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Lär dig allt om tjänstepensionen den 27 september 

På söndag, den 27 september, firar Pensionsmyndigheten 

tjänstepensionens dag. Den är ett samarbete mellan en rad intressenter för 

att öka kunskapen om vikten av att ha en tjänstepension. I Stockholm och 

Jönköping svarar informatörer på frågor. 

På söndag kommer informatörer från Pensionsmyndigheten och andra delaktiga 

intressenter finnas på plats i Gallerian på Hamngatan i Stockholm mellan klockan 

10.00 och 18.00, samt i A6 i Jönköping mellan 11.00 och 17.00 för att svara på frågor 

runt tjänstepensionen. Målet är att intresserade ska kunna få svar på frågor runt 

pension för att på så sätt få en total överblick över sin pension. 

– Tyvärr är ovissheten om man har tjänstepension stor hos många, extra utsatta 

riskgrupper är småföretagare och unga anställda som ofta har väldigt liten kunskap om 

vikten av att ha en tjänstepension, säger Carl-Johan Eriksson, informatör och 

projektledare på Pensionsmyndigheten. 

 

Tips för en bättre pension: 

 Välj – i den utsträckning det går – en arbetsgivare som betalar tjänstepension 

 Gå in på pensionsmyndigheten.se eller minpension.se och gör en 

pensionsprognos så får du en bra översiktsbild av din framtida pension 

 Välj fond efter hur engagerad du vill vara: traditionell eller fondförsäkring 

 Se till att betala så låga avgifter som möjligt både för din tjänstepension och 

eventuellt eget sparande till pension 

 Välj återbetalningsskydd om du har familj och när du sedan blir pensionär kan 

det vara bra att ta bort skyddet då det kan höja din pension 

 

Se hela pensionen här 

Läs mer om tjänstepensionens dag 

Läs pressmeddelandet 

För vidare information 

Carl-Johan Eriksson, informatör och projektledare, 072-210 23 29 

Ann-Sophie Jonsson, pressekreterare, 072-210 26 42 

https://secure.pensionsmyndigheten.se/prognos
http://tjanstepensionensdag.se/
http://www.pensionsmyndigheten.se/tjanstepension15.html

