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Ny pensionsexpert bloggar om hur svårt det är att 
prata pension enkelt 

Svårigheten att prata enkelt pension så vanliga människor förstår, tar den 

nya talespersonen Monica Petersson upp i sitt första blogginlägg. 

Försäkringsspecialisten är från och med i dag konsumentinriktad 

pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Rollen – som är nyinrättad – är 

till en förstärkning till följd av Pensionsmyndighetens nya 

konsumentuppdrag. 

– I allt brus är det svårt att nå fram, speciellt med frågor kring pension, och framförallt 

till unga målgrupper. Först och främst behöver du koppla ihop de 

inkomster du har under ditt liv med pension, det är grunden. Alltså, 

jobbar du och betalar skatt så får du också pengar inbetalda till din 

allmänna pension, skriver Monica Petersson i sitt blogginlägg. 

– Problemet i pensionsbranschen är att vi inte pratar enkelt så att 

vanliga dödliga förstår. Tyvärr finns det många som tjänar på att 

människor i allmänhet tycker att pensioner är svårt och det skulle 

jag vilja ändra på. Det tänker jag försöka göra som pensionsexpert 

på Pensionsmyndigheten. 

Läs hela blogginlägget här: www.pensionsmyndigheten.se/JagVarMedIRadio.html  

Monica Petersson var tidigare samordnare för Pensionsmyndighetens informatörer. 

Sedan ett år har hon varit försäkringsspecialist och samordnare för regional 

försäkringsinformation på fackförbundet Unionen. Dessförinnan jobbade Monica 

Petersson på tjänstepensionsbolaget Alecta.  

– Nu när Monica Petersson återkommer till Pensionsmyndigheten blir det som rollen 

som pensionsexpert. Rollen – som är nyinrättad – är en förstärkning till följd av vårt 

nya konsumentuppdrag, säger Paul Larsson, chef för kundmöte. 

Kontaktuppgifter Monica Petersson 

Direktnummer: 010–454 22 37 

Mobilnummer: 072–210 22 37 

E-post: monica.petersson@pensionsmyndigheten.se 

Twitter: https://twitter.com/MonicaPension 

Blogg: www.pensionsmyndigheten.se/MonicasPensionsblogg.html  

Pressbild: www.pensionsmyndigheten.se/FotoTalespersoner.html  
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För vidare information 

Monica Petersson, 072–210 22 37 

Paul Larsson, chef för kundmöte, 076–792 53 59. 

Anna E Ryberg, pressjour, 072–210 22 02 


