
Calle är skoltrött och arbetar på olika caféer i Göteoborg 
och i Oslo fram till 26 års ålder. I Oslo träffar  han  sin 
blivande fru, Anna. Väl hemma i Göteborg igen börjar 
Calle studera ekonomi vid Göteborgs Universitetet. 
Samtidigt föds parets första barn, sonen Hugo. Efter 
avslutade treåriga studier får Calle korta vikariatanställ-
ningar. En av dessa leder till en tillsvidareanställning 
på Skattemyndigheten. Kort därefter föds dottern 
Selma och Calle är föräldraledig under några månader. 
Calle väljer att amortera på radhuset istället för att  
pensionsspara. När Calle går i pension vid 65 års ålder 
är hans lön 44 100 kronor.

Dina livsval påverkar pensionen 
Calle föds 1980 och växer upp i centrala Göteborg tillsammans med mamma, pappa och lillebror Casper. På gymnasiet 
läser han det treåriga samhällsvetenskapliga programmet och tar studenten med bra betyg.....

Calle är född entreprenör. Redan under studietiden på 
Handelshögskolan startar han upp och driver sitt första 
företag parallellt med studierna. När företaget blir upp-
köpt av en konkurrent är Calle 33 år. Full av energi och 
nya idéer drar Calle igång ännu ett företag en kort tid 
därefter. Redan i unga år får Calle det kloka rådet av sin 
revisor att avsätta pengar till egna pensionslösningar. 
Vid 41 års ålder blir han erbjuden en tjänst med IT-
ansvar på ett statligt verk i Göteborg. Calle går i pension 
vid 63 års ålder. Hans lön är då 72 600 kronor. 

Skoltrötta Calle arbetar som vaktmästare på Krono-
fogdsmyndigheten direkt efter gymnasiet. På en fest 
träffar han den stora kärleken, Ida. Calle väljer att vara 
hemma i nio månader med vart och ett av parets tre 
barn. Han jobbar deltid 75 procent fram till 40 års ålder. 
När Calle återgår till heltidstjänst börjar han pensions-
spara 500 kronor privat i en fond. Calle går i pension vid 
65 år. Hans lön är då 20 800 kronor.

Calle studerar vid Juridiska institiutionen vid Göteborgs 
Universitet direkt efter studenten. Efter avslutad examen 
erbjuds han ett arbete på Regeringskansliet i Stockholm. 
På jobbet träffar han sin blivande hustru Åsa.  Calle 
är föräldraledig i totalt ett år när barnen är små och  
arbetar därefter heltid. Calle börjar pensionsspara  
1 000  kr/månad redan vid 25 års ålder och placerar 
sparandet i en fond. När Calle är  38 år erbjuds han en 
ny tjänst som ger en god löneutveckling. När Calle går i 
pension vid 61 års ålder är hans lön 63 700 kronor. 

Hoppsan! Calle hade 
ingen klok revisor och 
missade att avsätta 
pengar till privata 
pensionslösningar.  

27 223 kronor totalt
13 743 kronor i allmän pension
13 480 kronor i tjänstepension

        0 kronor i privat sparande

       4 186 kronor i privat sparande
21 956 kronor i tjänstepension
11 791 kronor i allmän pension
38 100 kronor totalt

15 166 kronor totalt

        878 kronor i privat sparande
3 316 kronor i tjänstepension

10 973 kronor i allmän pension

       14 596 kronor i privat sparande
22 962 kronor i tjänstepension
15 759 kronor i allmän pension
53 316 kronor totalt

       0 kronor
22 962 kronor
15 759 kronor
38 721 kronor


