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Logga in för bättre pensionskoll 

Kanske är det sista gången du får ett orange kuvert i brevlådan. Nu går det nämligen 
att välja hur framtida pensionsprognoser ska skickas ut, digitalt eller per post.  
– Att den allmänna pensionen nu tydligare kopplas ihop med tjänstepensionen och 
det egna sparandet på minpension.se är ett bra steg för att fler ska få bättre grepp 
om helheten, säger Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi, Swedbank.  

Många upplever pensionssystemet som krångligt och osäkert och prognosen som ointressant. Den 
största osäkerheten rör storleken på den slutliga pensionen. Kommer den att räcka till det man 
behöver och det man vill göra? Att orange kuvertet bara visar en del av den totala pensionen har 
inte gjort det lättare.  

– Med digitala pensionsbesked blir det mer naturligt att klicka vidare till minpension.se, menar Ylva 
Yngveson. Då är det lättare att få helhetsbilden - den allmänna pensionen, tjänstepensionen från 
arbetsgivaren och det egna sparandet. I inloggat läge är det dessutom enklare att laborera med 
parametrar som utbetalningstid och pensionsålder för att se hur det påverkar utfallet.  

Till skillnad från tidigare ATP-system är det numera livsinkomsten som avgör den allmänna 
pensionens storlek. Det gör det mindre förutsägbart. Därför är ett årligt pensionsbesked bra att få. 
 
– Se orange kuvertet som en signal om att stanna upp en stund, uppmanar Ylva Yngveson. Ta dig 
tid att ordna med inloggningsuppgifter till Pensionsmyndighetens sida och att registrera dig på 
minpension.se. Allt för att förenkla din pensionskoll.  

Vad går att påverka?  
I grunden är det här med pensioner enkelt. Eftersom livsinkomsten styr pensionens storlek räcker 
det med att förstå att lön in ger pension ut. För att påverka pensionens storlek handlar det om att 
jobba längre, öka inkomsterna, se till att ha tjänstepension överhuvudtaget, förbättra avkastningen 
eller spara själv.  

 Att jobba ett år till och gå vid 66 års ålder kan betyda 600 kronor mer i pension efter skatt per 
månad för den som är 60-plussare idag.  

 För att få samma belopp i 20 år från eget sparande behövs ett månadssparande 
på 650 kronor om man börjar spara vid 50 års ålder och 450 kronor om man startar 
vid 45 års ålder. Exemplet avser ett vanligt sparande, till exempel i en aktiefond, 
där avkastningen beräknats till 4 procent och skatten till 30 procent. 

 Om avkastningen på premiepension och tjänstepension blir 2,7 procent i stället för 
2 procent kan det också ge 600 kronor mer i månaden. Det gäller efter inflation och 
skatt (33%) och för en person född 1981 med ingångslön på 20 000 kronor, som 
ökar med 1 procent mer än inflationen. 
 

För mer information: 
Ylva Yngveson, telefon 070-200 12 45 
Se även bilagan med Ylva Yngvesons bästa tips för ökad pensionskoll   
www.swedbank.se/privatekonomi 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
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Ylva Yngvesons bästa tips för ökad pensionskoll 
 

1. Från i år går det att beställa en digital pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida.  
 

2. Bästa sättet att få någorlunda grepp om helheten och vad du kan förvänta dig i pension är 

att registrera dig på minpension.se. Då hämtas det mesta av dina uppgifter om 

tjänstepensioner och eget sparande in.  

 
3. Finns alla delar med? Jämför med tidigare utskick från olika pensionsbolag. Du kan sedan 

själv lägga till det som saknas. 

 

4. Detta behöver du vara mest uppmärksam på: 

 Vilka utbetalningstider har tjänstepensionerna?  

Ofta är det 5 års utbetalning. Kan vara bra att ha längre utbetalningstid. Den går att 

ändra på innan de börjar tas ut.  

 Behovet av efterlevandeskydd? 

I tjänstepensionen finns möjlighet att lägga till återbetalningsskydd och familjeskydd. 

Det första är lämpligt att ha om du har familj. Familjeskydd däremot är oftast en dyr 

lösning. Vid god hälsa kan det vara bättre att skaffa grupplivförsäkring. 

 Hur ska premie- och tjänstepensionen placeras?  

Du som inte valt placering för pengarna till premiepension och tjänstepension 

behöver inte känna dig som en förlorare. Ickevalsalternativen är inga dåliga val.  

Ett sätt att lära dig mer om fonder, både för att åstadkomma bra avkastning och för 

att bli mer insatt i omvärldshändelser, är att börja jämföra fonder på ett Fondtorg. 

När man närmar sig pensionsåldern finns anledning att fundera över om 

placeringarna ska ses över och värdestegring tryggas i god tid. 

5. Inför pensionstiden behövs en buffert, precis som i övriga livsskeden. Men den är svår att 
bygga på när man väl är pensionär, så bufferten vid 65 års ålder behöver vara större än 
annars. För att också få en inkomstförstärkning krävs mer.  

 Ett års senarelagd allmän pension, från 65 till 66 år, kan betyda 600 kronor mer efter 
skatt per månad om du är en 60-plussare idag.  

 För att få samma belopp i 20 år från eget sparande behövs ett 
månadssparande på 650 kronor om man börjar spara vid 50 års ålder och 
450 kronor om man startar vid 45 års ålder. Exemplet avser ett vanligt 
sparande, till exempel i en aktiefond, där avkastningen beräknats till 4 
procent och skatten till 30 procent. 

 Om avkastningen på premiepension och tjänstepension blir 2,7 procent i 
stället för 2 procent kan det också ge 600 kronor mer i månaden. Det gäller 
efter inflation och skatt (33%) och för en person född 1981 med ingångslön 
på 20 000 kronor, som ökar med 1 procent mer än inflationen. 
 


