
 153  Pensionsmyndigheten   |   106 44 Stockholm   |   Tfn: 0771-776 776     

Webbplats www.pensionsmyndigheten.se

Så här tjänar du in till pension 
Pensionsmyndigheten tar hand om och informerar om den  
allmänna pensionen. 

Du kanske har sett eller hört talas om det orange 

kuvertet som skickas ut en gång om året till alla 

som tjänar in pension? Det är Pensionsmyndigheten 

som skickar ut det och det innehåller uppgifter om 

hur mycket du har tjänat in till din allmänna 

pension, som kommer från staten. 

Jobba och betala skatt 
Du tjänar in till din pension så snart du börjar 

arbeta och betala skatt. Allt du tjänar under hela 

livet räknas. Det viktigaste för din pension är alltså 

att du jobbar så länge som möjligt och att du  

betalar skatt. 

Se till att du får tjänstepension  
– den är viktig 
Förutom den allmänna pensionen som nämns här 

ovan har de flesta som arbetar en tjänstepension 

via sin arbetsgivare. Det är en viktig och stor del av 

din framtida pension, så fråga alltid när du börjar på 

ett arbete om du får tjänstepension. 

Att välja fonder är en möjlighet  
– ingen skyldighet
I den allmänna pensionen ingår en liten del som 

kallas premiepension. Om du vill kan du själv välja i 

vilka fonder den ska placeras. Men vill du inte välja, 

behöver du inte göra det. Då placeras dina pengar i 

det statliga alternativet AP7 Såfa, som är en 

åldersanpassad fondportfölj med låga avgifter. 

Gör en pensionsprognos när du har  
arbetat några år
När du har arbetat några år och är lite nyfiken på 

hur mycket du kan komma att få i pension kan  

du göra en pensionsprognos på vår webbplats  

www.pensionsmyndigheten.se/prognos. 

Tänk på att prognosen blir mer osäker ju yngre du 

är, det hinner hända mycket under ett långt 

yrkesliv som påverkar din framtida pension. Till 

exempel kommer din lön sannolikt att förändras,  

du kommer antagligen att byta arbete flera gånger 

och studera under perioder. Sedan påverkas även 

pensionen om du är föräldraledig eller arbetslös 

under perioder. 

Om Pensionsmyndigheten
Vi finns på åtta orter i landet och vi är drygt  

1 000 medarbetare. Vi finns även på

drygt 100 servicekontor runt om i landet. På 

servicekontoren kan du gå in och få personlig

service och ställa frågor om din pension. 

Vi finns även på Facebook
Du kan även ställa frågor om pension på Facebook. 

Du hittar oss på adressen www.facebook.se/

fragaompension.


