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1. Vad är Uttagsplaneraren

Uttagsplaneraren på minPension är en världsunik tjänst som stöttar dig när 
det är dags att ta ut dina pensioner.

Uttagsplaneraren hjälper dig att
• se skillnaden på att ta ut dina pensioner på kort och lång tid
• se vad du får i pension efter skatt
• få en checklista så att du vet vad du ska göra och vem du ska kontakta 

för att börja ta ut dina pensioner 
• enkelt spara dina uttagsplaner så att du kan jobba vidare med dem 

senare.

1.1 Så vidareutvecklas Uttagsplaneraren
Uttagsplaneraren har nu funnits ett tag men i bakgrunden fortsätter vi att 
utveckla information och nya funktioner. 

Arbetet med Uttagsplaneraren ställer nya krav på minPension och de pen-
sionsaktörer som rapporterar dina pensionsuppgifter till oss. Till exempel 
teknikanpassning, leverans av uppgifter, tester och säkerhet. Vi hoppas att 
du har tålamod och följer med oss på resan. Logga gärna in fler gånger och 
följ utvecklingsarbetet.

Uttagsplaneraren är ett stöd i din planering. Tänk på att alltid ta kontakt 
med pensionsbolagen innan du beslutar om dina pensionsuttag.

1.2 Vem kan använda Uttagsplaneraren?
Du kan använda Uttagsplaneraren när du fyllt 54 år genom att logga in på 
minPension. 

1.2.1  Alla kan inte använda minPension
För att logga in på minPension behöver du ha svenskt personnummer och 
svensk e-legitimation. Men det finns grupper som ändå inte kan använda 
minPension. Vid inloggningen kontrollerar vi om du tillhör någon av grupper-
na som är undantagna: 

• personer med skyddad identitet,
• personer där personnumret har upphört.
• personer som är under 16 år eller äldre än 80 år
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1.3 Ska man använda Uttagsplaneraren istället för Simu-
latorn från 54 år? 
Gå gärna in i Uttagsplaneraren och lär känna verktyget. Du kan också fort-
sätta att använda Simulatorn parallellt fram till att du verkligen planerar för 
att ta ut dina pensioner. 

Om du sparar planer när det är långt kvar till uttaget bör du tänka på att 
• pensionsplanerna blir osäkra ju längre tid du har kvar till ditt första 

pensionsuttag,
• regler och skatter kan ändras innan du går i pension,
• olika händelser i livet kan påverka pensionerna innan du börjar uttagen. 

1.4  Hur ofta uppdateras mina uppgifter 
När du har fyllt 54 år och loggar in startar insamlingen mot de bolag där 
du har innehav (om den senaste inhämtningen är äldre än 24 timmar). En 
gång per år uppdaterar vi dina uppgifter mot alla anslutna pensionsbolag. 
Via fliken ”Uppdatera” kan du själv begära en uppdatering. 
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2.  Dina pensionsuppgifter hos minPension

När du har registrerat dig på minPension hämtar vi uppgifter om dina pensi-
oner från myndigheter och bolag som är kopplade till oss. 

I en kalkylmodell sammanställs uppgifterna om din framtida pension till en 
pensionsprognos. 

Normalt rensar vi bort dina uppgifter om du inte har varit inloggad på 
minPension under 24 månader. Om du har sparade pensionsplaner i Uttags-
planeraren väntar vi i 60 månader (5 år) innan vi rensar bort dina uppgifter. 
Om du väljer att avregistrera dig från minPension raderar vi alla dina upp-
gifter ur vår databas. 

När du besöker minPension är det bra att du känner till att:
• alla dina pensionsbolag kanske inte levererar fullständiga uppgifter 

till oss. Pensionsprognosen som visas kan därför vara ofullständig 
och delvis missvisande. 

• pensionsprognoser på minPension är en uppskattning av din fram-
tida pension. Uppskattningen baserar sig på generella antaganden 
om inflation och avkastning, på de uppgifter och antaganden du 
själv gör i pensionsprognosen samt på de uppgifter som pensions-
bolagen levererar till minPension. Det verkliga pensionsutfallet är 
beroende av ett flertal olika faktorer som kan komma att förändras 
över tid, som till exempel din lön och utvecklingen på ditt sparande.

Tänk på att lämna korrekta och kompletta uppgifter om dina pensioner till 
oss så att vi kan ge dig den bästa prognosen. 

2.1 Cookies
En cookie är en liten textfil med information som ger ett tekniskt stöd som 
på olika sätt syftar till att förbättra ditt besök på en webbplats. Textfilen 
läggs på din dator.
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Vi använder cookies och liknande teknik för att:
• våra tjänster ska fungera
• kunna erbjuda dig en säker onlinemiljö med skydd mot bedrägeri och 

obehörig åtkomst.
• ge dig en bättre och mer relevant upplevelse
• följa hur minPension används så att vi kan vidareutveckla tjänster och 

verktyg på ett relevant sätt
• kontrollera prestandan på minPension

Om du tillåter cookies anger du det i webbläsarens inställningar.  Om du 
väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda minPensions öppna sidor  
men du kan inte logga in och se din egen pension.

Läs mer om vår cookie-hantering på minpension.se/cookies.

2.2  Automatisk avregistrering
För din säkerhet raderar vi dina uppgifter när du inte har varit inloggad 
under 24 månader. Om du har sparade pensionsplaner i Uttagsplaneraren 
väntar vi i 60 månader (5 år) innan vi rensar bort dina uppgifter. När du 
kommer tillbaka nästa gång behöver du gå igenom registreringsflödet på 
nytt.
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3.  Välkommen till Uttagsplaneraren

När du kommer in i Uttagsplaneraren möts du av en kort informationstext 
som förklarar att tjänsten fortfarande utvecklas och att du ska ta kontakt 
med dina pensionsbolag och Pensionsmyndigheten innan du tar beslut om 
dina uttag. 

Om du behöver hjälp att komma igång finns en kort introduktion i höger 
hörn som i fem steg förklarar verktyget. 
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Fliken UtforskaFliken Utforska
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4.  Utforska

I fliken ”Utforska” finns din pensionsplan idag. Härifrån skapar du också 
egna pensionsplaner. När du har valt den pensionsplan du vill följa skapas 
en aktivitetslista som du kan nå via fliken ”Utforska”. 

Tablån består av tre ingångar:
• Din pensionsplan idag
• Gör din egen plan
• Realisera din valda plan (aktivitetslistan)

I sidans undre del finns länkar till ”Vanliga frågor” och till minPensions artik-
lar för dig som planerar att ta ut dina pensioner. Här hittar du också den här 
handboken.
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4.1  Gör så här för att se hur skatten påverkar dina  
 pensioner
För att du ska kunna se hur skatten påverkar dina pensioner behöver du 
berätta för oss i vilken kommun du planerar att  bo i när du ska ta ut dina 
pensioner. Det gör du under fliken ”Inställningar”. 

4.1.1 Hjälp att fylla i din kommun
När du är i Uttagsplaneraren kan du klicka på den blå pilen i höger kant i 
raden ”Summa efter skatt”. Då öppnas ett fönster upp som uppmanar dig  
att komplettera dina uppgifter. Här finns också en genväg - en länk - till 
sidan ”Inställningar”. 
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Kom ihåg att spara dina ändringar.

4.1.2 Bra att veta om skatteuträkningen på minPension
Vi beräknar skatten utifrån den kommunalskatt som gäller i den kommun 
du har uppgett i fliken ”Inställningar”. Vi räknar också med att du betalar 
kyrkoskatt till Svenska kyrkan och tar hänsyn till gällande skatteregler, till 
exempel jobbskatteavdrag. Vid beräkningen summerar vi dina pensioner och 
eventuell lön under ett kalenderår. Summan används för att beräkna skatten 
enligt tabell och kolumn. I verkligheten kommer normalt endast en pensions-
utbetalare, oftast Pensionsmyndigheten, att göra avdrag enligt tabell och 
kolumn medan övriga utbetalare gör ett skatteavdrag med 30 procent.  

Tänk på att regler och skattesatser baserar sig på det som gäller i år. Om det 
är några år kvar till ditt första pensionsuttag kan reglerna ändras. 

4.2   Din pensionsplan idag
I ”Din pensionsplan idag” kan du se hur dina månadsutbetalningarna blir och 
hur länge pengarna kommer att betalas ut, om du inte gör några ändringar 
i dina pensioner innan uttaget. Exempel på en ändring kan vara att du, hos 
ditt pensionsbolag, gör ett nytt val för när du vill börja ta ut en viss pension.
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Den lila stapeln visar din beräknade slutlön. Dina pensioner är markerade i 
rött, blått och grönt för att ge dig en visuell uppfattning om storleken i de 
olika pensionsdelarna.

• allmän pension (röd) 
• tjänstepension (blå) 
• privat sparande (grön)
 
Medellivslängden är markerad som en orange pil på den axel som visar 
ålder.

När du klickar i grafen visar ett popup-fönster  beloppen i de olika 
pensionsdelarna (allmän pension, tjänstepension och privat pension). 
Beloppen visas i svenska kronor före skatt. 

4.2.1  Se din pensionsplan som diagram eller tabell
Under diagrammet finns en tabell som visar en summering av dina 
pensioner. Summorna visas i kronor per månad. 
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De vita raderna visar summor före skatt. Den gula raden visar vad du kan 
förvänta dig att få kvar i plånboken efter skatt. 

För att vi ska kunna visa dig skatteeffekten behöver du berätta vilken 
kommun du planerar att bo i som pensionär. Det gör du under fliken ”In-
ställningar”, läs mer i kaptiel 4.1.

4.2.2 Tabellens kolumner, från vänster till höger
I pensionsplanens tabell ser du följande information, från vänster till höger.
 
• Kolumn ett visar din inkomst nästa månad. 
• Kolumn två visar den sista lönen innan du påbörjar ditt pensionsuttag. 
• Kolumn tre visar ditt första pensionsuttag:
 - De övre raderna är summeringar av dina pensioner, före skatt (vit  
 rad) och efter skatt (gul rad). 
 - I de undre raderna  ser du uppdelningen mellan lön, privat pension,  
 tjänstepension och allmän pension. 
• Kolumn fyra och framåt visar förändringarna i pensionsplanen över tid. 

Till exempel när utbetalningen ändrar sig eller när skatten påvkerkar din 
plan på annat sätt än tidigare. Du ser också  när pensionerna är slutbe-
talda. 
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Om du vill ha mer information om dina pensioner klickar du på de blå 
pilarna till höger i tabellen. 

4.3 Har du börjat ta ut en eller flera pensioner?
Tillsammans med de anslutna bolagen arbetar vi för att du ska kunna se 
pensioner som är under utbetalning på minPension. Redan nu levererar flera 
bolag den informationen till oss och den visas då med ikonen av en gris som 
är upp-och-nedvänd. 

Om en pension som du själv har lagt till i fliken ”Intjänad pension”, är slu-
tutbetalad, syns den inte längre i Uttagsplaneraren. Du får då en  
prognosvarning om att hela pensionen har betalats ut.

4.4 Spara din pensionsplan idag
Varje gång du loggar in på minPension hämtar vi ny information om dina 
pensioner. Därför kommer den pensionsplan vi kallar ”din pensionsplan idag” 
att ändra sig över tid. Gillar du den plan du ser idag ska du därför spara 
den. När du sparar din plan skapar vi en datummärkt kopia av den. Kopian 
finns kvar till du tar bort den.
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Fliken Testa & jämförFliken Testa & jämför
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5.  Fliken ”Testa & jämför”

I fliken ”Testa & jämför” kan du skapa nya planer och  jämföra dina planer 
med varandra och/eller med ”Din pensionsplan idag”. 

Tablån består av tre rutor:
• Skapa nya planer
• Jämföra planer
• Lyssna eller läs om att ta ut pension

Under rutorna finns ”Din pensionsplan idag” (som du kan läsa mer om i 
kapitel 4) samt dina eventuellt sparade pensionsplaner, som du själv har 
skapat. 
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6.   Skapa nya planer

I Uttagsplaneraren kan du ta reda på hur din framtida ekonomi skulle för-
ändras om du ändrar uttagen för en eller flera pensioner. Klicka på ”Skapa 
ny plan” så kan du börja testa vilka uttag som blir bäst för dig. 

6.1  Gör så här för att komma igång med att skapa planer
Gå till fliken ”Testa & jämför”. Klicka på ”Skapa ny plan”. 

6.2 Alla pensioner samtidigt
Det finns två sätt att skapa nya planer på. Antingen kan du välja snabbfunk-
tionen ”Alla pensioner samtidigt”. Den hjälper dig snabbt att få en uppfatt-
ning om hur ett långt eller kort uttag skulle påverka pensionsutbetalningen. 
Du kan också välja ”Varje pension för sig”. Då arbetar du dig igenom dina 
pensioner och anger specifika förutsättningar för varje pensionsuttag.
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Det förvalda alternativet är ”Alla pensioner samtidigt”. Här anger du en viss 
tidpunkt för när du tar ut alla dina pensioner och simulerar en uttagstid.

6.2.1  När ska du sluta jobba?
Det är inte säkert att den tidpunkt du vill ta ut dina pensioner är densamma 
som den när du tänker sluta jobba. När du skapar en ny pensionsplan börjar 
du med att ange tidpunkten för när du planerar att sluta jobba. 

6.2.2 Välj uttagsstart
Fyll i år och månad för när du vill börja ta ut dina pensioner.

 

I exemplet har vi valt att göra en plan med uttagsstart från 66 år, vilket 
innebär april 2027. Uttagstiden har ännu inte ändrats, därför gäller de 
avtalade förutsättningarna i alla övriga delar.  

6.2.2 Välj uttagstid
När du väljer uttagstid behöver du fundera över om du vill ha myket pengar 
i början av  pensionärslivet eller kanske en jämn utbetalning. 
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För din allmänna pension från staten är utbetalningstiden alltid livsvarig, 
men för vissa av dina tjänstepensioner och privata pensioner har du möjlig-
het att välja uttagstidens längd. I funktionen ”Alla pensioner samtidigt” kan 
du välja mellan följande alternativ:

• Enligt avtal
• Livet ut
• 20 år
• 15 år
• 10 år
• 5 år

Om du till exempel väljer alternativet ”15 år” så räknar vi med att du tar ut 
alla dina tjänstepensioner och privata pensioner under 15 år. 

Om du har pensioner där avtalet inte tillåter 15-årsuttag väljer vi det när-
mast tillåtna alternativet (utifrån uppgifterna vi har om dina försäkringar). 
Skulle det vara möjligt, enligt våra uppgifter, med uttag både under 10 och 
20 års tid kommer vi att välja det längsta uttaget, alltså 20 år. 

I vår beräkning på förra sidan blev uttaget för en tjänstepension från 65 år, 
även fast vi valde uttag vid 67 år. Det beror på att en av pensionerna inte 
går att ta ut senare än från 65 år (enligt den information vi har fått från 
bolaget). 
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6.2.3 Spara din pensionsplan
När du skapat en plan och gjort ändringar i den behöver du spara den.

Klicka på den gröna knappen ”Spara” i höger hörn.

Döp din plan till något som beskriver vad den innehåller. Namnet måste 
bestå av minst fem tecken. Klicka sedan på den blå knappen ”OK”.

I exemplet döper vi planen till ”Uttag 15 år”.

6.3 Varje pension för sig
I Uttagsplaneraren har du också möjlighet att göra din planering utifrån 
varje enskild pension. 

I rutan planen väljer du ”Varje pension för sig”. 
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I vårt exempel väljer vi att utgå från pensionsplanen vi skapade i förra 
exemplet, den som fick namnet ”Uttag 15 år”. Vi  klickar i ”Varje pension för 
sig”. Alterantiven i ”Alla pensioner samtidigt” gråas nu ut och går inte längre 
att välja. 

6.3.1 Öppna pensionskort
I funktionen ”Varje pension för sig” har du möjlighet att ändra uttagstid 
och/eller uttagsperiod för varje pension. För att göra det behöver du öppna 
dina pensionskort.

På höger sida i tabellen finns blå pilar. När du klickar på en pil, till exempel 
pilen för ”Privat pension” ser du alla dina privata pensioner. Om du vill se 
mer information om en specifik pension klickar du på raden med pensionens 
namn. Då öppnas pensionskortet. Du har nu möjlighet att ändra uttagstid 
och eller uttagsperiod för just den pensionen. 

6.3.2 Ändra i pensionskort för tjänstepension och privat pension
I exemplet har vi öppnat ett pensionskort för en privat pension från 
Folksam. Pensionen har uttagsstart i april 2027 och en uttagstid på 15 år 
(eftersom vi tidigare skapade och sparade en plan med dessa antaganden).

I pensionskortet kan du ändra både tidpunkten för första uttaget (uttags-
start) och antal år du vill att pensionen ska betalas ut (uttagsperiod).
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I exemplet testar vi hur det skulle påverka pensionen om uttagsperioden för 
den här pensionen ändras till 10 år (istället för 15 år). 

Vi väljer alltså 10 år i rutan ”Välj uttagsperiod”. Klickar sedan på den gröna 
knappen ”Beräkna nytt belopp”. Det nya beloppet syns nu i rutan bredvid 
det nuvarande valet. Förändringen syns också i diagrammet och i tabellen. 

6.3.3 Få mer information om en pension
När du klickar i rutan ”Mer information” får du uppgift om försäkringsnum-
mer, kapitalet idag med mera. Här finns också en produktbeskrivning och 
information om hur uttag av pensionen sker. 
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6.3.4 Pensioner som du redan tar ut
Pensioner som du har börjat ta ut kan du inte simulera med. De val du 
gjorde inför uttaget är det som gäller. 

Vissa bolag levererar idag uppgifter om pensioner som är under utbetalning 
till minPension och du har också möjlighet att själv lägga till pensioner som 
betalas ut om de saknas i leveransen från bolagen.

6.3.5 Ändra i pensionskortet för allmän pension
Pensionskorten för din allmänna pension, från staten, har en annan layout 
än de för privata- och tjänstepensioner. Också sättet att testa hur olika val 
påverkar dina pensionsuttag är annorlunda.

Pensionskorten öppnas på samma sätt för alla pensioner. Du klickar på den 
blå pilen till höger om rubriken ”Allmän pension”.

I pensionskortet ser du tiden för uttagsstarten. I exemplet april 2027. 

Den allmänna pensionen betalas alltid så länge du lever. Därför saknas 
valmöjlighet för uttagsperioder i pensionskortet för allmän pension. 

Den allmänna pensionen kan du ta ut till olika procent: 0, 25, 50, 75 eller 
100 procent. Det gäller både för inkomstpensionen och premiepensionen. 
Du kan välja att ta ut pensionerna olika mycket. Till exempel kan du avvak-
ta en tid med att ta ut din inkomstpension (0 procent) medan du tar ut din 
premiepension till 25 procent. 



25

Handbok Uttagsplaneraren

6.3.5 Pågående uttag av allmän pension
Om du har börjat uttaget av din allmänna pension syns det i din pensions-
plan.

I en pensionsplan har du möjlighet att testa två olika uttagstillfällen för 
allmän pension. I det första väljer du uttagsnivå både för inkomst- och 
premiepension. I det andra kan du bara välja tiden för uttagsstarten.  
Uttagsnivån är då alltid satt till 100 procent.

I vårt exempel har vi gjort ändringarna i den sparade planen ”Uttag 15 år”. 
Efter ändringen visar både graf och tabell resultatet när premiepensionen 
tas ut med 25 procent under två år och inkomstpensionen inte alls.
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Om du vill spara scenariot i planen ”Uttag 15 år” klickar du på den gröna 
knappen ”Spara”. 

6.4 Bra att veta om allmän pension

År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension i 
den allmänna pensionen till 63 år. Först vid 66 års ålder kommer garanti-
pension och inkomstpensionstillägg att betalas ut. Samma åldersgräns gäller 
om du ansöker om bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Åldersgränsen 
höjs sedan med ytterligare ett år 2026. Då kallas det för riktålder och an-
passas till olika årskullars förväntade livslängd. 

Den allmänna pensionen består av två delar: inkomstpension och premie-
pension. Du kan välja att ta ut delarna i den allmänna pensionen vid olika 
uttagstillfällen och i olika nivåer. Du kan till exempel välja 25 procents uttag 
av inkomstpensionen och 75 procent av premiepensionen vid samma eller 
olika uttagstillfällen.

När du ansöker om uttag av premiepension ska du också välja om du vill 
ha efterlevandeskydd på den. Det innebär att premiepensionen kommer 
att betalas ut till din partner om du skulle avlida först. Efterlevandeskyddet 
gör att din egen premiepension blir något lägre. För närvarande kan du inte  
simulera hur efterlevandeskyddet skulle påverka din egen premiepension. 
Mer information finns på Pensionsmyndighetens webb. 

Utbetalningen av din allmänna pension är livsvarig. Det innebär att du bara 
kan välja livsvarig uttagsperiod för din allmänna pension men hindrar inte 
att du när som helst kan stoppa ditt uttag tillfälligt, till exempel om du får 
ett jobb. 
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7. Varningar, information och tips

I Uttagsplaneraren finns det en klocka och ett informations-i intill 
rubriken överst på sidan. 

Här hittar du information om saker du behöver känna till och tänka 
igenom när du planerar dina pensionsuttag. Klockan och i:et har 
olika typer av information. 

7.1  Klockan - viktigt att veta om dina pensioner
När du klickar på klockan får du information om vad som är viktigt 
att veta om dina prognoser och planer.
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7.2  I:et - information och tips
Informations-i:et uppmärksammar dig om saker som det är bra att känna 
till när du planerar för dina uttag. När du klickar på i:et landar du i infor-
mationen som gäller för just den planen du är i just nu. Informationen kan 
alltså ändras beroende på vilka val du gör i dina olika planer. 

7.3 Kommentarer om en pension
Information och kommentarer som berör en viss pension visas när du öpp-
nar pensionskortet, läs hur du öppnar ett pensionskort i kaptiel 6.4.1. 

Klicka på informations- eller kommentarsfältet under pensionskortet för att 
ta fram information och viktiga tips om pensionsförsäkringen. 
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8. Avvikelser i en sparad pensionsplan

Om det var ett tag sedan du var inne i Uttagsplaneraren och sparade en 
plan kan förutsättningar har ändrats i den. Till exempel kan en tidpunkt i 
planen ha passerats eller så kan en pension ha börjat betalas ut. När du 
öppnar pensionsplanen får du då en varning om att du behöver uppdatera 
den.

 
 

Du har nu olika val för att komma vidare i din planering. Om den inte längre 
är aktuell kan du radera planen. Klicka då på den röda knappen ”Ta bort”. 

Eller så kan du uppdatera de saker som behöver justeras och sedan spara 
planen på nytt genom att klicka på den gröna knappen ”Spara”.

Du kan också skapa en kopia av planen (blå knapp) och jobba vidare i den.
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9. Så har vi räknat

Funderar du på hur vi räknar din prognos och vilka uppgifter som ligger till 
grund för den? 

Nederst i din pensionsplan kan du klicka på ”Så har vi räknat”. Här förklarar 
vi om vilka underlag vi har haft i prognosen, till exempel hur vi har räknat 
dina avgifter och din skatt. Här får du också en beskrivning av minPensions 
olika beräkningsmodeller, läs mer under rubrik 9.2.

9.1 Så har vi räknat din prognos - fyra rubriker
I ”Så har vi räknat” finns följande fyra underrubriker:
• Om prognosen
• Om privat pension
• Om tjänstepension
• Om allmän pension
Under varje rubrik döljer sig generell information. Du får också specifik 
information om vad som ligger till grund för beräkningarna av just dina 
pensioner. 

9.2 Beräkningsmodeller
En prognos är just en prognos. Alltså inget löfte. Det är ett antagande om 
ett troligt utfall om du fortsätter att jobba som idag. 
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När du använder Uttagsplaneraren är du nära dina framtida uttag. Fortfa-
rande kan det inträffa händelser som påverkar uttagen men inte i samma 
utsträckning som när du hade långt kvar till pensionen. För att kunna 
planera för dina pensionsuttag är behovet av att få träffsäkra prognoser 
mycket större nu än tidigare.

För att ge dig de bästa förutsättningarna inför dina beslut har vi tagit 
fram en ny beräkningsmodell som bygger på att pensionsbolagen och 
Pensionsmyndigheten skickar färdigräknade belopp för dina pensioner till 
Uttagsplaneraren. 

Den nya metoden att leverera uppgifter kräver utveckling. För minPension 
men också för aktörerna som leverar information till oss. 

Idag skickar två aktörer färdigräknade belopp via livekoppling till 
minPension:

• Pensionsmyndigheten
• AMF

I ”Så har vi räknat” kan du se vilken beräkningsmodell som har använts 
vid beräkning av dina pensioner. Klicka på den blå länken under rubriken 
”Beräknad av”. De olika modellerna beskriver vi under bilden nedan.
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9.2.1 Beräknad av minPension med pensionsbolagets parametrar
Beräkningen görs hos minPension baserat på dödlighetsantagande och 
avgifter som är specifika för det anslutna pensionsbolaget. I den här uträk-
ningen kan diffrensen i uppgifterna vara mellan 1 och 3 procent.

9.2.2 Beräknad av pensionsbolaget
Beräkningen görs av pensionsbolaget med bolagets egna parametrar. I 
dessa beräkningar blir det normalt ingen differensen. 

9.2.3 Beräknad av minPension med hjälp av pensionsbranschens 
prognosstandard
Beräkningen görs hos minPension baserat på prognosstandarden som Pen-
sionsmyndigheten och pensionsbranschen kommit överens om. 

Skillnaden i beräkningsparametrar mellan minPension och pensionsbolaget 
är den vanligaste orsaken till differenser mellan minPension och pensionsbo-
lagets siffror i framräknade prognosbelopp. Uträkningen i dessa prognoser 
kan skilja upp till 20 procent.
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10. Dina sparade pensionsplaner

Du hittar dina pensionsplaner i fliken ”Testa & jämför”. Här finns både din 
pensionsplan idag (planen som är enligt dina avtal) och de planer du själv 
har skapat och sparat. 

10.1  Ändra i en pensionsplan
Pensionsplaner som du själv har skapat och sparat kan du både ändra och/
eller ta bort. 

I ”Testa & jämför” klickar du på den plan du vill ändra. 

När du klickar på ”Ändra” (ikon = penna) öppnas planen. Nu kan du göra de 
ändringar du önskar. Kom ihåg att spara pensionsplanen när du är klar. 
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11. Jämför planer

I Uttagsplaneraren kan du jämföra två pensionsplaner mot varandra för att 
få en bild av hur utbetalningarna skiljer sig åt över tid i respektive plan. 

Funktionen ”Jämför planer” hittar du i fliken ”Testa & jämför”. 

11.1 Välj pensionsplaner och se skillnaden
Funktionen ”Jämför planer” hjälper dig att se skillnaden i två pensionspla-
ners utbetalning per månad - före skatt.

I exemplet jämför vi skillnaden mellan planen ”Uttag 15 år” och ”Pension vid 
65 år livsvarlig”.

I tabellen ser du två alternativa planer samt skillnaden i utfallet mellan dem. 

Så här läser du tabellen från vänster till höger:
• Kolumn ett visar din ålder och det år för vilken utbetalningarna jämförs. 
• Kolumn två visar summan för den första planen du valde, ”plan 1”
• Kolumn tre visar summan för den andra planen du valde, ”plan 2” 
• Kolumn fyra visar summan/differensen mellan plan 1 och plan 2 

I jämförelsen ser vi att planen med 15 års uttagstid kommer ge mer i pensi-
on under de första fem åren. 

När summan för plan 1 är högre än för plan 2 markeras summan i svart. 
Om differensen tvärtom är lägre markeras den i röd färg med ett inledande 
minustecken.
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12. Lyssna eller läs om att ta ut pension
I den stunden när du bestämmer dig för hur dina pensioner ska tas ut tar 
du beslut om din ekonomi för resten av livet. Vissa av besluten är oåter- 
kalleliga. Att då lägga en stund på att försöka förstå vad som gäller kan vara 
väl investerad tid i slutändan.

I Uttagsplaneraren har vi samlat det som är viktigast för dig att ha koll på i 
”Lyssna eller läs om att ta ut pension” i fliken ”Testa & jämför”. Du kan lyss-
na på minPensionsPodden, läsa artiklarna på minPension eller våra inlägg 
på bloggen. Vill du hänga med i vad som händer framåt rekommenderar vi 
att du följer oss. Du hittar minPensionsPodden i kanaler där poddar finns. 
Bloggen via blogg.minpension.se.

https://soundcloud.com/minpensionspodden
https://blogg.minpension.se/
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Fliken Välj & ansökFliken Välj & ansök
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13. Välj och ansök

Har du laborerat och bestämt dig för vilken plan du vill gå vidare med? Då 
är det dags att gå till fliken ”Välj & ansök”.

Här ser du alla pensionsplaner som du har skapat och sparat.

13.1 Välja en plan
Klicka på knappen ”Välj” för att aktivera den pensionsplan du har bestämt 
dig för att gå vidare med. En bekräftelsedialog blir då synlig på skärmen. 

Om du bestämmer dig för att gå 
vidare med planen klickar du på 
den blåa knappen ”OK”. Du kan 
också avbryta processen och 
gå tillbaka till vyn med alla dina 
planer.
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13.2  Din aktivitetslista
När du har valt den pensionsplan som passar dig bäst, kan du klicka på 
”Gå till akitivitetslista” för att få din egen att-göra-lista. I listan ser du vilka 
pensionsbolag du ska kontakta och när för att realisera din valda plan.

Aktivitetslistan är till för att hjälpa dig att ansöka om dina uttag hos Pen-
sionsmyndigheten och pensionsbolagen.
 
Listan är sorterad per aktör; Pensionsmyndigheten och dina pensionsbolag 
och i den datumordning som du behöver aktivera dina olika uttag. Kanske 
har du flera pensioner hos en aktör. Genom att klicka på raden med aktö-
rens logga får du mer information och kan se alla dina pensioner hos just 
detta bolag.

För varje pension visar aktivitetslistan prognosen, det första uttagstillfället 
och när du som tidigast kan ansöka om pensionen. Du får också information 
som kan vara bra att känna till för dina olika pensioner.

Aktivitetslistan innehåller också kontaktlänkar till dina bolag och Pensions-
myndigheten.

Från aktivitetslistan kan du alltid gå tillbaka till din valda plan. 
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13.2.1 Olikfärgade knappar i aktivitetslistan
Aktivitetslistan hjälper dig när du ska ansöka om dina pensioner. 

I pensionskorten i aktivitetslistan finns en knapp. Knapparna har olika färg 
beroende på vad de har för funktion. 

- Vit knapp med blå ram
Den här knappen innehåller bolagets eller myndighetens namn.

Den här knappen skickar ingen information om din pensionsplan till bolaget. 
Knappen leder istället till bolagets hemsida.

Det innebär att du själv behöver berätta för ditt bolag/Pensionsmyndigheten 
hur du vill ta ut dina pensioner hos dem. 
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- Grön knapp
Den gröna knappen har texten ”Ansök direkt”. 

Via den gröna knappen skickar minPension de val du har gjort i din valda 
pensionsplan till pensionsbolaget för att du ska kunna genomföra din ansö-
kan hos dem digitalt.  

Den information som skickas över till bolaget gäller enbart de pensioner du 
har hos just dem. 

För att genomföra ansökan digitalt krävs att du loggar in på bolaget med 
BankID eller Mobilt BankID.

13.2.2 Pensioner under utbetalning i aktivitetslistan
Om du har pensioner som har börjat att betalas ut kommer du fortsättnings-
vis att se dem i din aktivitetslista.
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14. Ångra en vald plan

14.1 Ångra en vald plan
Uttagsplaneraren är en tjänst där du ska testa olika idéer om pensionsuttag. 
Du kan göra hur många planer du vill och spara dem. Du kan också ångra 
en vald plan och välja en valfri annan. 

14.2 Vad händer om du ångrar en plan
En ångrad plan raderas inte. Den finns fortfarande kvar bland dina skapade 
planer. Däremot försvinner aktivitetslistan för planen.  

När du har ångrat en vald plan kan du välja samma plan igen eller en av 
dina andra sparade planer. 

14.2.1 Så ångrar du en vald plan
Det finns två sätt att ångra en vald plan. 

Antingen ångrar du planen i fliken ”Välj & ansök”. Du klickar då på den 
gröna knappen ”Ångra vald plan”. 

Du kan ocskå ångra en vald plan som är öppen. Det gör du genom att klicka 
på den röda knappen ”Ångra som vald plan”.
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Behöver du hjälp?Behöver du hjälp?
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15. Hjälp med pensionsplaneringen?

Behöver du hjälp med din pensionsplanering?

Uttagsplaneraren är en digital tjänst som inte ersätter kontakten med dina 
pensionsbolag. Om du har funderingar kring ditt pensionsuttag ska du alltid 
kontakta det bolag som administrerar pensionen. 

15.1 Kontaktlista till bolagen
I sidfoten på minPension finns kontaktinformation till samtliga pensionsbo-
lag och myndigheter som levererar information till minPension.

15.2 Kontakta minPensions kundservice
Om du har frågor som rör Uttagsplaneraren eller något annat verktyg på 
minPension är du välkommen att kontakta vår kundservice vardagar på 
telefon 0771-89 89 89. 
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