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Vad är minPension?

• En oberoende tjänst i samarbete mellan staten och 
pensionsbolagen 

• Startade i december 2004

• På minPension kan alla som har tjänat in till pension i 
Sverige se sina pensioner och göra prognoser

• Gratis att använda

• Säker inloggning med e-leg eller Bank-ID

Presentatör
Presentationsanteckningar
minPension är en tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Bakom tjänsten står Pensionsmyndigheten och ett 30-tal pensionsbolag, finansiering sker till hälften från staten, till hälften från pensionsbolagen. minPension är ett helägt dotterbolag till Svensk Försäkring. Styrelsens ledamöter är till hälften från statliga myndigheter, till hälften från Svensk Försäkring och de anslutna pensionsbolagen. När minPension startade i december 2004 levererade ett fåtal aktörer (5-10) information om sina kunders pensioner till minPension.se. Tjänsten visade upp information om allmän pension (inkomstpension och premiepension) samt om kollektivavtalad tjänstepension. Tjänsten hade stängt för service och underhåll nattetid. Idag är minPension öppen dygnet runt och visar, utöver nämnda försäkringslösningar,  även individuella tjänstepensionslösningar och privat pension. 



Här hittar du din pensionsinformation på minPension

• minPension finns som egen webbsida på 
www.minpension.se. Du behöver logga in för att se din 
pension.

• Du hittar dina pensionsuppgifter från minPension efter 
inloggning på vissa försäkringsbolags och bankers 
internetkontor.

• Vissa stora arbetsgivare, t.ex. Göteborgs stad, erbjuder 
sina medarbetare direktinloggning till minPension från 
intranätet.

• På Pensionsmyndighetens inloggade sidor, i ditt digitala 
orange kuvert – nyhet 2018.

• I mars 2018 hade minPension över 3,2 miljoner 
registrerade användare – i alla åldrar.



På landningssidan hittar du inloggningen och information om verktygen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Så här ser minPensions landningssida ut. Alltså den som du kommer till när du går till www.minpension.se. Här kan du logga in, läsa om sidans olika verktyg eller klicka dig vidare till våra nyheter på bloggen eller till vår podcast.



Inloggad på ”Mina sidor”

OM MINPENSION



När du loggat in landar du i din förenklade prognos 

• Den förenklade prognosen visar din pension 
sammanslagen. Du kan se den i ett diagram eller som tabell. 

• Du kan enkelt se hur din pension påverkas av att jobba ett 
eller flera år kortare eller längre. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Efter inloggning hamnar du direkt i en förenklad version av pensionsprognosen. Den visar ingen uppdelning av de olika pensionsdelarna utan din pensionsprognos som en enhet. Genom att dra i reglaget ovanför prognosen ser du hur din pension förändras av ett tidigare eller senare pensionsuttag. Om du vill veta mer om din pension finns fördjupad information. Klicka på rutan ”Intjänad pension” under prognosen så kommer du vidare. Här kan du se detaljer om din allmänna pension, din tjänstepension/avtalspension och om eventuellt privat pensionssparande. 



Se din intjänade pension

Fyra boxar tar dig vidare till information om din pension som 
du hittills har tjänat in.

• Total pension visar hela din pension och vilka pensioner du 
själv har möjlighet att påverka placering av.

• Allmän pension – den pension du tjänar in till via skatten.

• Tjänstepension – den pension som din arbetsgivare 
betalar in till. 

• Privat pension – om du tidigare sparade i ett avdragsgillt 
pensionssparade ser du detta under den här boxen.



Jämföra och simulera

Presentatör
Presentationsanteckningar
I den nya pensionssimulatorn kan du se hur olika livshändelser påverkar din pension. Vad händer om du får högre lön? Eller ändrar uttagstider i dina försäkringar? Vi bygger nu vidare simulatorn med fler händelser som påverkar din pension, tex. studieledighet, föräldraledighet och annat.En nyhet i beta-versionen är den nya jämförelsefunktionen. Här kan du se hur din egen pensionsprognos är i förhållande till andra i din situation (ålder, kön, kollektivavtalsområde). Som svar på ”vad gör jag nu? ” finns under jämförelsen tre olika vägar att gå vidare.



Tänk på att!

Du kan göra hur många prognoser du vill! Testa att göra en 
utifrån förvalda alternativ och gör sedan en ny med andra 
antaganden.

Ingen annan än du själv kan se dina uppgifter på 
minPension.se. 

minPension lämnar inte dina uppgifter vidare till någon annan 
aktör. Inte heller till våra anslutna banker och 
försäkringsbolag eller staten. 



Saker du kan göra utan inloggning

Har du frågor om pension? Titta bland artiklarna under 
rubriken ”Allt om pension”. Kanske hittar du svaret där! 

Dags att ansöka om pension? Vi har tagit fram en ”Steg för 
steg-hjälp” som du hittar i ”Allt om pension”

Är du mitt i livet? Lär dig mer om din pension i 
minPensionsPodden

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det finns mycket matnyttig information redan innan du loggar in till ”mina sidor”. Både för dig som har många år kvar till pension och för dig som börjar fundera på att ta ut den. minPensionsPodden vänder sig främst till personer som är mitt i livet. Här tar vi upp vad som påverkar pensionen och vad du kan göra åt det. I verktygslådan riktar vi oss till dig som börjar fundera på att ta ut din pension med saker som är bra att känna till. Till exempel hur skatt eller en utlandsflytt påverkar pensionen. Är finns också länkar till verktyg som hjälper dig att göra din pensionärsbudget. Inloggningen till minPension är säker. Använd e-legitimation, Bank-ID eller Mobilt Bank-ID.



Följ oss!

OM MINPENSION



Kanaler att följa minPension

Det är viktigt att ha koll på sin pension tidigt i livet och veta 
vad som påverkar den. Ett sätt är att följa minPension. Här 
hittar du oss!

• Blogg.minpension.se

• Twitter

• Facebook

• LinkedIn

• Instagram

• Nyhetsbrev 

• Podd i Soundcloud eller iTunes



minPension
Box 24043, 104 50 Stockholm
Besöksadress: Karlavägen 108
Växel: 08-522 785 40


	Om minPension
	Vad är minPension?
	Här hittar du din pensionsinformation på minPension
	På landningssidan hittar du inloggningen och information om verktygen
	Inloggad på ”Mina sidor”
	När du loggat in landar du i din förenklade prognos 
	Se din intjänade pension
	Jämföra och simulera
	Tänk på att!
	Saker du kan göra utan inloggning
	Följ oss!
	Kanaler att följa minPension
	Bildnummer 13

