
Om 
Uttagsplaneraren



Uttagsplaneraren hjälper dig

• Se vad du får i pension efter skatt.
• Se skillnaden på att ta ut pensioner vid olika 

tidpunkter och olika uttagstider.
• Spara dina pensionsplaner och jobba vidare med dem 

vid ett senare tillfälle.
• Jämföra olika pensionsplaner med varandra för att se 

hur de skiljer sig åt.

Du kan börja använda Uttagsplaneraren 
när du har fyllt 54 år.



Enkel information hjälper dig att göra trygga val
Du kan se din pension före och efter skatt. 

I kommentarer, under tabellen ser du vad du behöver 
observera och tänka på gällande ditt pensionsuttag.

Du kan jämföra två planer mot varandra för 
att se hur de skiljer sig åt över tid.

När du har valt den pensionsplan som 
passar dig bäst får du en aktivitetslista som 
stöttar dig i den fortsatta processen att ta 
ut pensionerna.



Så här gör du!



Hitta till Uttagsplaneraren och kom igång

1: När du loggar in på minPension hamnar du i din 
prognos. Klicka på fliken Uttagsplaneraren för att 
komma vidare och planera ditt pensionsuttag.

2: Du landar i fliken ”Kom igång” som är fylld med 
information. Här får du hjälp med det du bör veta innan 
du bestämmer dig för hur du ska ta ut dina pensioner. 
Informationen finns i artiklar, poddar och frågor och 
svar som alla berör uttag av pension.



Din pension enligt avtal

• I flik 2 ”Din pension enligt plan” ser du hur dina 
pensionsuttag blir om du inte gör några ändringar. 

• Klicka och öppna en pension för att få mer fakta 
om vad som gäller för den. 



Testa och jämför – hitta ditt sätt att ta ut pensionerna på

• I flik 3 ”Skapa planer” kan du testa hur andra 
startdatum för uttag och olika uttagslängder för dina 
pensioner skulle påverkar din framtida ekonomi. När 
du ändrar förutsättningarna visar diagrammet och 
tabellen förändringarna. Tabellen visar resultatet 
både före och efter skatt (om du har angivit din 
kommun i fliken ”Inställningar”).

• När du har testat och känner dig nöjd med resultatet 
kanske du vill spara planen. Då klickar du på den 
gröna knappen ”Spara” och döper din plan till ett 
lämpligt namn. 

• Du kan spara 100 planer – så det är bara att testa 
på! 



Välj och ansök

När du väljer den pensionsplan som passar dig bäst, får 
du en aktivitetslista att följa. 

Aktivitetslistan hjälper dig att hålla koll på när du 
ska kontakta Pensionsmyndigheten och dina olika 
pensionsbolag om du vill gå i pension enligt din 
planering.



Behöver du hjälp?

I vår handbok för Uttagsplaneraren får du 
stöd och hjälp att använda funktionerna i 
Uttagsplaneraren. 

Du är också välkommen att kontakta vår 
kundservice under kontorstid på telefon 
0771-89 89 89.



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