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Sommarjobbare och pension 

Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar och för de som har relativt låga 

årsinkomster vad som betalas in till pension. Det finns bland annat en nedre 

inkomstgräns som man måste komma över för att få intjänade pensionsrätter, se 

nedan. 

 

Inkomsttagaren betalar allmän pensionsavgift till den allmänna pensionen på 7 procent 

av sin lön. Inbetalningen sker tillsammans med preliminärskatten. Årsinkomsten är 

pensionsgrundande när den överstiger gränsen för deklarationsskyldighet, som är 42,3 

procent av det gällande prisbasbeloppet. Det utgår pensionsrätt om inkomsten är 

19 247 kronor eller högre år 2018. När inkomsten har passerat denna tröskel är den 

pensionsgrundande från första kronan. Därutöver betalar arbetsgivarna för sina 

anställda en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön till 

pensionssystemet. 

 

En sommarjobbare som har en pensionsgrundande årsinkomst om 19 247 kronor får 

en pensionsrätt på 17,21 procent av 19 247, 3 312 kronor. Under denna gräns om 

19 247 kronor ges ingen pensionsrätt. Pensionsrätten på 3 312 kronor förräntas och 

arvsvinster ges på beloppet fram till tidpunkten för uttag av pension. Om pensionen tas 

ut vid 65 års ålder förväntas denna pensionsrätt ge ca 456 kronor extra per år i allmän 

inkomstgrundad pension i dagens penningvärde. Om pensionen tas ut vid 68 års ålder 

förväntas det istället ge ca 540 kronor extra per år i dagens penningvärde. En 

tusenlapp extra i pensionsgrundande inkomst förväntas ge ca 24 kronor extra per år i 

allmän inkomstgrundad pension vid uttagsålder 65 och ca 36 kronor extra per år i 

allmän inkomstgrundad pension vid uttagsålder 68. 

 

På arbetsinkomster upp till 150 000 kronor per år är pensionsavsättningen faktiskt 

större än beloppet som man betalar i skatt. Skatten är då under 17,21 procent. 

 

Pensionsgrundande inkomst under ett år ger i allmän pension (dagens penningvärde) 

Inkomst per 

år 

Pensionsrätt Skatt på arbetsinkomst 

(32,1%) 

Högre pension per år vid 

uttagsålder 65 

Högre pension per år 

vid uttagsålder 68 

19 246 0 0 0 0 

19 247 3 312 0 456 540 

25 000 4 302 1 818 600 720 

50 000 8 605 3 856 1 212 1 428 

100 000 17 210 13 401 2 400 2 868 

 

Vid beräkningen behöver vissa antaganden göras. I beräkningen har det antagits att 

inkomsttillväxten i befolkningen är 1,8 procent utöver inflationen. Detta påverkar 
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räntan för pensionsrätten. Inkomsten har antagits intjänats vid 18 års ålder för en 

person född år 2000. Detta antagande har marginell betydelse för resultatet.  

Om sommarjobbaren har årsinkomsten 19 247 kronor i tre år (18 till 20 års ålder) blir 

pensionen ca tre gånger större, ca 1 356 kronor extra per år i allmän inkomstgrundad 

pension. Om pensionen istället tas ut vid 68 års ålder ger det ca 1 608 kronor extra per 

år. En tusenlapp extra i pensionsgrundande inkomst under tre år ger ca 72 kronor extra 

per år i allmän inkomstgrundad pension.  

 


