
Evelina är skoltrött och arbetar som receptionist på ett 
byggföretag.  Alla pengar som blir över på lönen sparar 
hon till drömresan jorden runt. Vid 24 års ålder ger 
hon sig iväg och kommer hem ett år senare. Under de 
följande tre åren studerar hon vid Företagsekonomiska 
institutionen vid Stockholms Universitet.  Fyllda 30 år 
tillträder hon en tjänst som ekonom på ett fastighets-
bolag, samtidigt börjar Evelina att pensionsspara i en 
fond. När Evelina går i pension vid 65 år är hennes lön 
40 000 kronor.

Evelina läser företagsekonomi vid Stockholms Universitet. 
Efter ett års studier känner hon sig rastlös och beslutar 
att åka till södra Frankrike för att kombinera jobb med 
skidåkning. Hon möter den snygge skidläraren Jean-Luc 
och tillsammans får de sonen Philip. När förhållandet tar 
slut flyttar Evelina och Philip till Sverige. Hon får en hel-
tidstjänst på en redovisningsbyrå som varken tillämpar 
kollektivavtal eller tjänstepensionslösningar för sina 
anställda. Vid 38 års ålder byter Evelina arbetsgivare 
och får för första gången en tjänstepensionsförsäkring. 
Från 40 års ålder börjar hon dessutom pensionsspara 
500 kronor per månad. När Evelina går i pension vid 65 
år är hennes lön 39 800 kronor.

Evelina arbetar som ekonomiassistent efter gymnasiet. 
Hon träffar Mats på gymmet och blir blixtförälskad. När 
Evelina är mellan 27 och 32 år föds parets tre barn. 
Hon väljer att vara föräldraledig ett år per barn och att 
därefter arbeta deltid 75 procent till det yngsta barnet 
har fyllt 13 år. Evelina funderar på att börja pensions-
spara privat, men ekonomin tillåter det inte. Evelinas 
lön är 20 600 kronor när hon går i pension vid 65 års 
ålder.

Evelina kommer in på ekonomprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Under studieåren träffar hon sin blivande 
livskamrat, Erik. Efter examen får Evelina anställning 
som controller på ett försäkringsbolag. När de två 
döttrarna föds är Evelina mellan 33 och 36 år. Hon 
väljer att vara hemma ett år med varje barn. Familjen 
bor centralt i innerstaden med gångavstånd till såväl 
arbete som dagis vilket gör livspusslet relativt enkelt 
att få ihop.  Både Evelina och Erik väljer därför att 
arbeta heltid även under småbarnsåren. När Evelina är 
37 år byter hon arbetsgivare och får en bra löneökning. 
Samtidigt börjar hon pensionsspara 1 000 kr/månad i 
en fond. När Evelina går i pension vid 62 års ålder är 
hennes lön 65 600 kronor.

Dina livsval påverkar din framtida pension
Evelina föds 1980 och växer upp i en förort till Stockholm med mamma, pappa och lillebror Felix. På gymnasiet läser hon 
det treåriga ekonomiska programmet och tar studenten med bra betyg.....

        1 620 kronor i privat sparande
19 147 kronor i tjänstepension
12 334 kronor i allmän pension
33 101 kronor totalt

        1 441 kronor i privat sparande
12 850 kronor i tjänstepension
15 224 kronor i allmän pension
29 514 kronor totalt

           869 kronor i privat sparande
  5 198 kronor i tjänstepension
 13 990 kronor i allmän pension
20 057 kronor totalt

           0 kronor i privat sparande
  2 944 kronor i tjänstepension
10 228 kronor i allmän pension
13 171 kronor totalt




