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Korta fakta

minPension startade sin verksamhet 2004 och är 
resultatet av ett samarbete mellan staten och försäk-
ringsbranschen i frågor kring pensions information.

minPension är ett helägt dotterbolag till Svensk 
Försäkring, som är försäkringsföretagens bransch- 
organisation. 

Samarbetet mellan staten och försäkringsbranschen 
när det gäller minPension regleras genom ett konsortialavtal. 

Enligt villkoren i detta avtal svarar staten för finansie-
ringen av den ena halvan av de årliga driftskostnaderna 
för minPension. För finansieringen av den andra halvan 
svarar dels de medlemsbolag hos Svensk Försäkring som 
bedriver verksamhet inom liv- och pensions området, dels 
övriga aktörer som levererar pensionsinformation till 
minPension.

•  minPension är ett icke vinstdrivande företag.

•   minPension har en budget på ca 65,2 miljoner kronor 
för 2021. 

• minPension har i medeltal haft 14 anställda under  
     2020.

Till skillnad från de flesta andra leverantörer av pensions-
informationstjänster är minPension en helt neutral och 
oberoende aktör utan eget vinstintresse. Vi  strävar efter 
att vara den aktör som tillhandahåller den mest kompletta, 
neutrala och transparenta helhetsbilden av pensionen. 

minPensions tjänster är dessutom kostnadsfria för  
pensionsspararen.

Staten 50%

Försäkringsbranschen 50%
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Prioriteringar 2021

• Bedriva den löpande verksamheten och driften med  
fortsatt hög kvalitet samt genomföra konsoliderings-  
och robusticeringsåtgärder. Detta innefattar även att 
uppfylla författningskrav och annat regelverk. Särskilt 
fokus ska läggas på effektiva processer och arbetssätt 
för att efterleva dataskydds- och informationssäker-
hetsregelverken. Vidare ska pensionsinformationens 
kvalitet förbättras fortlöpande liksom noggrannheten i 
prognoserna och uttagsplanerna.

• Fokusera på fortsatt utveckling av Uttagsplaneraren, 
bl.a. för att tillgodose ”jobbonärernas” behov, och för 
att ansluta fler pensionsaktörer till tjänsten samtidigt 
som klart fler individer ska använda tjänsten. Därutöver 
ska tjänsten e-Flyttblad införas ”skarpt” och några 
pensionsaktörer ska anslutas. Resultat från forskning 
och beteendeekonomi ska vara centrala ingångsvärden 
i utvecklingsarbetet med tjänsterna så användarna 
uppfattar dessa som begripliga och lättillgängliga. 

• Anpassa bolaget för att klara en tillväxt av antalet 
användare samtidigt som antalet tjänster utökas liksom 
antalet pensionsprodukter som ska visas. I detta 
ligger även att fortsätta reducera den tekniska- och 
organisatoriska ”skuld” som naturligen har uppstått pga 
det intensiva utvecklingsarbete som har pågått under 
de senaste åren. Arbetet med att implementera den nya 
vidareutvecklade IT-sourcingstrategin är en central 
del i detta och ska ges hög prioritet liksom arbetet med 
informationssäkerhet.

 Fortsättning nästa sida               

•   Fortsatt hög kvalitet i den löpande verksamheten.

• Uppfylla författningskrav och annat regelverk samt  
   genomföra konsoliderings- och robusticeringsåtgärder.

•  Fortlöpande förbättringar av pensionsinformationens 
kvalitet samt förbättringar av noggrannheten i 
prognoserna och uttagsplanerna.

• Utveckla Uttagaplaneraren vidare för att bl.a. tillgodose  
  ”Jobbonärens” behov samt införa tjänsten e-Flyttblad  
   skarpt och ansltua några pensionsaktörer.

• Anpassa bolagets strukturer för att klara tillväxten av  
   antalet användare och tjänster. 
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Prioriteringar 2021 forts.

• Stärka bolagets varumärke, bl.a. genom B2B-åt-
gärder, samt öka kännedomen om och förtroendet för 
minPension bland pensionsspararna, pensionsaktörerna, 
beslutsfattare och övriga intressenter. 

Förbereda för att göra minPension.se mer lättillgänglig 
för pen sions spararna genom att ”öppna fler dörrar in”, till 
exempel via direktinloggning  hos stora arbets givare och 
på något års sikt även via API-lösningen1.

• Förslagen i rapporten ”En styrd och kontrollerad 
informationsdelning” bereds vidare liksom bevakningen 
av utvecklingen gällande ”Open finance”.

1)  API är en förkortning av Application Programming Interface och hjälper 
organisationer att dela med sig av data på ett kontrollerat sätt.

• Stärka minPensions varumärke och förtroende bland  
   pensionsspararna, pensionsaktörerna, beslutsfattare  
   och övriga intressenter. 

• Göra minPensions tjänster mer tillgängliga för  
   pensionsspararna.

•  Bereda förslagen i rapporten ”En styrd och kontrollerad 
informationsdelning.
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Täckningsgrad 

Den samlade pensionsbild som kan fås idag via 
minPension.se omfattar allmän pension, tjänste- 
pension och privat pension. minPension täcker drygt 
99% av pensionskapitalet.

Allmän pension 100%

Tjänstepension ca 99%

Privat pension ca 95%

Alla större pensionsaktörer är anslutna 
till minPension.se
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Kanaler  

minPension tillhandahåller självbetjäningstjänster, som 
huvudsakligen är webbaserade.

Tjänsterna ger pensionsspararen en samlad bild av intjä-
nad och insparad pension samt möjlighet att göra egna 
pensionsprognoser och uttagsplaner som är baserade på 
inhämtade uppgifter från de anslutna pensionsaktörerna 
och på egna antaganden om värdeutveckling, uttagstider 
etc. 

Webbtjänsten finns i följande kanaler
•  minPension.se (webbplats som är responsiv) 
•  direktinloggning Singel-Sign-On från andra  

organisationers webbplatser
•  API-lösningen (används för närvarande endast för det 

digitala orangea kuvertet hos Pensionsmyndigheten).

I samband med en kampanj som Pensionsmyndigheten 
genomförde 2014 utvecklades dessutom de två kanlerna 
prognos via telefon och prognos via personligt möte. 

För pensionsspararna innebär detta således att de kan 
informeras och uppmärksammas på hela sin pensions-
situation (allmän pension, tjänstepension och eventuellt 
privat pensionssparande) i den kanal som passar dem 
bäst och som de själva väljer.

minPension har en kundservice som hanterar telefon-
samtal och e-post från pensionsspararna. 

• minPension.se

•  direktinloggning via SSO

• kundservice

7
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Uppdrag 

minPensions uppdrag är att i första hand stödja 
pensionsspararna, deltidspensionärerna (”jobbonärer-
na”) och pensionärerna – men också pensionsbranschen 
– på ett sådant sätt att det gagnar pensionsspararna. 

Uppdraget gentemot pensionsspararna är att vara en 
oberoende aktör som tillhandahåller begriplig, individuell 
och samlad pensionsinformation av hög kvalitet 
kostnadsfritt via säkra tjänster med hög tillgänglighet.

Uppdraget gentemot pensionsbranschen är att bidra till 
en högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet 
genom utökad standardisering, kostnadseffektiv infra-
struktur inom administrativa och ej konkurrensutsatta 
områden samt förbättrad transparens1.

Kunder och intressenter
minPensions ”kunder” kan i dagsläget sägas bestå dels av 
pensionsspararna, dels av de pensionsaktörer som anslutit 
sig till minPension.se.

Även stora arbetsgivare kan bli kunder hos minPension och 
träffa avtal om direktinloggning via Single Sign On (SSO). 
Det innebär att deras anställda enkelt kan logga in på min-
Pension.se via arbetsgivarens intranät. 

Övriga slag av aktörer på pensionsmarknaden som inte är 
anslutna till minPension.se (valcentraler, arbetsmarkna-
dens parter, Informationsbolaget Avtalat, förmedlare m.fl.) 
betraktas inte som kunder, men däremot som intressenter, 
eftersom de i viss mån kan dra nytta av minPension.

1) Transparent pensionsinformation är tillgänglig, begriplig och 
jämförbar.

standardisering

enkel 

kostnadsfritt säker tillgänglig trygg

individuell samlad kvalitet 

infrastruktur transparens oberoende



9

Vision 

Vi ska erbjuda de bästa 

oberoende tjänsterna så att 

alla enkelt kan göra medvetna 

val kring hela sin pension och 

får ett bra stöd för uttag av 

pension. 
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Övergripande mål

minPension vänder sig främst till alla personer 
(ca 5,9 miljoner pensionssparare) som har på börjat 
sin intjäning av ålderspension, men som ännu inte har 
påbörjat uttag av sin pension. Framöver kommer även 
deltidspensionärer  (”jobbonärer”) och pensionärer bli 
en allt viktigare grupp1.

minPensions övergripande mål är att 
• så många pensionssparare som möjligt använder 
tjänsten minPension.se med lämplig regelbundenhet 
för att få en samlad bild av sin pension och för att göra 
pensionsprognoser. På så sätt kan de bilda sig en upp-
fattning om vad de kan förvänta sig i pension och vad som 
påverkar pensionens storlek. 

• merparten av de individer som har påbörjat uttag av sin 
pension ska ha använt Uttagsplaneraren och uppleva att 
det är tryggt och enkelt att planera uttag av pensionen 
med hjälp av tjänsten. 

1 ) Ca 2,3 miljoner tar ut allmän pension enligt statistik från Pensionsmyn-
digheten. 
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Mål 2023

5 miljoner pensionssparare registrerade på 
minPension Q4 2023, vilket  kräver ca 300 000 
nya användare per år. 

Andelen aktiva användare, dvs. användare 
som har använt minPension.se under de senaste 
24 månaderna, ska öka. År 2020 uppmättes dessa 
till 63 procent.
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Långsiktiga mål

• Utökad och förbättrad informations leverans ska 
uppnås genom att
–  nya leverantörer av pensionsinformation ska anslutas 

(valcentraler) samt information om bankprodukten 
individuellt pensionssparande (IPS) 

–  en så stor andel som möjligt av det totala pensions- 
kapitalet för ålderspension ska ingå i den samlade  
bild som minPension tillhandahåller. 

– informationsleveranserna sker med högt ställda säker- 
    hetskrav.

• Förbättrad informationskvalitet och noggrannhet i 
prognoserna samt simuleringsmöjlighet ska uppnås  
genom att de anslutna pensionsaktörerna levererar bästa 
tillgängliga pensionsinformation och beräkningsparame-
trar eller räknar själva.

• Förbättrad tillgänglighet ska uppnås genom åtgärder 
som säkerställer att
– tjänsterna på minPension ska vara tillgängliga för  
    spararna.
–  det tar så kort tid som möjligt för dem att inhämta sin 

pensionsinformation.  

Andra kanaler som har utvecklats i samband med  
Pensionsmyndighetens kampanj pensionssäsongs- 
satsningen är prognos via telefon samt prognos via 
personligt möte (på ett av Pensionsmyndighetens 
Servicekontor).

 Fortsättning nästa sida             

Ökad och förbättrad 
informationsleverans

Förbättrad 
informationskvalitet

Förbättrad 
tillgänglighet
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Ökat antal användare
och ökad användning

Ökad kännedom och  
ökat förtroende

Förbättrad 
användarvänlighet

Nöjdare användare

Utökad och förbättrad 
funktionalitet

Genom dessa åtgärder kan pensionsspararna få en 
samlad bild av sin intjänade/insparade pension och göra 
prognoser samt uttagsplanera i den kanal som passar dem 
bäst och som de själva väljer.

• Utökad och förbättrad funktionalitet genom vidare- 
utvecklade och nya tjänster ska uppnås genom att
– vidareutveckla befintliga tjänster, samt 
–  utveckla och införa nya tjänster som är avsedda att 

skapa ökad kundnytta.

• Nöjdare användare och förbättrad användarvänlighet 
ska uppnås genom åtgärder som medför att en högre 
andel av användarna är nöjda med
–  tjänsterna på minPension
– det stöd som kundservice tillhandahåller
– förbättrad användarvänlighet ska uppnås genom  
    åtgärder som medför att webbtjänsten uppfattas som    
    användarvänlig avseende funktionalitet, navigation,  
    grafik etc. oavsett vilken kanal som används.

• Ökad kännedom om och ökat förtroende ska uppnås 
inom målgrupperna
– pensionssparare 
– anslutna pensionsaktörer 
–  pensionsbranschen i övrigt (valcentraler, arbetsmark-

nadens parter, förmedlare m.fl.)
– staten, media och opinionsbildare etc.
 
• Ökat antal användare och ökad användning  
ska uppnås genom att erbjuda spararna fler och bättre 
tjänster på minPension.se. Samtidigt är det viktigt att 
användarna med viss regelbundenhet gör pensionsprog-
noser och/eller uttagsplaner.
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Strategier

Utformningen av verksamheten ska i första hand styras 
av pensionsspararnyttan men också av nyttan för de 
anslutna aktörerna. 

Tjänster och service ska hålla hög kvalitet samtidigt som 
verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt, vilket bl.a. 
innebär en stark styrning mot självbetjäningskanaler. 

De förändringar som görs ska vara långsiktigt hållbara, 
vilket bidrar till kostnadseffektivitet även på lång sikt.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter
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Strategier

Den löpande verksamheten och driften ska 
kontinuerligt kvalitetssäkras och stabiliseras så 
att tjänsterna på minPension och innehållet i dessa 
håller hög kvalitet. 

Detta är avgörande för att kunna säkerställa ett
fortsatt högt förtroende för minPension. 

Om en situation uppstår där löpande verksamhet och 
drift ställs mot utveckling ska i normalfallet det förra 
prioriteras.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter
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Strategier

Verksamhet och utveckling ska under de kommande åren 
fokuseras på ålderspension, dvs. pensionsförsäkringar 
med uttagsålder och uttagstid. 

Det innebär således att bolaget kommer att avvakta med 
arbete avseende sjuk- och efterlevandeförsäkringar, 
K-försäkringar, ISK m.m. tills dess en analys har genom-
förts och ställningstagande har gjorts om hur minPension 
ska förhålla sig till dessa.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter
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Strategier

Distributionen ska användas som ett strategiskt medel 
för att nå målen, vilket innebär att fokus successivt 
hamnar allt mer på tjänsterna samt deras kvalitet 
och användbarhet för spararna än på webbplatsen 
minPension.se. 

Arbetet ska ske i ett nära samarbete och samverkan med 
de anslutna pensionsaktörerna för att möta ”pensions-
spararna där de är”. 

Givet en sådan utveckling behöver minPensions 
varumärke värnas (och vid behov även stärkas) för att 
signalera kvalitet och att minPension är en neutral och 
oberoende aktör.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter



18

Strategier

Det ska ske en fortsatt stark satsning på direktinlogg-
ning till minPension.se (SSO) och lite längre fram även 
API-lösningen för att förbättra tillgängligheten för 
pensionsspararna och därmed öka antal användare och 
användningen av tjänsterna på minPension. 

Baserat på en långsiktig strategi ska en effektiv och kon-
trollerad utvidgning kunna ske även till aktörer utöver den 
krets som nu har anslutningsavtal med minPension, t.ex. 
stora arbetsgivare och valcentraler.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter
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Strategier

Framöver kommer även hel- och deltidspensionärer 
(”jobbonärer”) bli en allt viktigare grupp. Tjänster och 
kommunikation kommer att behöva anpassas för att möta 
den utvecklingen.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompeten-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter
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Strategier

En hög automatiseringsgrad ska tillämpas, vilket gör det 
möjligt att bedriva verksamheten med en liten personal-
styrka i relation till det mycket stora antalet registrerade 
pensionssparare och anslutna pensionsaktörer. Detta 
ställer i sin tur höga krav på kompetens och skicklighet 
hos medarbetarna.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter



21

Strategier

minPension ska vara en attraktiv arbetsplats genom att 
erbjuda sina anställda goda utvecklingsmöjligheter och 
ett gott ledarskap som stimulerar till delaktighet och 
engagemang.

• Fokus på pensionsspararnyttan

• Den löpande verksamheten har högst prioritet

• Kraftsamling på ålderspension 

• Distributionen är ett strategiskt medel 

• Värna och stärk varumärket

•  Satsning på API-lösningen samt direkt-
inloggning via SSO

•  Hel- och deltidspensionärer blir en allt  
viktigare målgrupp

•  Hög automatiseringsgrad och höga kompetens-
krav på medarbetarna

•  Attraktiv arbetsplats med goda utvecklings-
möjligheter



Välkommen till  

minPension – du med!

minPension i Sverige AB
Box 24043
104 50 Stockholm
Kundservice +46 771 89 89 89
minpension.se


