
Om minPension



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



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.

• Du hittar minPensions prognos på Pensionsmyndighetens 
inloggade sidor, i ditt digitala orange kuvert.



På landningssidan hittar du inloggningen och information om verktygen

På minPensions landningssida hittar du bland annat

- Information om de olika verktygen

- Länkar till de senaste nyheterna

- Länk till biblioteket ”Allt om pensioner”

- Information om minPension

- Inloggningen till ”Mina sidor”



Inloggad på ”Mina sidor”

OM MINPENSION

• Förenklad prognos
• Intjänad pension
• Pensionssimulatorn
• Pensionsstatistik



När du loggat in landar du i din förenklade prognos 

När du har loggat in till ”Mina sidor” landar du i en förenklad 
version av pensionsprognosen. 

När du klickar i rutan ”Ta ut pension vid…” kan du se hur din 
pension ändras av att jobba något år längre, eller kortare. 

Vill du veta mer om din pension?  Klicka i rutan ”Intjänad 
pension” under prognosen så kommer du vidare. Här kan du 
se detaljer om din hittills intjänade allmänna pension, din 
tjänstepension/avtalspension och om eventuellt privat 
pensionssparande. 



Se din intjänade pension

Under fliken ”Intjänad pension” finns fyra boxar. I varje box 
får du mer information om dina pensioner som du hittills har 
tjänat in till. 

• Total pension visar hela din pension.  Här kan du också se 
vilka pensioner du själv har möjlighet att påverka.

• 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 i den här boxen.



Pensionssimulatorn

I pensionssimulatorn kan du se hur olika livshändelser 
påverkar din pension. Till exempel

• Vad händer om du får högre lön? 

• Eller ändrar uttagstider i dina försäkringar? 

Under kommande år fortsätter minPension att utveckla 
simulatorn med fler händelser som påverkar din pension. 



Uttagsplaneraren för dig som vill planera pensionsuttag 

När du har fyllt 54 år kan du börja planera dina 
pensionsuttag i fliken Uttagsplaneraren. 

Uttagsplaneraren hjälper dig med att

• få koll på din pension efter skatt

• testa hur olika uttagsalternativ påverkar din pension från 
första uttaget till det sista

• skapa planer som du kan spara och jämföra med varandra

• få en ”att-göra-lista” som stegvis hjälper dig att ta ut dina 
pensioner

Tänk på att!
Uttagsplaneraren är fortfarande under utveckling. Innan du 
tar beslut om dina pensioner ska du alltid kontakta dina 
pensionsbolag och Pensionsmyndigheten. 



Pensionsstatistik

När du har gjort en prognos kanske du funderar över om 
din pension är som andras. Om den är ”normal”. Och vad 
en ”normal” pension är?

Verktyget Pensionsstatistik ger dig förståelse för hur du 
ligger till jämfört med andra. Du kan välja att jämföra din 
pension mot andra i samma ålder, kollektivavtalsområde 
och mellan kvinnor och män.

Vill du ta dig vidare? Under statistiken finns det tre vägar. 
Klicka på den som passar dig bäst. 



Bra att veta om dina uppgifter på minPension

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

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

Uppgifterna om din pension stannar hos oss. Vi lämnar inte 
dina uppgifter vidare till någon annan aktör. 

Om du avregistrerar dig raderar vi uppgifterna om alla dina 
pensioner. När du registrerar dig igen hämtar vi din 
information igen. 



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



Följ oss!

OM MINPENSION



Kanaler där du följer 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 

• minPensionsPodden i Spotify, Soundcloud , iTunes eller 
Acast.



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