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Högre utbildning innebär ofta en bättre pension – men inte för alla 
 
Att plugga vidare efter gymnasiet innebär ofta en yrkesbana som ger högre lön och 
därmed också högre pension. Men olika akademiska utbildningar ger olika ekonomiska 
förutsättningar. Mellan två individer som båda har fyra års högre utbildning kan det skilja 
så mycket som 20 000 kronor per månad i pension. I vissa fall kan det till och med vara 
ekonomiskt fördelaktigt att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det visar beräkningar från 
Swedbank.  
 
Ofta är det ekonomiskt lönsamt att studera vidare efter gymnasiet. Det innebär många gånger 
att man får en högre lön och därmed också en högre pension. Men det gäller inte alla 
utbildningar. En del eftergymnasiala utbildningar ger inte högre lön eller pension än vissa jobb 
man kan ta direkt efter gymnasiet. Ibland kan till och med arbete direkt efter gymnasiet ge en 
högre lön och pension. 
 
- Det kan skilja mycket i lön och pension beroende på vilken utbildning och vilket yrke du väljer. 
Därför är det bra att i förväg ha koll på hur privatekonomin påverkas av de val du gör. Men 
arbetslivet är långt, så du behöver också tänka på att försöka välja ett jobb du tycker om att gå 
till varje dag och orkar med i många år, säger Madelén Falkenhäll, privatekonomisk expert på 
Swedbank. 
 
22 000 kronor skillnad i pension mellan IT-analytiker och förskollärare  
Olika akademiska utbildningar ger olika förutsättningar. En förskollärare kan till exempel 
förvänta sig en pension på knappt 22 000 kronor per månad, medan en IT-analytiker kan få 
nästan det dubbla. Båda dessa yrken kräver tre-fyra års eftergymnasiala studier. Det skiljer i lön 
redan från början, en förskollärare i 30-årsåldern har en lön på runt 30 000 kronor per månad, 
medan en IT-analytiker har omkring 42 000 kronor. Men det skiljer också i löneutveckling 
genom hela arbetslivet. En 50-årig förskollärare tjänar 34 000 kronor per månad, IT-analytikern 
59 000 kronor per månad.  
 
- Olika akademisk utbildning kan ge väldigt olika ekonomiska förutsättningar genom livet, 
beroende på vilken utbildning man väljer. En förskollärare har lägre ingångslön än till exempel 
IT-analytikern, men också en sämre löneutveckling. Det gör att pensionen blir nästan 20 000 
kronor lägre per månad för förskolläraren, säger Madelén Falkenhäll. 
 
Utbildning lönar sig inte alltid 
I vissa fall kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att börja jobba direkt efter gymnasiet. En säljare 
kan tjäna runt 38 000 kronor per månad i 30-årsåldern och ha en förväntad löneutveckling som 
innebär en lön på 50 000-60 000 kronor per månad före pension. Pensionen i sig kan då hamna 
på över 30 000 kronor per månad, det vill säga betydligt mer än förskolläraren.  
 
- Att börja jobba direkt efter gymnasiet med ett jobb där löneutvecklingen är god kan ge en 
högre pension än ett jobb som kräver akademisk utbildning men som har en sämre 
löneutveckling sett över hela arbetslivet, säger Madelén Falkenhäll. 
 
  



 
Högre utbildning innebär ofta en studieskuld att betala av 
Heltidsstudier med fullt studielån innebär drygt 38 000 kronor per termin (20 veckor). För en 
fyraårig utbildning blir studieskulden 305 000 kronor. 
 
- För att betala tillbaka studieskulden för till exempel en utbildning till förskollärare eller 
systemanalytiker behöver man betala 650-1 400 kronor per månad i 25 år. Kan man jobba extra 
under studietiden och inte behöva ta fullt studielån har man mycket att vinna på det, säger 
Madelén Falkenhäll 
 
 

 
Att tänka på när du väljer utbildning och yrke 

• Arbetslivet är långt, ta hänsyn till det när du väljer utbildning och yrke. Du ska 
både vilja och orka gå till jobbet varje dag i många år. 

• Försök få koll på vilken effekt dina val får för din privatekonomi när det gäller lön, 
pension och återbetalning av studielån. 

• Kan du förvänta dig en lägre pension än inom andra yrken, försök börja spara till 
din pension tidigt, då behöver inte sparbeloppet bli lika högt varje månad. 

• Försök jobba extra under studietiden och ta mindre studielån, då slipper du 
tråkiga avbetalningar på studielån när du börjar jobba. 

 

 
 

 
Tjänstepension 
Avsättning till tjänstepension grundas på lön. På lön upp till 42 600 kronor per månad är 
avsättningen 4,5 procent. På lön däröver är avsättningen 30 procent. För en lön på 
40 000 kronor per månad blir avsättningen till tjänstepension på 1 800 kronor varje 
månad. En lön på 50 000 kronor per månad innebär i stället en avsättning på 4 100 
kronor per månad. 
 
Avsättning till allmän pension vid studier 
Om man studerar med studiebidrag från CSN så tjänar man in till sin allmänna pension. 
Staten betalar in pensionsavgift som kompensation för inkomstbortfallet under 
studietiden. Avsättningen är dock lägre än om man hade arbetat motsvarande tid. 
Det görs ingen avsättning till tjänstepension. 
 
Studielån 
Maximalt studielån är drygt 38 000 kronor per termin (20 veckor). För en fyraårig 
utbildning innebär det en studieskuld på knappt 305 000 kronor. 
Studielånet ska betalas av på 25 år och ska vara färdigbetalt det år man fyller 60 år. 
Man betalar ränta på skulden, 2021 var räntan 0,05 procent. 
 

 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns 
idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på 
kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder 
ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och 
organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga 
Norden, USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 
Bilaga. Tabeller 
 
 
Typexempel, lön, pension och studieskuld för urval av yrken.  
 
 
Yrke 

Lön, 30 år, 
kr per mån 

Lön, 50 år, 
kr per mån 

Pension, kr 
per mån 

 
Studieskuld 

Butiksanställd, fackhandel 31 000 31 000 22 800 0 
Företagssäljare 37 500 50 000 32 000 0 
Sjuksköterska (grundutb) 33 000 39 000 24 300 228 500 
Förskollärare 30 000 34 000 21 600 266 500 
IT-analytiker 42 000 59 000 39 400 305 000 
Tandläkare 39 000 60 000 40 800 381 000 

 
Källa löner: Statistiska centralbyrån (SCB). Genomsnittliga löner för kvinna/man 2020. Butiksanställd, företagssäljare 
och systemanalytiker inom privat sektor, övriga i offentlig sektor. 
Källa studieskuld: CSN. Utifrån max studielån. 
Egna beräkningar för pension utifrån Pensionsmyndighetens typfallsmodell. Utgår från en individ som är 30 år 2021 
och som har en riktålder för pension på 69 år. 

 
 
 
 
Studieskuld om fullt studielån för olika utbildningar, avrundade tal. 
Avbetalning 25 år med undantag för sjuksköterskan där avbetalningen blir 24 år. 
 
Utbildning Antal utbildningsår Studieskuld, kr Avbetalning, kr per mån 

Sjuksköterska (grundutb) 3 år 228 500 600-1 100 
Förskollärare 3,5 år 266 500 650-1 200 
Systemanalytiker 4 år 305 000 750-1 400 
Tandläkare 5 år 381 000 950-1 700  

 
Avbetalningsbeloppet blir högre för varje år, förutom sista året. 
Källa: CSN. 

 


