
Snabbguide – få koll 
på din pension



Det här är minPension

Mobil

Webb 

• En oberoende tjänst i samarbete mellan staten och 
pensionsbolagen som ger dig koll på hela din 
pension

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

• Gratis att använda

• Säker inloggning med e-leg eller Bank-ID



Se din pension

För att se din pensionsprognos behöver du registrera 
dig/logga in.

Efter inloggning landar du i din pensionsprognos där du 
kan testa vad som händer med prognosen om du jobbar 
fler år, eller färre. 

I fliken ”Intjänad pension” ser du dina pensioner som du 
hittills har tjänat in. 

Se hur en förändring skulle påverka din prognos i fliken 
”Simulatorn”.

Hur är din pensionsprognos jämfört med andras?



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. 



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. 



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