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Pension i Sverige 



Pensionspyramiden

ALLMÄN PENSION

Privat pension – eget sparande

Tjänstepension – pension från 
jobbet 

Allmän pension – politikerna 
bestämmer 

-



Jobba och betala skatt = allmän pension 



• Garantipension
- Fyller ut låg pension och är inget du behöver ansöka om.

- Kräver boendeår i Sverige, men nya regler kan vara på gång    
som inkluderar boende i EU-land. Flyktingstatus ger full 
garantipension. 

Inkomstpensionstillägg 
- – införs september 2021. Ingen ansökan behövs

• Bostadstillägg
- Ger stöd till boendekostnader. Du ansöker hos 
Pensionsmyndigheten. 
• Äldreförsörjningsstöd
- Prövas när du ansöker om bostadstillägg och hamnar under 
skälig levnadsnivå när hyran är betald. 

Stöd till den med låg pension

PENSIONSPYRAMIDEN



Om du flyttar utomlands får 
du inte längre några 
utbetalningar om du har
Garantipension
Bostadstillägg
Äldreförsörjningsstöd 

ALLMÄN PENSION



Tjänstepension - vilket avtal tillhör du?

PENSIONSPYRAMIDEN

Jobbar som Avtal Typ av jobb

Kommun- och 
landstingsanställd

AKAP-KL Vårdjobb, lärare, jobb 
åt kommunen 

Privatanställd arbetare SAF-LO Handel, industri, restaurang

Statligt anställd PA-16 Polis, militär, 
myndighetjobb

Privatanställd tjänsteman ITP Ekonom, jurist, ingenjör 

Egenföretagare Saknar tjänstepension -



När kan du börja ta ut din pension? 

PENSIONSPYRAMIDEN

Pension Ansök hos Tidigaste uttag 

Egen intjänad allmän 
pension 

Pensionsmyndigheten 62 år, åldern kommer 
att höjas de kommande 
åren 

Garantipension, 
äldreförsörjningsstöd 
mm 

Pensionsmyndigheten 65 år, ålder kommer att 
höjas de kommande åren 

Tjänstepension Ansök hos de bolag som 
förvaltar pengarna, 
information finns på 
minPension

Från 55 år i vissa avtal, 
andra från 61 år

Privat sparande Bolaget som förvaltar 
pengarna

Från 55 år i vissa fall, annars 
finns ingen lägsta ålder 



Vad får jag i pension?

ALLMÄN PENSION

• Gör en prognos på minpension.se
• Samarbete mellan staten och 

pensionsbolagen
• Gratis att använda



Här hittar du mer info

PENSIONSPYRAMIDEN

• Pensionsmyndigheten.se
Telefon: 0771-776 776 

• minpension.se
Telefon: 0771-89 89 89 

• Tjänstepensionsbolag
Se lista på minpension.se


