
 

 

Pensioner 
 

Jag har tänkt på en sak: Hur blir det när jag blir gammal, och inte orkar jobba längre? 

Vad ska jag leva på då, när jag blir pensionär? Hur ska jag få pengar? 

Det ska nog ordna sig. När du slutar jobba får du pension i stället för lön. 

Hur mycket du får i pension beror på hur länge du har jobbat och hur mycket du har tjänat. 

Det är Pensionsmyndigheten som ansvarar för att du får rätt pension. 

På det viset. Men var får de pengarna ifrån? 

Pensionen består av olika delar. Det som kallas allmän pension består av inkomstpension och 

premiepension. 

Inkomstpensionen har du tjänat in till under den tid du har jobbat. 

När du jobbar, går en del av pengarna du betalar in i skatt till din framtida pension. 

Men premiepension, då? Vad är det? 

Det är pengar som också dras från skatten. 

Pengarna placeras i fonder, alltså en samling med värdepapper. 

Om du vill, så kan du själv bestämma i vilka fonder de ska placeras. 

Hur stor din premiepension blir, beror på om det har gått bra eller dåligt för fonderna och hur 

mycket du betalat in i skatt. 

Vad är garantipension, då? 

Garantipension kan du få om du har väldigt låg pension, eller ingen pension alls. 

Du ska ha fyllt 65 och ha bott i Sverige i minst 3 år för att få garantipension. 

För att få full garantipension, måste du ha bott i Sverige i 40 år eller längre. 

Okej. Så om jag inte har jobbat så mycket, så får jag ändå pension. 

Precis. 

Det är ett tag kvar tills jag ska sluta jobba. 

Ja, så du har gott om tid att jobba ihop till en bra pension. 

Särskilt om din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig eller om du har ett eget, privat 

pensionssparande. 

Det finns olika sätt att spara privat. Det kan du göra i en bank, eller hos ett försäkringsbolag. 



Jaha. Det får jag kolla upp. 


