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 Jag har stor förståelse för åsikten att det ska kunna gå att utläsa hur tjänstepensionen placeras och hur det påverkar klimatet, skriver Johan Hellman. FOTO: MARTIN MEISSNER/TT

”minPension har som ambition att snart 
 kunna erbjuda människor möjlighet att se hur 
hållbart deras pensionspengar är placerade.” 
■ Jag vågar påstå att 
minPension ligger i 
framkant när det gäller 
att hitta nya skärnings-
punkter för hur männ-
iskor ska kunna använ-
da pensionsinformatio-
nen på bästa sätt. 

Det skriver Johan 
Hellman, vice vd på 
minPension.

I ntresset för minPen-
sion.se växer stadigt. 
Varje år vill nya gene-
rationer av komman-

de pensionärer veta hur 
stor deras pension blir. Det 
är inte bara de som närmar 
sig pensionsåldern som är 
nyfikna. Även yngre männ-
iskor vill veta hur mycket 
de hittills har tjänat in till 
sin pension.

I takt med det stigande in-
tresset har minPension.se – 
en privat-offentlig samver-
kan mellan staten och pen-
sionsbolagen – utvecklats 

när nya tekniska lösning-
ar gjort det möjligt. Sedan 
starten 2004 har tillström-
ningen av användare va-
rit stor. Nyligen passerade 
minPension.se fyra miljo-
ner registrerade använda-
re. Det stora intresset beror 
bland annat på att tjänsten 
under 16 år utvecklats efter 
användarnas behov.

Jag vågar påstå att min-
Pension ligger i framkant 
när det gäller att hitta nya 
skärningspunkter för hur 
människor ska kunna an-
vända pensionsinforma-
tionen på bästa sätt. 

När minPension drog 
i gång 2004 var människors 
efterfrågan på information 
kring sina pensioner betyd-
ligt mindre än idag. Nu har 
diskussioner om pensions-
ålder, hur pensionspeng-
ar placeras och hur myck-
et man får i plånboken när 
pensionen väl kommer bli-
vit betydligt mer omfattan-

de. Jag har därför stor för-
ståelse för åsikten att det 
ska kunna gå att utläsa hur 
tjänstepensionen placeras 
och hur det påverkar kli-
matet, så som nio företrä-
dare för miljörörelsen för 
fram (Aktuella frågor 8/11). 
De vill att information om 
pensionens klimatpåver-
kan görs lättillgänglig på 
minPension.se. Deras tanke 
är att tjänstepensionen ska 
kunna bidra till klimatom-
ställningen.

Jag delar uppfattningen att 
alltfler människor är intres-
serade av hållbarhetsfrågor 
och vill veta och kunna väl-
ja var deras pensionspeng-
ar placeras. minPension 
har sedan en tid tillbaka 
undersökt möjligheterna 
att kunna redovisa någon 
form av översikt om hur 
pensionskapitalet är place-
rat ur hållbarhetssynpunkt. 
Viljan finns, men det sak-
nas några pusselbitar. 

Staten och  pensionsbola-
gen behöver förändra min-
Pensions uppdrag eftersom 
hållbarhet idag ligger ut-
anför det. En annan utma-
ning, och kanske den svåra-
re av dem, är att en stor del 
av våra pensioner ligger i så 
kallade förmånsbestämda 
och traditionella pensions-
lösningar, som saknar håll-
barhetsinformation.

För att en översikt när det 
gäller hållbarhet ska kun-
na visas för pensionslös-
ningar måste pensionsbo-
lagen som levererar pen-
sionsinformation till min-
Pension komma överens 
om hur flera grundläggan-
de praktiska problem ska 
lösas. Det handlar till ex-
empel om standardisering 
och enhetlig klassificering. 
Just nu pågår flera projekt 
som kan leda arbetet med 
hållbarhetsredovisningar 
framåt.

Precis som de nio före-

trädarna för miljörörelsen 
tar upp finns det idag håll-
barhetsinformation om 
de pensioner som place-
rats i fonder hos de flesta 
pensionsbolag. Också hos 
Pensionsmyndigheten kan 
man se hållbarhetsredovis-
ningar om premiepensio-
nen. De flesta pensionsbo-
lag har liknande funktioner 
för att man ska kunna välja 
att förvalta sina pensioner 
hållbart. 

På minPension.se kan 
man se hela sitt pensions-
kapital, men inte göra någ-
ra ändringar i sina val av 
fonder. För att göra änd-
ringar måste man besöka 
pensionsbolag, de valcen-
traler som administrerar 
pensioner eller Pensions-
myndigheten.

minPension följer utveck-
lingen inom hållbarhets-
området noga och har som 
ambition att i en nära fram-
tid kunna erbjuda männ-

iskor möjlighet att se hur 
hållbart deras pensions-
pengar är placerade. Två 
saker krävs för att det ska 
kunna bli verklighet. En 
standardisering eller tax-
onomi när det gäller hur 
vi ska mäta hållbarhet och 
det måste fungera tekniskt. 
Först då blir det möjligt för 
minPension.se att redovisa 
hela pensionen ur ett håll-
barhetsperspektiv. Och yt-
terligare utöka servicen till 
användarna.

 Johan Hellman

SKRIBENTEN

■ Johan Hellman är vice vd på 
minPension.
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