
Läs mer om pension: 
Vårdförbundet.se

KORT OM/PENSIONSTIPS

högre pension
Här är några steg som du kan ta för att få mer 
pengar att leva på när du har slutat arbeta.

Här kollar du din 
tjänstepension, 
vilka avgifter och 
vilket efterlevande-
skydd du har som…

 Anpassa efter-
levandeskyddet 
Det fi nns olika typer av åter-
betalnings- och familjeskydd 
i tjänstepensionssystemen. 
Välj utifrån vilka behov du 
har och din livssituation. Dina 
val påverkar din framtida 
pension.

 Vänta med pensionering 
Du kan vanligtvis räkna med 
7–8 procent mer i allmänpen-
sion för varje år som du skjuter 
upp pensions uttaget.

  En fälla är deltid 
Har du deltidsarbetat 
länge ger det lägre pen-
sion, hur mycket beror 
på vad du tjänar och hur 
länge deltiden pågår.

 Har du en månadslön över 
37 000 och funderar på att gå ner 
i arbetstid i slutet av yrkeslivet?  
Kolla först hur det slår mot din framtida 
pension. Kontakta exempelvis pensions-
handläggaren på din arbetsplats. 

Kä
lla

: F
re

dr
ik 

Ek
lö

f, p
en

sio
ns

ex
pe

rt 
på

 V
år

df
ör

bu
nd

et
.

…anställd inom 
kommun eller 
landsting: 
Pensionsvalet.se 
eller Valcentralen.se

…privatanställd:
Collectum.se

…statligt anställd:
Spv.se

SÅ FÅR DU

Du får en samlad 
bild och kan göra 
en prognos på: 
Minpension.se

Förhandlingsläge
Jobbar du efter 65, och din 
tjänstepension inte fylls på 
efter 65 års ålder, blir du 
”billigare” för arbetsgivaren. 
Det kan ge dig chans 
att förhandla om 
ytterligare pension 
eller högre lön. 

 TJÄNSTEPENSION   ALLMÄN PENSION

Man får överlåta 

premie pensionen, en 

del av den allmänna 

pensionen, till sin 

partner. Ett bra sätt att 

ge en viss kompensa-

tion till den part som 

arbetar mycket deltid. 

Du får en samlad 
bild och kan göra 
en prognos på:
Minpension.se

  Kolla avgifterna

 Se till att avgifterna är så låga 
som möjligt. Du kan få 25 
procent mer i tjänstepension 
för en procents lägre avgift.
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