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Få helhetskoll på pensionen på tjänstepensionens dag 
27/9 

Den 27 september är den årliga påminnelsen om att tjänstepensionen är 

en viktig del av den totala pensionen. I Örebro och Stockholm hjälper 

kundvägledare och informatörer intresserade pensionssparare att logga in 

på tjänsten Minpension.se och hur man kan tänka kring de olika 

valmöjligheter som finns. 

Pensionsmyndigheten finns på plats med egen personal tillsammans med andra 

branschkollegor i Stockholm i Gallerian på Hamngatan och i Örebro i Gallerian 

Krämaren mellan kl 10–16. De flesta intresserade besökare brukar vilja veta vad de får 

i total pension, men också om de har en tjänstepension, något som kundvägledare och 

informatörer kan hjälpa till att visa. 

– Många tror att tjänstepensionen är obligatorisk, vilket den inte är, även om nästan 

nio av tio har tjänstepension. Fler och fler, framför allt unga, får jobb som inte har 

någon form av tjänstepension, något som får mycket negativa konsekvenser på den 

framtida pensionen för dem., säger Birgit Karlsson, informatör och på plats i Örebro. 

– Även företagare med enskild firma eller aktiebolag saknar tjänstepension och måste 

själva kompensera för den. Tjänstepensionens dag är därför ett bra tillfälle att kolla 

upp att man har en tjänstepension via sin anställning, säger Bengt Jonsson, informatör 

och som står i Gallerian i Stockholm.  

Viktiga aspekter man ska tänka på för sin tjänstepension är att välja fonder med låga 

avgifter och att välja ett efterlevandeskydd om man har familj och små barn.  

– Är du osäker på vad du ska välja för fonder är det bra att veta att alla 

kollektivavtalade tjänstepensioner har mycket bra förvalsalternativ för dig som inte 

vill välja. Och gör en pensionsprognos på vår webbplats eller på minpension.se så får 

du en samlad bild av din totala pension, säger Birgit Karlsson och Bengt Jonsson. 

Se hela pensionen www.pensionsmyndigheten.se/prognos 

Läs mer om tjänstepensionens dag http://tjanstepensionensdag.se  

Läs pressmeddelandet www.pensionsmyndigheten.se/Tjanstepensionensdag14.html  
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