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Saker att tänka på när det gäller din pension
- Oavsett om du är yngre eller äldre, sikta på att arbeta med det du gillar och brinner för. Det ökar
förutsättningarna för ett givande och långt arbetsliv, vilket i stor utsträckning påverkar storleken på
din framtida pension.
- Prata inte bara lön med din framtida arbetsgivare, utan även tjänstepension. Att ha tjänstepension
är avgörande för att kunna bibehålla en bra ekonomisk standard som pensionär.
- Att utbilda sig är ofta bra för löneutveckling vilket gynnar den framtida pensionen. Men längre
utbildningsperioder både innan och under arbetslivet kan i vissa fall leda till en framtida
pensionsförlust, detta kan dock undvikas med ett eget privat pensionssparande. För personer med en
månadslön på över 47 748 kronor i månaden kan en så kallad löneväxling vara ett bra sparalternativ.
- Delad föräldraledighet stärker både den framtida löneutvecklingen och pensionen.
- Väljer man att gå ned i arbetstid under småbarnsåren kan man undvika en framtida pensionsförlust
genom ett eget pensionssparande under dessa år. Om månadslönen är tillräckligt hög kan man
påbörja en löneväxling när man börjar arbeta heltid igen.
- Börja spara tidigt, ett sparande på 500 kronor i månaden från 25 års ålder kan ge nästan en halv
miljon kronor extra om du går i pension vid 65 år.
- För personer som kommit till Sverige mitt i livet är ett kompletterande pensionssparande ofta
nödvändigt för att undvika en otillräcklig framtida pension. Sparandet kan ske genom ett eget privat
pensionssparande eller löneväxling, eller både och.
- Välj alltid den sparform som passar just för dig. Ju högre risker ett sparande har desto större krav
ställs på kunskap, intresse och engagemang för att avkastningen ska bli den bästa.

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan
svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att
våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se

