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Stora olikheter i pensionsutfallen jämfört med lön 

Det är stor skillnad för hur stor del av lönen olika individer får i pension. 

Bäst är att själv se hela pensionen. Det visar genomgången som 

Minpension.se gjort i samverkan Pensionsmyndigheten av 148 000 som 

gjort pensionsprognos under januari-mars. 

Resultatet redovisades på seminariet ”43, 50 eller 75 procent av lönen – vad blir det i 

pension, egentligen?” på onsdagen i Almedalen. Presentationen finns på 

www.pensionsmyndigheten.se/kompensationsgrad13.html  

– Kompensationsgraderna skiljer sig åt ordentligt och det är inte är särskilt 

meningsfullt att hitta tumregler för hur stor del av lönen man får i pension. Bäst är att 

göra en egen pensionsprognos med hjälp av verktyget Minpension.se Om man ändå 

ska väga sig på tumregler så blir den totala pensionen cirka 60–75 procent av slutlönen 

beroende på hur länge man jobbar, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling 

på Pensionsmyndigheten. 

För att få 75 procent av slutlönen behöver man jobba två tredjedelar av den ökade 

livslängden jämfört med tidigare generationer. Om pensionsåldern är 65 sjunker 

kompensationsgraden ner mot 60 procent. 

– Vårt mål är att alla pensionssparare ska kunna basera sina ekonomiska beslut på 

fakta. Det finns de som bör sluta oroa sig för pensionen och de som lugnt kan fortsätta 

som de gjort hittills. Däremot finns det grupper med berättigad oro eller falsk trygghet 

där vissa kan och bör göra något åt sin framtida pension. Det gäller till exempel 

personer som saknar tjänstepension i sina anställningar och egenföretagare som inte 

avsatt pengar till tjänstepension, säger Ole Settergren. 

Se hela din pension direkt på www.pensionsmyndigheten.se/prognos  
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