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160 000 personer får besked om att de börjat tjäna 
in till sin allmänna pension 

Denna vecka får 160 000 nya pensionssparare sitt första orange kuvert 

med årsbesked om den allmänna pensionen. Det viktigaste att känna till 

för dem om sin pension är att jobba och betala skatt. Av förra årets 

nysparare har 3 procent valt premiepension själv medan 97 procent 

hamnat i det statliga förvalet AP7 Såfa. 

– Det viktigaste för pensionen är att jobba och betala skatt. Det är vad de som får sitt 

första orange kuvert behöver veta. Och att allt man tjänar under hela livet räknas, säger 

Olle Sylvén, informatör på Pensionsmyndigheten. 

– Det är också viktigt att se till att man har tjänstepension. De flesta som arbetar har 

förutom den allmänna pensionen även tjänstepension via sin arbetsgivare. 

Tjänstepensionen kan vara minst en tredjedel av din totala pension. 

För den som precis börjat jobba, betala skatt och därmed spara in till sin första 

allmänna pension är det inte säkert bäst att också börja med ett privat 

pensionssparande.  

– Att spara för framtiden är alltid bra, men det finns många sätt. I en privat 

pensionsförsäkring är pengarna låsta i många år, säger Olle Sylvén. 

Av de som fick sitt första orange kuvert förra året hade 3 procent fram till årsskiftet 

själva valt fonder. Resten, 97 procent, har hamnat i AP7 Såfa, Statens 

årskullsförvaltning, som sköts av Sjunde AP-fonden: http://ap7.se 

– Man behöver inte välja om man inte vill. Det finns bra förvalsalternativ i 

premiepensionen och tjänstepensionen. Att välja är en möjlighet, inte en skyldighet. 

Fondvalsguiden www.pensionsmyndigheten.se/fondvalsguiden1.html och 

Premiepensionsappen www.pensionsmyndigheten.se/Premiepensionsapp.html är två 

enkla hjälpmedel för att göra ett genomtänkt fondval. 
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