
Elin, Sergio, Matilda och Simon gick i samma gymnasieklass för länge sedan och har inte sett 
varandra på många år. Nu träffas de på en klassåterträff, 50 år efter de att de tog studenten.

Elin berättar att hon började jobba som byggarbetare direkt efter studenten och träffade sin man 
ganska sent. Hon fick en dotter efter hon fyllt 40. Idag är både hon och hennes man pensionärer och 
de har varit tvungna att byta lägenhet nyligen då deras gamla bostad blev för dyr när inkomsterna 
minskade. Idag har hon en pension på 16 382 kronor i månaden.

Sergio reste iväg till Asien direkt efter studenten och där träffade han sitt livs kärlek. De flyttade 
ganska snart tillbaka till Sverige och fick två barn. Sergio byggde en tennisbana och hans dotter är 
idag tennisproffs. Nu när både han och frun är pensionärer ska de återuppta sitt resintresse. Sergios 
pension är 20 840 kronor per månad.

Matilda valde att utbilda sig till läkare efter att ha jobbat i krogbranschen ett par år. Hon har två barn 
och fyra barnbarn. När hon fyllt 50 år blev hon änka och drabbades av en depression, men efter ett 
par år i terapi kunde hon återgå till sitt arbete. Hon jobbar fortfarande, men de senaste åren har hon 
arbetat deltid. Matilda har räknat ut att om hon går i pension vid 70 års ålder så kommer hennes 
pension bli 33 022 kronor per månad. 

Simon följde sitt hjärta och blev musiker. Under åren har han hankat sig fram på olika jobb, allt från 
brevbärare till telefonförsäljare. Vid 50 års ålder valde han att utbilda sig till musiklärare och har 
nyss gått i pension efter 19 år i yrket. Hans plan är att spela på jazzklubbar framöver eftersom han 
måste dryga ut sin låga pension på 11 667 kronor per månad.

Fråga 

Hur påverkas pensionen av att du skaffar barn? 
Du får extra pension under barnets fyra första år.

Låt eleverna gå in i pensionslabbet på www.pensionsmyndigheten.se och se hur olika val påverkar 
pensionen.


