
1



Det här är pensionspyramiden, den symbol som pensionsbranschen gemensamt 
använder sig av för att tydliggöra att pensionen består av olika delar. 

Den orange delen (i botten av pyramiden) symboliserar den allmänna pensionen. Hur 
den ska fungera är det politikerna i riksdagen som fattar beslut om.  Det finns en 
långsiktig överenskommelse mellan sex av riksdagens partier som gemensamt 
kommer överens om förändringar i riksdagens Pensionsgrupp. 

Den allmänna pensionen kan delas upp i två delar, inkomstpension och 
premiepension. 

Den blåa delen (i mitten av pyramiden) symboliserar den pension du kan få från din 
arbetsplats, tjänstepensionen.  Den har alla som arbetar på arbetsplatser med 
kollektivavtal, eller har ett hängavtal till ett kollektivavtal. I vissa fall kan en anställd 
även ha tjänstepension utan avtal, det kallas då individuell tjänstepension. 
Tjänstepension tillkommer utöver den allmänna pensionen. Har du eget företag 
saknar du tjänstepension. Samma sak om du arbetar på en arbetsplats där det inte 
finns något tjänstepensionsavtal. 
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Den gröna delen (högst upp i pyramiden) symboliserar eget sparande. Privat 
pensionssparande kan förekomma på många olika sätt även om vi oftast tänker på en 
privat pensionsförsäkring. Om du är anställd och har en tjänstepension har du inte 
möjlighet att göra en avdragsgill inbetalning till en pensionsförsäkring. Men om du 
har eget företag eller är anställd utan tjänstepension kan du göra det. Eget 
pensionssparande kan också vara sparande i annan form eller amortering av lån som 
gör att utgifterna när du är pensionär minskar. 
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Ingen nedre  - eller övre åldersgräns för intjänande om du är född 1938 och senare.  
Inget krav på Svenskt medborgarskap eller att du är bosatt i Sverige. För att få 
pensionsrätter krävs att du arbetar och betalar skatt i Sverige. Som ett kvitto på att du 
tjänat in pensionsrätter får du ett orange kuvert – i brevlådan eller digitalt. De 
uppgifter som finns i kuvertet 2021 är de pensionsrätter du tjänade in 2019 och 
deklarerade för 2020. 
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I dag är det politikerna som bestämmer när pensionsåldrarna ska höjas. Men om 
några år kommer pensionsåldern att automatiskt kopplat till medellivslängden. En 
riktålder är en ålder som är kopplad till hur länge olika generationer lever. Det är i 
första hand den nuvarande garantipensionsåldern, alltså vid vilken ålder ett statligt 
stöd kan utgå, som riktåldern kan kopplas till.  

Förslag på riktåldrar för olika årskullar. Beräkningarna kommer från
Pensionsmyndigheten. 

Född år  Riktålder 

1970-1982 69 år
1983-1996 70 år 
1996 >                     71 år 
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Det är lätt att tro att det är den allmänna pensionen, den i det orange kuvertet som är 
den viktiga. Men om du har hög lön så kan tjänstepensionen vara den del som väger 
tyngst. 

I den allmänna pensionen finns ett tak vid 45 000 kronor /månaden (år 2020) Om du 
tjänar mer än så får du inget inbetalt till din allmänna pension på de inkomsterna. I 
tjänstepensionen är det istället så att om du har en lön på över 40 000 kr/månaden 
så ger det extra mycket avsättning till tjänstepensionen.
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Räknesnurran för unga hittar du här: https://min-pensionar.minpension.se/
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