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Hej!  
En gång om året får vi ett kuvert från Pensionsmyndigheten som berättar hur mycket (lite) vi kommer 

att få i pension. Och de flesta av oss har ingen aning om varifrån siffrorna kommer. 

Så idag ska vi titta på hur pensionen räknas ut i det nya pensionssystemet. 

Förenklat exempel 
Varje år sätts 18.5 procent av din lön av till din pension. Avsättningarna läggs ihop år efter år till din 

alldeles egna pensionspott. 

När du fyller 65 år delas din pensionspott med den återstående förväntade livslängden för 65-åringar 

det året. Just nu är den 16,4 år. 

Beloppet man får fram blir din årliga pension resten av livet. 

Exempel 
Du har 1,64 miljoner i din pott. Du delar beloppet med 16,4. 

Du får 100 000 kr om året resten av ditt liv. 

Något förenklat, som sagt. 

Lite mer detaljerat 

Bara pension upp till en viss inkomst 

Din pension räknas bara på inkomster upp till en viss gräns. År 2012 var gränsen 440.622 kronor. 

Inkomster över det ger dig ingen extra pension. 

440.622 kronor motsvarar 7,5 inkomstbasbelopp plus avdraget för allmänpensionsavgift. I praktiken 

blir det 8,07 inkomstbasbelopp. 

Pengarna räknas upp eller ner 
För att dina pensionspengar inte ska ätas upp av inflationen så kommer de att varje år räknas upp med 

en procentsats som ska motsvara kostnads- och löneutvecklingen i samhället. 

Dessvärre kommer dina pengar också att justeras i förhållande till hur mycket pengar det finns i 

pensionssystemet. 

Exempel 
Om pengarna i pensionssystemet inte beräknas räcka till de utlovade pensionsutbetalningarna så 

kommer dina pensionspengar att skivas ner. 

Detta hände år 2010 då pensionerna skrevs ner med 3 procent. Och år 2011 då de skrevs ner med 4,2 

procent. 

Man säger att Bromsen i pensionssystemet slog till. 

Garantipension 
Om du inte tjänat tillräckligt mycket kan du i alla fall få en så kallad garantipension. Den är i år 6967 

kr i månaden för den som är gift. Och 7810 kr i månaden för den som är ogift. 

För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige i minst 40 år. Om du bott kortare tid reduceras 

pensionen i motsvarande mån. Har du till exempel bott i Sverige i 20 år får du halv garantipension. 

Du måste ha fyllt 65 år för att få garantipension. 

Du kan börja ta ut pension när du fyllt 61 år 
Om du går i pension före din 65-årsdag kommer din pensionspott att fördelas på ett större antal år. 

Vilket helt enkelt innebär att du får mindre pengar varje månad. 

Om du väntar med att ta ut pensionen till efter din 65-årsdag kommer din pensionspott att fördelas på 

ett färre antal år. Vilket innebär att du får mer pengar varje månad. 

Detta gäller bara tills du är 70 år, sen stiger månadsutbetalningarna inte längre. 

Du kan fortsätta jobba. Och fortsätta fylla på pensionen 
Även om du börjat ta ut pensionen så kan du fortsätta att jobba. Och du fortsätter att fylla på din 

pensionspott så länge du arbetar.  

Pensionen förvaltas på två olika sätt 
Din pension förvaltas i två olika delar. Av de 18,5 procenten som avsätts till din pension förvaltas 16 i 

det allmänna pensionssystemet. Och 2.5 i premiepensionssystemet. 

I premiepensionssystemet kan du i viss utsträckning själv bestämma hur pengarna förvaltas. 


