.se och välj ”Dina pensions sidor”. 
Välj max fem fonder och fördela beloppet i procent för varje 
fond. Pensionsmyndig heten har även en premiepensionsapp där 
du kan följa och byta fonder. Du kan även ladda ner mobilappen 
”Fondkollen”.  

Efterlevandeskydd för premiepensionen
När premiepensionen ska börja betalas ut kan du välja om kapitalet 
ska fortsätta att betalas ut till din make om du skulle avlida först. 
Det gäller även till sambo som du har eller har haft barn med 
och registrerad partner eller sambo som du tidigare varit gift 
med och fl yttat ihop med igen. Du kan begära efterlevande skydd 
samtidigt som du ansöker om att din premie pension ska börja 
betalas ut. Skulle du avlida innan du själv gått i pension betalas 
ditt sparkapital ut till andra premiepensionssparare.

Garantipension
Personer som har haft en låg eller ingen arbetsinkomst under 
yrkeslivet, får ett grundskydd från 65 år i form av garantipension. 
För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige under 
minst 40 år. 

Garantipensionen är 1,9 prisbasbelopp för gifta, vilket mot-
svarar 7 046 kronor per månad per person år 2015. Som gift räk-
nas även registrerad partner, sambo med gemensamma barn 
eller de som tidigare varit gifta med varandra och bor ihop igen. 

Ogifta får 2,13 prisbasbelopp, vilket är 7 899 kronor per 
månad år 2015. Änka/änkling betraktas som ogift och gifta par 
som lever stadigvarande åtskilda kan även betraktas som ogifta. 
Utöver garantipensionen kan även bostadstillägg betalas ut. Stor-
leken på bostadstillägget beror på inkomst, tillgångar och boen-
dekostnad. Du kan göra beräkning över hur mycket det kan bli 
och även skriva ansökan på pensionsmyndigheten.se.

Orange kuvert
Pensionsmyndigheten skickar ut ett pensionsbesked en gång per 
år till alla som tjänar in till sin pension. Beskedet redo visar 
enbart inkomstpension och premiepension. Uträkningar om den 
framtida pensionen bygger på olika antaganden om framtida 
utveckling och de redovisade siff rorna blir därför mer tillförlit liga 
ju äldre du blir. För att få en helhetsbild över din pension kan du 
titta på minpension.se. Där får du en samlad bild över alla dina 
pensionsdelar och kan göra pensionsprognoser. 

Inkomstpension

Premiepension

Avtalspension

Privat
pensions-
sparande

Allmän pension

Välj



•  Se över placeringen minst en gång per år.

•  Byt fonder om du inte är nöjd.

•   Fördela pengarna över olika tillgångar och 
geo    grafi ska områden för att minska risken. 

•  Välj till största del aktiefonder om du har 
många år kvar till pensionen.

•  Flytta över kapitalet stegvis från aktiemarknaden 
till räntefonder några år innan utbetalningarna 
ska börja för att minska risken för brant nedgång.

TIPS FÖR HÖGRE PREMIEPENSION
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De fl esta arbetsgivare betalar en avtalspension till sina anställda, 
den kallas även tjänstepension. Som anställd är det viktigt att se 
till att du får den, eftersom avtalspensionen, kompletterar den 
allmänna pensionen du får från staten. Den fungerar på olika 
sätt beroende på var du arbetar men gemensamt för avtalen är 
att du själv ska välja placering för en del av det som betalas in. 
Ofta handlar det om många hundralappar per månad. 

Är du egen företagare måste du själv se till att du sätter av 
pengar till pensionen. 

Valcentraler
Administrationen av din avtalspension sköts av en valcentral, 
där du också kan få information och valblanketter. Det är olika 
centraler beroende på var du arbetar. Men när du byter fonder i 
din avtalspension ska du vända dig direkt till det försäkrings-
bolag du har valt. 

Avtalspension – pensionen du får från arbetsgivaren

•  Kontrollera om ett efterlevandeskydd ingår eller inte. Du kan 
aktivt behöva komplettera eller ta bort det beroende på vilket 
behov du har och vad som ingår automatiskt. Men betala inte för 
ett efterlevande  skydd i onödan.

•   Vänd dig till din valcentral om du ska ändra eller ta bort efter-
levandeskyddet. Fråga personalavdelningen om du är osäker.

•   Byta fonder gör du hos det försäkringsbolag som du har valt. Det 
är avgiftsfritt att byta och det medför inga skattekonsekvenser. 

•  Se till att rätt person står som förmånstagare till efterlevande-
skyddet. Om du är osäker kan du skicka in en ny blankett där du 
namnger den person du vill ska få pengarna om du avlider.

•  Se över placeringarna minst en gång per år och byt placering vid 
behov. 

TIPS OM DIN AVTALSPENSION

Inkomstpension

Premiepension

Avtalspension

Privat
pensions-
sparande

Allmän pension

Välj



Anställning Avtalspension Valcentral

Privatanställd tjänsteman ITP Collectum
Valcentralen

Arbetare SAF-LO Fora

Kommun och landsting KAP-KL Electum
Pensionsvalet
Valcentralen

Statligt anställd PA-03 SPV

DE VANLIGASTE AVTALSPENSIONERNA 
OCH DERAS VAL CENTRALER ÄR:



7

Privat pensionssparande

Inkomstgapet mellan arbetsinkomst och pension blir stort för de 
fl esta, framförallt för de som är unga idag eftersom nivån på 
pensionen kommer att bli lägre. Om du vill bestämma själv när 
du ska sluta arbeta och ha ekonomi för det, är ett eget sparande 
en nödvändighet för många. 

Genom att spara på olika sätt till din pension sprider du risk-
tagandet och blir mer fl exibel. Ett lämpligt sparande på lång sikt 
är en mix av exempelvis amortering, löneväxling, direktspara i 
fonder, kapitalförsäkring eller på investeringssparkonto. 

Avkastning
Ett sparande till pensionen pågår ofta under många år, inte sällan 
upp till i 30–40 år och avkastningen varje år får därför stor bety-
delse. Lyckas du få en procentenhet högre genomsnittlig avkast-
ning under spartiden innebär det tiotusentals kronor i slutänden. 
Det är därför viktigt att du ser över sparandet regelbundet, byter 
placering vid behov och inte betalar för höga avgifter. 

Investeringssparkonto – ISK
Att spara på ett investeringssparkonto har stora fördelar för den 
som önskar spara i fonder och aktier. Införandet av investerings-
sparkontot förenklar sparande, dels genom att skatten är låg och 
dels genom att enskilda transaktioner inte behöver deklareras. 
Som sparare har du också rätt att rösta för aktierna på bolags-
stämmor. Du kan spara regelbundet varje månad, göra engångs-
inbetalningar när du vill eller både och. Enklast sparar du 
månadsvis genom automatisk överföring från ditt bankkonto. 
Du kan spara på sparkonto, i fonder, i aktier, i strukturerade 
 placeringar eller i premieobligationer. Under spartiden kan du 
fl ytta ditt kapital mellan olika sparformer utan att det får några 
skattekonsekvenser. Men du kan inte göra avdrag för eventuella 
förluster. Pengarna kan du ta ut när som helst skattefritt och du 
byter placering utan att betala skatt på värdeökningen.   

ISK schablonbeskattas på liknande sätt som kapitalförsäkring, 
även om beräkningen är något annorlunda. Det gör sparandet 
förmånligt när värdeökningen på sparkapitalet är högre än stats-
låneräntan var den 30 november året innan beskattningsåret. 
Det går inte att sätta in någon förmåns tagare till sparkapitalet 
utan värdet på ISK går till dödsboet vid dödsfall. Om du vill att 
pengarna ska gå till någon namngiven person måste du skriva 
det i ett testamente. 

Kapitalförsäkring
En kapitalförsäkring kan fungera på många olika sätt. I vissa 
kapitalförsäkringar väljer du mellan olika fonder, i andra kan du 
välja aktier och olika slags värdepapper, de kallas även depåför-
säkringar. Det fi nns även traditionella försäkringar där försäkrings-
bolaget sköter placeringen av dina pengar. 

Sparandet är inte avdragsgillt och beloppet som betalas ut är 
skattefritt. Kapitalet kan betalas ut som engångsbelopp eller 
plockas ut under ett antal år. Det fi nns vissa restriktioner för 
återköp under det första eller de första åren du sparar.  

Sparkapitalet i en kapitalförsäkring schablonbeskattas, vilket 
innebär att en skatt på 30 procent tas ut på en avkastning som 
baseras på statslåneräntan den 30 november året före beskattnings-
året och inte på den verkliga värdeutvecklingen. Den skatten 
betalar du oavsett om värdet har stigit eller sjunkit. När du byter 
placering inom kapitalförsäkringen betalar du ingen skatt på 
vinsten och du kan inte göra avdrag för en eventuell förlust. Du 
slipper även deklarera för byten och försäljning.

Skulle du avlida innan du själv tagit ut pengarna betalas de 
ut till den person du har angivit i ett förmånstagarförordnande.

Löneväxling
Du har möjlighet att löneväxla via arbetsgivaren, vilket innebär 
att du avstår en del av lönen och får inbetalt till din pension istället. 
Det förutsätter att du har en inkomst som är högre än 8,07 inkomst-
basbelopp, vilket motsvarar 39 072 kronor per månad under 2015. 
Eftersom arbetsgivaren har lägre kostnader vid löneväxling än 
vid löneutbetalning kan du få del av det genom högre insättning 
till pensionen. Om du dess utom betalar högre inkomstskatt när 
du löneväxlar än när du sedan tar ut pengarna som pensionär 
blir det extra förmånligt.

Direktsparande i fonder
Genom att direktspara i fonder kan du enkelt sätta ihop en spar-
portfölj. Du kan välja fl era fonder med olika inriktningar för att 
sprida risken till lämplig nivå. Genom att månadsspara fördelar 
du risken ytterligare då du köper till olika kurser. Inbetalningen 
är inte avdragsgill och vinsten beskattas med 30 procent när du 
gör uttag eller byter fonder. Om värdet har sjunkit när du säljer 
fonden kan du göra avdrag för förlusten. Du låser inte kapitalet 
utan kan när som helst göra uttag. Vid ingången av varje år tas 
en fondskatt ut automatiskt på 0,12 procent på kapitalet i fonden. 

Inkomstpension

Premiepension

Avtalspension

Privat
pensions-
sparande

Allmän pension

Börja spara
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Att tänka på innan du tar ut pensionen
  Se över hela din ekonomi. Räkna på din pension, dina lån och 

övrigt sparande för att kunna planera på ett bra sätt. Det är klokt 
att börja i god tid, runt 10-15 år innan du tänker sluta arbeta. 
På minpension.se kan du få en överblick och själv göra prognoser.

  Fundera på hur du vill leva efter pensioneringen och vilken eko-
nomi som kommer att krävas för att du ska kunna uppfylla det. 

  Önskar du trappa ner arbetstiden de sista åren är det viktigt 
att ta reda på hur det påverkar din pension. I vissa avtalspen-
sioner kan utbetalningen sänkas relativt mycket om lönen 
sjunker de sista åren innan du slutar.

  Några år innan pensionsuttag bör du se över risk nivån i place-
ringarna så att den inte är för hög. Genom att stegvis gå ur 
placeringar med hög risk till placeringar med lägre risk tryggar 
du värdet i sparandet mot eventuell brant nedgång.  

  Du kan oftast välja hur dina pensionsdelar ska betalas ut. Vilket 
sätt som blir mest förmånligt beror på flera saker. Bland annat 
var gränsen går mellan kommunal och statlig skatt, dina planer 
för hur du vill leva och din hälsa.  

  Tänk på att du måste ansöka om utbetalning av din allmänna 
pension. Det gör du hos Pensionsmyndigheten och de vill få 
in ansökan senast två månader innan första utbetalning.   

Vad händer med pensionen vid dödsfall
Avlider man före pensionsåldern kan Pensionsmyndigheten 
betala ut en omställningspension som baseras på den avlidnes 
inkomst. Den betalas ut månadsvis under ett år eller tills det 

yngsta barnet fyller 12 år. För att få omställningspension måste 
vissa saker uppfyllas exempelvis ska du vara under  
65 år och bott ihop med den avlidne de senaste fem åren. Ni ska 
ha varit gifta, registrerade partners eller varit sambo med barn. 
Sambor utan barn kan inte få omställningspension.

Vad som betalas ut till de efterlevande från de olika pen-
sionsdelarna och det egna sparandet fungerar på olika sätt. Om 
du är osäker på om rätt person står som förmånstagare på de för-
säkringar du har, både de via arbetet och privata, skriv nya för-
månstagarförordnanden som är en blankett där du namnger en 
person eller flera. Det är speciellt viktigt att tänka på om 
familje situationen har förändrats.   

Inkomstpensionen – Betalas inte ut till efterlevande. Din 
inkomstpension redovisas i siffror vad du har rätt att få, men det 
finns inga pengar avsatta så som det finns för premie pensionen.

Premiepension – Betalas inte ut till efterlevande. Men om du 
i samband med att du går i pension väljer ett efterlevandeskydd, 
kan den betalas ut till din make, registrerad partner och i vissa 
fall sambo.

Avtalspension – I de flesta avtalspensioner finns någon typ 
av efterlevandeskydd. Det kan antingen ingå automatiskt eller 
som ett försäkringsskydd som du själv har kompletterat med. I 
vissa fall betalas det ut som engångsbelopp och i andra fall beta-
las det ut månadsvis under ett antal år. 
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Eget pensionssparande – Det varierar beroende på vald spar-
form. Finns ett förmånstagarförordnande, där det står att en 
vald person ska få pengarna från en försäkring, betalas peng-
arna ut till den personen. Är sparpengarna insatta på exempelvis 
fonder eller sparkonto betalas de ut till dödsboet.  
Sambor ska tänka på att de inte ärver varandras sparande  
om det inte står skrivet i ett testamente eller i ett förmåns-
tagarförordnande.

Vad händer med pensionen vid skilsmässa
Varken inkomstpension eller premiepension ingår vid en bodel-
ning, utan var och en behåller sin pensionsrätt. Om en partner 
har överfört sin premiepension till den andre, går överfört kapi-
tal inte att få tillbaka utan tillhör mottagaren. Avtalspension 
som normalt ägs av arbetsgivaren, ingår inte heller vid en bodel-
ning. Undantag finns dock om exempelvis den försäkrade är 
ensam aktieägare och därför har stort inflytande över sin pen-
sion, vid dessa tillfällen kan den ingå. 

Det egna sparandet ingår vid bodelning för gifta par och ska 
delas lika om det inte är oskäligt eller är enskild egendom. 

När sambor separerar ingår inte sparandet vid bodelning.

•   Spartiden har stor betydelse för ränta-på-ränta-effekten. 
Börja därför att spara så tidigt som möjligt med ett belopp du 
kan undvara.

•   Spara i olika sparformer för att sprida risken och för att bli  
mer flexibel.

•  Amortera för att långsiktigt minska ränte kostnaderna. 
•  Se över sparandet regelbundet, byt placering vid behov.
•    Öronmärk ditt långsiktiga sparande till pensionen. Det är 

viktigare nu när det långsiktiga sparandet inte är låst.

TIPS FÖR DITT PRIVATA  
PENSIONSSPARANDE
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Bra webbplatser för mer information
minpension.se
pensionsmyndigheten.se
lansforsakringar.se

Bra appar som hjälper dig att hålla koll
pensionskollen
pensionsmyndighetens prognos
minpension
premiepension
länsförsäkringar



11



L
F 

10
0

8
3

 u
tg

 0
2

 C
it

at
 3

0
0

8
0

3
 2

0
1
5

-0
2

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00  |  Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00  |  Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00  |  Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50   
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00  |  Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 |  Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän  031-63 80 00 
Länsförsäkringar Halland 035-15 10 00  |  Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00  |  Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00  |  Länsförsäkringar Kalmar län  
020-66 11 00  |    Länsförsäkring Kronoberg 0470-72 00 00  |  Länsförsäkringar Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00   |  Länsförsäkringar  
Skåne 042-633 80 00  |  Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00  |  Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00  |  Länsförsäkringar Uppsala  018-68 55 00    
Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00  |  Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  | Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00  |  Länsförsäkringar Älvsborg 
0521-27 30 00  | Länsförsäkringar Östgöta  013-29 00 00 


