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Koponen  



En förutsättning för att stärka konsumenternas ställning på marknaden för 

pensionsprodukter är att pensionssparare och pensionärer vet var de kan få 

reda på hela sin pension, hur pensionen kommer att bli och har kunskap om 

pensionens olika delar. Dessa indikatorer följer vi upp i 

informationsuppdraget och därför upprepar vi dem inte i avsnittet om mål 

om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. 

Tabellen nedan är en sammanställning över indikatorer och effekter 

kopplade till respektive mål. 

Det extra anslag som myndigheten har fått för det informations- och 

konsumentstärkande uppdraget kommer även fortsättningsvis att gå till en 

bred informationssatsning med samverkande kanaler i syfte att nå personer 

mitt i livet som har lågt eller medelstort intresse och kunskap för pension. 

Dessutom kommer vi att komplettera satsningen med andra aktiviteter som 

syftar till att få effekter på pensionssparares och pensionärers kunskap och 

beteende.    

 



 

 
     



Pensionsmyndigheten har i regleringsbrevet för budgetåret 2018 fått i 

uppdrag att återrapportera vilka effekter de särskilda medel för information 

som tillförts myndighetens anslag har för sparares kunskap och beteenden.  

En av Pensionsmyndighetens uppgifter är att verka för att pensionssparare 

och pensionärer ska få en korrekt och samlad bild av hela sin pension på ett 

sätt som är lätt att förstå. Myndigheten ska även verka för att kunskapen om 

livsinkomstens och pensioneringstidpunktens betydelse för den framtida 

pensionen ökar för kvinnor och män. I uppdraget ingår även att stärka 

pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter genom att ge 

vägledning som är anpassad till individens behov och livssituation.  

Från och med 2018 får myndigheten 30 miljoner årligen för att fortsätta 

arbeta med det informations- och konsumentstärkande uppdraget. Vi ska 

rapportera vilka effekter det ökade anslaget för information har på sparares 

kunskap och beteenden. Metoder och indikatorer ska utvecklas så att det 

stödjer bedömningarna. Dessa ska kunna användas på ett likvärdigt sätt 

under flera år. Redovisningen av uppdraget ska även beskriva vilka insatser 

som gjorts och planeras. 

Uppdraget ska redovisa till Regeringskansliet senast den 30 september 

2018. 

Mot bakgrund av uppdraget har Pensionsmyndigheten arbetat med att göra 

en översyn av den befintliga uppföljningen. Vi har identifierat ett behov av 

att tydligare definiera de effekter vi vill uppnå med vårt 

informationsuppdrag och vårt konsumentstärkande uppdrag. Vi har arbetat 

med att definiera de effekter myndigheten strävar mot i syfte att uppnå 

målen i regleringsbrevsuppdraget, men också vilka indikatorer som vi valt 

för att mäta uppnådda effekter av våra insatser.  

För att få fram hur vi ska följa upp måluppfyllelse har vi utgått från 

Ekonomistyrningsverkets modell ”Verksamhetslogik” där man tittar på hela 

kedjan från resursinsats, genomförda aktiviteter och prestation och de 

effekter vi vill uppnå i syfte att nå uppsatta mål. 

Resultatindikatorer/indikatorer är mått eller tecken som vi valt för att mäta 

måluppfyllelse. 

  

Resultatindikatorerna myndigheten väljer ska fokusera på det som är mest 

väsentligt och bör belysa de viktigaste aspekterna eller effekterna som vi vill 

uppnå i syfte att komma närmare de fastställda målen. Även om vi inte kan 

påvisa i vilken utsträckning en insats har givit effekt ger 

resultatindikatorerna ändå en bild av åt vilket håll utvecklingen går. 

Sammantaget är det meningen att indikatorerna ska ge bästa möjliga svar på 

om vi åstadkommer önskvärd effekt för respektive uppdrag. 



Det kan naturligtvis finnas andra faktorer som också påverkar utfallet t ex 

omvärlden eller våra interna förutsättningar. Några grundläggande 

förutsättningar som är avgörande för att kunna uppnå de effekter på kunskap 

och beteende som myndigheten definierat är: 

 Förtroende 

 Kännedom 

 Trovärdighet 

 Nöjda kunder 

Dessa faktorer mäter vi årligen och återrapporterar i årsredovisningen. 

I årsredovisningen ska vi redovisa på vilket sätt Pensionsmyndigheten 

verkar för att nå de uppställda målen och vi tittar specifikt på hur 

kommunikationsinsatserna påverkat kvinnor och män. Utgångspunkten i 

vårt arbete är myndighetens kommunikationsstrategi där det framgår vad vi 

vill uppnå för olika målgrupper. Vi särskiljer reaktiv verksamhet (t ex 

telefoni där kunden söker upp oss) och uppsökande verksamhet.  

Vi ser att arbetet med att utveckla och söka nya kompletterande indikatorer 

behöver fortsätta samtidigt som ambitionen är att de befintliga indikatorerna 

ska kunna jämföras över tid. När Uttagsplanstjänsten lanseras kan vi 

komplettera med ytterligare indikatorer. Vi ser ett behov av att fortsätta 

utveckla hur vi följer upp det konsumentstärkande uppdraget. 

För att allt fler kvinnor och män (pensionssparare och pensionärer) ska få en 

samlad bild över hela sin pension behöver de veta var de kan ta del av hela 

sin pension och vad de får i pension per månad, men också ha kunskap i vad 

pensionen består av. Det har också varit ett av Pensionsmyndighetens 

verksamhetsmål sedan starten. 2013 tog Pensionsmyndigheten i samråd med 

minPension fram en femårig plan som innefattade en satsning för att få allt 

fler att kunna göra en pensionsprognos, att kunna tillhandahålla prognos i 

flera kanaler än minPensions webbplats, bredare och större 

informationskampanjer, Pensionsmyndighetens uppsökande möten med 

pensionsspararna och delfinansiering av minPensions verksamhet för 



pensionsprognostjänsten när fler gör prognos. Tjänsten svarar också på vad 

man får i pension per månad beroende på när man väljer att gå i pension. I 

tjänsten kan man också simulera med lön för att se hur pensionen påverkas 

beroende på vilken lön man har.  

Pensionsmyndigheten och minPension har de senaste åren drivit ett 

gemensamt utredningsarbete kring en framtida e-tjänst för planering av 

uttag av hela pensionen (allmän pension, tjänstepension och privat pension). 

minPension utvecklar nu tjänsten som en del av www.minpension.se med 

finansiering från Pensionsmyndigheten. Arbetet görs i nära samarbete med 

pensionsbranschen och en första version av denna uttagsplanstjänst är 

planerad att lanseras första kvartalet 2019. Tjänsten kommer inte att vara 

helt klar utan kommer succesivt att lansera allt mer funktionalitet och 

ansluta allt fler pensionsbolag. 

Pensionsmyndighetens inriktning är att få prognostjänsten integrerad i allt 

fler aktörers webbplatser, men också att få uttagsplanstjänsten integrerad på 

sikt. Detta i syfte att nå allt fler människor och göra det enklare för dem att 

få en samlad bild över sin pension. Vår uppfattning är att det är 

konsumentstärkande att ha kunskap om vad pensionen består av, vilka de 

största delarna är och vilka faktorer vad som påverkar pensionens storlek. 

Prognostjänsten finns idag hos 10 aktörer förutom minPension.se och 

Pensionsmyndigheten: Swedbank, KPA, AMF, Folksam, SPV, LF, Alecta, 

Skandia, SPP och Göteborgs stad.  

Under åren 2014-2017 fick myndigheten 20 miljoner kronor extra årligen 

för satsningen ”Prognos till alla” (redovisades i rapporten VER 2017-55 

uppföljning av satsningen Prognos till alla 2014-2017). Pengarna har främst 

använts för en bred informationskampanj, uppsökande verksamhet och 

kostnader för utveckling hos minPension. Samtidigt har myndigheten 

breddat sin verksamhet genom att göra det möjligt för pensionssparare att få 

en pensionsprognos över hela pensionen i flera kanaler utöver webb, men 

också genom att ge vägledning även kring tjänstepension och privat 

pensionssparande, inte bara den allmänna pensionen. 

Vi börjar se effekter av vårt arbete: 

 Antalet nyregistrerade på minPension ökar och antalet genomförda 

prognoser som en direkt följd av Pensionsmyndighetens kampanjer, 

digitalisering av orange kuvert och anslutningen av orange kuvert till 

Mina meddelanden för utskick i digitala brevlådor. 

 Våra kampanjer når målgruppen och leder till aktivitet – att sparare 

gör pensionsprognoser 

 Pensionssparare som känner till livsinkomstprincipen, 

pensioneringstidpunktens betydelse och var de kan få reda på hela 

pensionen ökar i andel. 

Vi ser en utmaning i att nå grupper som har störst behov av informationen – 

de som befinner sig längst ifrån när det gäller kunskap och intresse för 

pensionsfrågor. Att nå och väcka uppmärksamhet hos dessa grupper – där 

kvinnor är överrepresenterade - kräver mer av uppsökande verksamhet, men 

också nya grepp när det gäller informationssatsningar. Dessa målgrupper är 



svårare att nå och mer kostsamma än de med högt intresse och kunskap 

kring pensionsfrågor. 

I dag kan pensionssparare få information om hela sin pension på 

prognostjänsten på minpension.se och via Pensionsmyndighetens olika 

kanaler som webb, telefoni, servicekontor och fysiska möten. 

Pensionssparare kan också göra en pensionsprognos via andra aktörer som 

banker, pensionsbolag och större arbetsgivare. MinPensions prognostjänst 

finns idag hos 10 aktörer och Pensionsmyndigheten driver på för 

minPensions arbete med att prognostjänsten ska finnas på allt fler ställen.  

I de årliga utskicken av årsbeskeden i de orange kuverten informerar vi om 

var man kan se hela sin pension, men där finns inte sedan 2018-års utskick 

någon prognos över den allmänna pensionen. Detta mot bakgrund av att 

mellan 25 och 30 procent av mottagarna av orange kuvert trott att prognosen 

som visas över den allmänna pensionen är en prognos över hela pensionen. I 

majoriteten av myndighetens andra informationsaktiviteter uppmanar vi att 

logga in på pensionsmyndigheten.se för att se sin pensionsprognos.  

I dag är det inte möjligt för en enskild som börjat ta ut någon del av sin 

tjänstepension att se hela sin kommande pension på ett ställa eftersom det är 

inte möjligt i minPensions prognostjänst. Denne behöver kontakta sina 

tjänstepensionsbolag för att få en pensionsprognos för tjänstepensionen. Den 

allmänna pensionen tillhandahålls av Pensionsmyndigheten och finns på 

minpension.se och kommer också att finnas tillgänglig i uttagsplan i 

samband med lanseringen under första kvartalet 2019. 

 

 

Ett sätt att följa upp effekten av våra satsningar är att mäta totalt antal aktiva 

+ inaktiva registrerade användare (kvinnor och män) av minpension.se 

oavsett varifrån (från pensionsmyndigheten.se, via fysiskt möte, 

minpension.se, bank, försäkringsbolag, fackförening etc.) de kommer till 

tjänsten. Indikatorn visar på antalet kvinnor och män som vet var de kan ta 

reda på storleken på sin framtida pension och svarar direkt mot effektmålet.  

Myndigheten har flera aktiviteter under året vilka syftar till att få allt fler att 

göra en pensionsprognos och därigenom förstå sin pension. Har man inte 

gjort en prognos så måste man registrera sig för att kunna göra en 

pensionsprognos och har man inte varit inne i tjänsten på 24 månader måste 



man uppdatera sina uppgifter och godkänna användarvillkoren hos 

minPension på nytt, men man behöver inte registrera sig på nytt. En viss 

utmaning med indikatorn är att även andra aktörers informationssatsningar 

bidrar till ökat antal nyregistreringar och prognoser och vi kan därför inte 

med säkerhet hävda att det just är Pensionsmyndighetens aktiviteter som 

enbart bidragit till att totalt antal registrerade ökar. Vi kan dock se ett starkt 

samband mellan myndighetens informationssatsningar som t ex kampanjer, 

tv- och radioinslag, utskick av orange kuvert etc. och antalet 

nyregistreringar. Enligt webbstatistik från minPension är det tydligt att 

antalet nyregistreringar och gjorda pensionsprognoser ökar vid utskick av 

det orange kuvertet via de digitala brevlådorna. I år har det varit extra 

tydligt då myndigheten tog bort den allmänna pensionsprognosen från det 

orange kuvertet och istället hänvisade till att logga in på 

pensionsmyndigheten.se för att se vad hela pensionen blir per månad. 

Indikatorn talar inte om att en individ har sett sin pensionsprognos även om 

den finns tillgänglig vid inloggning hos Pensionsmyndigheten, minPension 

eller någon annan aktör. Vi bedömer att Indikatorn totalt antal registrerade i 

minpension.se är relevant att följa eftersom den mäter antal individer som 

vet var de kan ta del av hela sin pension även om individen inte årligen gör 

en pensionsprognos. Även om en individ inte har gjort en pensionsprognos 

under mätperioden kan hen ha en god uppfattning om storleken på sin 

framtida pension om denne tidigare har gjort en pensionsprognos. Målet är 

att indikatorn ökar år för år. 

Datakälla: minPension.  

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

Ytterligare ett sätt att följa upp effekten av våra satsningar är att mäta antal 

nyregistrerade användare (kvinnor och män) på minpension.se oavsett 

varifrån de kommer till tjänsten. Indikatorn visar hur många nya som har 

blivit användare av minpension.se och därigenom vet var de kan ta del av 

hela sin pensionsprognos. Pensionsmyndigheten har tidigare använt denna 

indikator främst för att mäta vårens breda informationssatsning i samband 

med utskicket av de orange kuverten. Även om indikatorn sjunker behöver 

det inte betyda att insatserna inte har haft en god effekt. Indikatorn behöver 

kompletteras med en analys om målgruppen nyregistrerade.   

Datakälla: minPension.   

Uppföljning: Årsredovisning  

 



 

Att mäta antalet unika inloggningar (kvinnor och män) på minpension.se 

totalt per mätperiod/per år oavsett webbplats individen kommer ifrån talar 

om hur väl vi lyckats i våra ansträngningar att få individer att logga in och 

hur vanligt det är att göra prognos. Vi bör samtidigt ställa oss frågan hur 

ofta bör man göra en pensionsprognos? Är det relevant att göra en 

pensionsprognos årligen om man tidigare har gjort en prognos och känner 

sig trygg med den kommande pensionen?  De allra flesta av myndighetens 

informationssatsningar har som mål att få fler att logga in för se vad de får i 

pension per månad, men dock inte alla aktiviteter. En del aktiviteter syftar 

primärt till att få ut myndighetens basbudskap (jobba heltid, betala skatt och 

ha tjänstepension) om vad som är det viktigaste för pensionen i syfte att få 

människor att känna trygghet. Vi vill också få folk att förstå pensionens alla 

delar och vad som ger högre pension. Även denna indikator påverkas 

positivt av andra aktörers aktiviteter. Vi bedömer att indikatorn är relevant 

att följa över tid då den indikerar hur väl vi lyckas i våra satsningar jämfört 

med tidigare år, men också för att lära oss mer om hur vanligt det är att göra 

en pensionsprognos.  

Datakälla: minPension. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

I Pensionsmyndighetens undersökning Självförtroende och förutsebarhet 

som gjorts årligen i december sedan 2013 ställer vi frågan "Vet du hur du 

kan ta reda på hur stor din framtida pension blir?”. Vi följer upp andel som 

svarar ja på frågan och redovisar även andel kvinnor och män. Vår ambition 

är inte att få sparare och pensionärer att årligen göra en pensionsprognos 

utan när det är relevant. Relevansen varierar främst beroende på ålder. Det 

årliga utskicket av orange kuvert fungerar som en årlig påminnelse om 

pensionen och som talar om var man ser hur mycket man får i pension per 

månad. Enligt vår senaste undersökning (december 2017) svarar 7 av 10 att 

de vet var de kan få information.  

Vi bedömer att indikatorn är relevant att fortsätta följa upp eftersom den 

visar andel som uppger att de vet var de kan ta del av hela sin pension och 

eftersom indikatorn är ett bra komplement till de två andra indikatorerna.  

Datakälla Pensionsmyndigheten och Kantar Sifo. 

Uppföljning: Årsredovisning 



 

 

Att mäta antal unika genomförda prognoser (kvinnor och män) per år eller 

mätperiod på minpension.se oavsett från vilken webbplats man kommer 

visar på hur många kvinnor och män som vet vad de kommer att få i 

pension. Även om en individ inte har gjort en pensionsprognos under 

mätperioden kan hen ha en god uppfattning om storleken på sin framtida 

pension om denne tidigare har gjort en pensionsprognos.  

Om en individ gör flera inloggningar under en timme räknas denna 

inloggning endast en gång. Den här statistiken har Pensionsmyndigheten i 

dagsläget inte tillgång till, men kommer att göra en kompletteringskörning 

till årsredovisningen.  

Datakälla: minPension.  

Uppföljning: Årsredovisning  

 

 

I den årligen återkommande undersökningen ”Självförtroende och 

förutsebarhet" ställer vi frågan till pensionssparare ”Hur pass god 

uppfattning har du om hur stor din framtida pension kan komma att bli”. Vi 

följer upp andel som svarat ganska god/mycket god respektive lite/ingen alls 

och redovisar även hur det ser ut för kvinnor och män. 

Vi bedömer att indikatorn är relevant att fortsätta följa upp och indikatorn 

fungerar som ett komplement till indikatorn antal genomförda prognoser per 

år. I juni 2018 undersökte vi hur olika målgrupper tolkar frågan och hur de 

resonerar kring svaret. Vi kom fram till att frågan fungerar som den är, men 

överväger att fortsättningsvis särredovisa dem som svarat god respektive 

mycket god och liten uppfattning respektive ingen uppfattning alls.  

Enligt vår senaste undersökning (december 2018) svarar cirka hälften 

ganska/mycket god uppfattning (mycket god 13 % och ganska god 

uppfattning 36 %) och cirka hälften viss/inte alls (30 % viss och 20 % ingen 

alls). Syftar detta på förutsebar ekonomisk situation eller på indikatorn i 

rubriken? 

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 



Uppföljning: Årsredovisning 

För att allt fler kvinnor och män (pensionssparare och pensionärer) ska få en 

samlad bild över hela sin pension behöver de veta var de kan ta del av hela 

sin pension och vad de får i pension per månad, men också ha kunskap i vad 

pensionen består av i syfte att känna sig trygga med att det de ser när de gör 

en pensionsprognos är den samlade bilden av den framtida pensionen. 

 

 

I den årligen återkommande uppföljningen Självförtroende och 

förutsebarhet ställer vi frågan till pensionssparare ”Har du tjänstepension 

från din arbetsgivare? Ett av myndighetens basbudskap är att 

tjänstepensionen är en viktig del i den framtida pensionen och vi riktar våra 

informationsinsatser till målgrupper som riskerar en lägre framtida pension 

och vi försöker nå de som jobbar med yrken där tjänstepension inte är 

vanligt förekommande, men också att mot egenföretagare. Enligt 

Pensionsmyndighetens undersökningar menar 9 av 10 att de har 

tjänstepension i sin anställning. Vi ser indikatorn som en kunskapsfråga om 

pensionen och ju fler som känner till om de har eller inte har tjänstepension 

i sin anställning torde ha en god uppfattning om pensionens alla delar. 

Andelen kvinnor och män som svarar tveksamt/vet ej borde alltså minska. 

Enligt vår senaste undersökning (december 2018) ligger andelen 

tveksam/vet ej på 4 % och har varierat mellan 4 % och 7 % sedan 2013. 

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 



Uppföljning: Årsredovisning 

 

I den årligen återkommande Självförtroende och förutsebarhet ställer vi 

frågan till pensionssparare ”Hur lätt eller svårt är det att förstå hur 

pensionssystemet med dess delar fungerar? ” med en 5-gradig svarsskala där 

vi följer upp dem som svarat skalsteg 1-2, ganska/mycket svårt respektive 

skalsteg 4-5 ganska/mycket lätt. I frågan ger vi också en beskrivning av de 

tre delarna som Pensionssystemet består av. I juni 2018 undersökte vi hur 

olika målgrupper tolkar frågan och hur de resonerar kring svaret de ger. Vi 

kom fram till att frågan fungerar men överväger att ställa en fråga innan 

denna utan beskrivningen av pensionssystemet då målgrupperna menade att 

svaret på frågan ju fanns med i frågan. Enligt vår senaste undersökning 

tycker 42 procent att det är lätt och 25 procent att det är svårt. Andelen 

kvinnor och män som tycker det är lätt har ökat och andelen som tycker det 

är svårt har minskat över tid. 

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

I den årligen undersökningen Självförtroende och förutsebarhet ställer vi 

frågan ”i vilken utsträckning upplever du att prognosen gett dig bättre 

förutsättningar att fatta beslut i frågor kring din pension”. Frågan indikerar 

vilken förståelse och/eller vilken nytta prognosen ger.  

Svarsalternativen är på en skala 1-5 där 1 är ”Inte alls” och 5 är ”I mycket 

stor utsträckning”. Resultatet av indikatorn presenteras som andel som 

svarar ”Ganska stor utsträckning” och ”I mycket stor utsträckning”. Målet är 

att få en högre andel kvinnor och män som svarar ”Ganska…” och ”I 

mycket stor …”.  

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 



 

I vår årligen återkommande undersökning Självförtroende och förutsebarhet 

ställer vi frågan: ”Vilka faktorer tror du påverkar hur stor din framtida 

pension kommer att bli?”  

Frågan är öppen vilket innebär att respondenten svarar med egna ord. Vi 

tolkar direkt in svar såsom ”lön”, ”inkomst” och ”vad jag tjänar genom 

livet” som att respondenten förstår livsinkomstprincipens betydelse, men 

även indirekt svar såsom ”antal år jag arbetar”, ”att jag arbetar heltid” och 

”hur mycket skatt jag betalar”. I juni undersökte vi hur olika målgrupper 

tolkar frågan och hur de resonerar kring svaret. Vi kom fram till att frågan 

fungerar men att vi eventuellt ska lägga till ett ”mest” för att begränsa 

svaren till det som man anser viktigast.  

Enligt vår senaste undersökning (december 2018) svarar cirka hälften 

lön/inkomst/hur mycket jag tjänar. 35 procent svarar antal år jag arbetar, 25 

procent hur mycket jag arbetar heltid/deltid och 2 procent hur mycket skatt 

jag betalar. Siffrorna har legat på ungefär samma nivåer de senaste åren. Vi 

undersöker också skillnaden mellan kvinnor och män. 

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

Ett konkret sätt att få fler att förstå pensioneringstidpunktens betydelse för 

den framtida pensionen är funktionen i prognostjänsten på minpension.se 

där man kan ändra pensioneringstidpunkt för att se vad en det skulle ge i 

pension per månad om man väljer att gå i pension tidigare eller senare än 

vid 65 års ålder. Om allt fler som loggar in och gör en pensionsprognos även 

prövar vad en förändrad pensioneringstidpunkt skulle ha för effekt på den 

framtida pensionen skulle det öka kunskapen om pensioneringstidpunktens 

betydelse. Antal genomförda simuleringar kring pensioneringstidpunkt per 

år genom antal unika inloggningar ger ett genomsnittligt antal genomförda 

simuleringar kring pensioneringstidpunkten per unik inloggning. En 

utmaning med indikatorn är att vi har en målgrupp som loggar in mer 

frekvent än andra, och det är de så kallade fondbytare. Dessa genererar dels 

en inloggning och en prognos på Pensionsmyndigheten.se. Indikatorn 

fungerar som ett komplement till frågan i Pensionsmyndighetens årliga 



undersökning Självförtroende och förutsebarhet där vi ställer frågan ”Vilka 

faktorer tror du påverkar hur stor din pension kommer att bli?  

Datakälla: minPension.  

Uppföljning: Årsredovisning  

 

 

I vår årligen återkommande undersökning Självförtroende och förutsebarhet 

ställer vi frågan: ”Vilka faktorer tror du påverkar hur stor din framtida 

pension kommer att bli?”. Frågan är öppen vilket innebär att respondenterna 

svarar med egna ord. Vi tolkar in svar såsom ”hur länge jag arbetar” som att 

respondenter förstår pensioneringstidpunktens betydelse. I juni undersökte 

vi hur olika målgrupper tolkar frågan och hur de resonerar kring svaret de 

ger. Vi har beslutat att även tolka in även svar såsom ”när jag går i pension” 

och ”vid vilken ålder jag går i pension” som tolkning i 

pensioneringstidpunktens betydelse. Vi har kommit fram till att frågan 

fungerar men att vi eventuellt ska lägga till ett ”mest” för att begränsa 

svaren till de som man anser viktigast. Enligt vår senaste undersökning 

svarar 11 procent hur ”länge jag arbetar”.  

Datakälla: Pensionsmyndigheten med stöd av Kantar Sifo.  

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

Medelpensioneringsålder är när man tar ut (inkomst-)pensionen och 

utträdesålder är när man utträder från arbetsmarknaden. 

”Pensioneringstidpunkten” bör i det här sammanhanget betyda att vi kan ta 

hänsyn antingen till tidpunkten då man börjar ta ut pension eller tidpunkten 

då man slutar förvärvsarbeta. Detta då både dessa tidpunkters effekt på 

pensionen är i samma storleksordning. En del personer har både pension och 

fortsätter arbeta, medan andra varken arbetar eller uppbär pension. Att se 

hur medelpensioneringsålder och utträdesålder ändras över tid är ett sätt att 

mäta beteendeförändringar kring pensioneringsålder och utträdet från 

arbetsmarknaden.  

Medelpensioneringsåldern är ett medelvärde för när man börjar ta ut 

inkomstpension. De små rörelserna i måttets utfall döljer dock en stor 

förändring i den underliggande fördelningen, där 65-årsnormen övergivits 

till förmån för en växande andel tidiga och sena pensioneringar. Den ökade 

spridningen kan vara en indikator på en ökande medvetenhet om 

pensioneringstidpunktens betydelse. Medelpensioneringsåldern har uppvisat 



en svagt sjunkande trend sedan 2005. Till skillnad från 

medelpensioneringsåldern har måttet för utträdesålder (ur arbetskraften) 

stigit väsentligt, från 1998 till 2017 ökade den från 62 till 64 år. 

Utvecklingen bedöms åtminstone till viss del bero på incitamenten till att 

arbeta längre som infördes i det nya pensionssystemet. Volatiliteten i måttet 

är låg, endast under 3 av de senaste 20 åren har måttet utvecklats negativt. 

En nackdel är dock att det baseras på en enkätundersökning (SCB:s 

arbetskraftsundersökningar), med därav följande osäkerhet. Förändringar 

från ett år till nästa torde generellt sett inte vara statistiskt säkerställda vilket 

gör att vi behöver se utvecklingen på flera års sikt. 

Datakälla: Pensionsmyndighetens statistikrapportering. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

I vår årligen återkommande kvalitativa undersökning Självförtroende och 

förutsebarhet ställer vi frågan: ”Vilka faktorer tror du påverkar hur stor din 

framtida pension kommer att bli?” 

Frågan är öppen vilket innebär att respondenterna svarar med egna ord. De 

svar vi eftersöker här är framför allt sådana som kan härröras till 

livsinkomstprincipen och till pensioneringstidpunktens betydelse (se 

indikatorerna ovan) men även tjänstepensionens betydelse. Dessa tre anser 

Pensionsmyndigheten som de viktigaste faktorerna för storleken på den 

framtida pensionen.   I juni undersökte vi hur olika målgrupper tolkar frågan 

och hur de resonerar kring svaret. Detta görs i syfte att få ett underlag för att 

eventuellt justera frågan så att den bättre svarar på det vill ta reda på, men 

också för att få kunskaper i hur vi ska tolka och kategorisera svaren. Vi har 

kommit fram till att frågan fungerar men att vi eventuellt ska lägga till ett 

”mest” för att begränsa svaren till det som man anser viktigast.  

Datakälla: Pensmyndigheten med stöd av Kantar Sifo. 

Uppföljning: Årsredovisning 

 



 

Vi har definierat tre effekter som vi vill uppnå med våra aktiviteter för att 

stärka konsumenternas ställning på pensionsproduktsmarknaden.  

Det som vi i myndigheten kallar det konsumentstärkande uppdraget är mål 

om att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter 

av finansiella produkter inom pensionsområdet genom att ge anpassad 

vägledning till kvinnor och män. 

De effekter myndigheten vill uppnå i syfte att nå målen eller komma 

närmare målet är: 

1. att pensionssparare och pensionärer upplever att deras egen pension 

är förutsebar,  

2. att pensionssparare och pensionärer upplever att de har bättre 

förutsättningar att fatta medvetna beslut i pensionsfrågor,  

3. ett minskat utrymmet för marknadsaktiviteter som är mindre 

lämpliga för pensionssparare och pensionärer  

Att pensionssparare och pensionärer upplever att deras egen pension är 

förutsebar och upplever att de har bättre förutsättningar att fatta medvetna 

beslut om pensionsfrågor. Dessa två effekter ingår i målet om 

pensionsinformation, att samtliga pensionssparare och pensionärer ska få en 

samlad bild av hela sin pension, och kan ses som en grundförutsättning för 

konsmentuppdraget. En förutsättning för att stärka konsumenternas ställning 

på marknaden för pensionsprodukter är att pensionssparare och pensionärer 

vet var de kan få reda på hela sin pension, hur pensionen kommer att bli och 

har kunskap om pensionens olika delar. Dessa indikatorer följer vi upp i 

informationsuppdraget och därför upprepar vi dem inte här.  

I vårt konsumentstärkande uppdrag ska vi stimulera pensionsbranschen till 

att bli konsumentvänlig genom att verka för bra pensionsprodukter och ett 

ökat konsumentskydd. Detta gör vi genom att ta fram rapporter som belyser 

produkter, tjänster eller företeelser på pensionsmarknaden, genom att ta 

fram t ex tumregler och ständigt utveckla myndighetens vägledning så att de 

är anpassade till kvinnors och mäns behov och livssituation. Vi kan utveckla 

våra samarbeten med andra myndigheter och aktörer i syfte att stärka 

konsumentens ställning på marknaden och göra det enklare att vara kund.  

Vi arbetar med att fånga upp företeelser som påverkar konsumenterna på 



pensionsmarknaden, analysera dessa och sprider information. T ex 

analyserar vi de kundsynpunkter som kommer in till vår kundservice eller 

via webben dels i syfte att upptäcka oegentligheter på marknaden och ta 

dem vidare, men också för att utveckla och förbättra vår verksamhet.  

 

 

Effekten utgår från resonemanget att minska pensionssparares och 

pensionärers exponering för mindre lämpliga produkter och tjänster på olika 

sätt, och stimulera konsumentstärkande budskap generellt hos många 

aktörer. 

Det är svårt med indikatorer på det här området. Det beror på att 

kundsynpunkter och anmälningar till Finansinspektionen och 

Konsumentverket kan orsakas av yttre omständigheter och därmed kan vara 

dåliga indikatorer på huruvida Pensionsmyndigheten har lyckats med sitt 

konsumentstärkande uppdrag eller inte. Å andra sidan finns det få 

indikatorer att hitta i området som påvisar effekt av Pensionsmyndighetens 

arbete. Därför behöver de föreslagna indikatorerna kompletteras med en 

årlig analys. 

 

 

Myndigheten har under 2017 fortsatt arbetet med att strukturera hanteringen 

av kundklagomål och kundsynpunkter från många olika kanaler. 

Kundsynpunkter inkomna till kundservice registreras, kategoriseras och 

sammanställs för vidare analys och hantering på myndigheten. 

Kundsynpunkter är viktiga för myndigheten och syftar till att inte bara 

förbättra och vidareutveckla verksamheten utan även att upptäcka frågor vi 

behöver analysera och bedöma närmare för att eventuellt ta dem vidare. 

Genom att ta till oss information och tips från pensionssparare och 

pensionärer kan vi stärka konsumentskyddet och tilltron till 

pensionssystemet. Fondavdelningen har under 2018 arbetat fram en rutin 

och checklista för samtalsanteckningar och hantering av kundsynpunkter i 

syfte att ännu bättre och snabbare kunna hantera dem internt.     

Källa: Pensionsmyndigheten 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 



Att identifiera beteenden som är mindre lämpliga och som kan anses skada 

pensionsspararnas intressen och pensionssystemet är viktigt och mot 

bakgrund av detta har myndigheten tagit fram en rutin för att snabbt och 

ännu mer träffsäkert kunna hantera inkomna kundsynpunkter för vidare 

överlämning till tillsynsmyndighet. Även här bör en analys göras då ökning 

eller minskning av antal överförda ärenden till Finansinspektionen och 

Konsumentverket kan bero på olika saker och inte enbart på 

Pensionsmyndighetens konsumentstärkande arbete.   

Källa: Pensionsmyndigheten 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

 

Pensionsmyndigheter mäter tre gånger om året samt på helår genomslaget 

för våra konsumentstärkande budskap i massmedia. Ökning eller minskning 

är en indikator på vårt konsumentstärkande arbete. 

Källa: Pensionsmyndigheten via Mbrain 

Uppföljning: Årsredovisning 

 

Pensionsmyndigheten har tilldelats 30 miljoner kronor i anslag från 

regeringen för fortsatt arbete med informationsinsatser som syftar till att få 

tillstånd ytterligare effekter på sparares kunskap och beteenden. 

Den tidigare satsningen som internt kallades ”Prognos till alla” som 

innefattade en bred informationssatsning i tv, radio, sociala medier, pr-

insatser, men också den så kallade kuvertjakten med uppsökande möten 

genom hela landet har under perioden 2014-2017 haft önskade effekter. Vi 

har sett att stora informationssatsningar med många samverkande kanaler är 

nödvändiga för att nå ut och få pensionssparare att göra en prognos. Det har 

visat sig effektivt att genomföra kampanjer under våren eftersom pensioner 

redan uppmärksammas både genom utskicket av det orange kuvertet och i 

media. Vi har skapat en pensionssäsong.  

Under 2018 har vi i vår strävan att nå ut till människor mitt i livet lagt viss 

fokus på pensionssparare med ett mindre intresse för pension. Detta 

eftersom vi bedömer att det är i dessa grupper som det finns flest som ännu 

inte har gjort en pensionsprognos samt att informationsbehovet är som 

störst.  



 

 

 

Med de extra medel som myndigheten har fått i anslag har vi även under 

2018 kunnat genomföra en bred informationssatsning i samband med 

utskicket av orange kuvert.  

 

Informationssatsning hade två syften. Dels var syftet så som de senaste åren 

att sprida information om vad som är viktigast för pensionen (jobba, betala 

skatt och ha tjänstepension). Den informationen ska man få även om man 

inte gör en pensionsprognos genom att logga in, ringer kundservice eller 

träffar pensionsmyndigheten på ett event. Dels var syftet att få så många 

som möjligt att logga in på pensionsmyndigheten.se för att ta del av sin 

pensionsprognos, men också ta del av tips om pensionen utifrån ålder och 

livssituation. Målsättningen var att få allt fler nyregistrerade personer i 

prognostjänsten. Målgruppen för aktiviteterna var låg- och 

medelinkomsttagare mitt i livet som har lågt eller medelstort intresse och 

kunskap kring pensionen. 



 

De effekter vi önskade uppnå var att allt fler: 

 pensionssparare vet var de kan få information om hela sin framtida 

pension. 

 pensionssparare upplever att deras egen pension är förutsebar 

(känner större trygghet).  

 pensionssparare som gjort prognos för hela pensionen upplever att 

de har bättre förutsättningar att fatta beslut i pensionsfrågor. 

 pensionssparare vet vad som är viktigast för pensionen. 

 

Generellt vände sig informationssatsningen till personer mitt i livet som har 

lågt eller medelstort intresse och kunskap kring pensionen, personer i 

åldrarna kring 30-55 år. Normalt sett har människor i den åldern hunnit 

arbeta minst i några år och börjat tjäna in en del till sin pension. Samtidigt är 

det många i dessa åldrar som har låg kunskap om och intresse för sin 

pension. 

 

Inför utskicket av orange kuvert 2018 förändrade vi orange kuvert genom att 

bland annat ta bort prognosen för den allmänna pensionen. Istället hänvisade 

vi till att logga in på myndighetens webbplats för att se vad man får i 

pension per månad. Här byggde vi i samarbete med minPension.se ny tjänst 

som på Pensionsmyndighetens egen webbplats direkt visar prognosen för 

hela pensionen och där pensioneringstidpunktens betydelse för pensionen 

framgår tydligt via ett dragreglage där pensionsåldern kan varieras.  

 

Som en del av informationssatsningen genomfördes även i år den så kallade 

Kuvertjakten som innebar att ca 11 000 pensionssparare och pensionärer 

hade möjlighet att träffa Pensionsmyndighetens medarbetare på 44 orter där 

orange kuvert veckan innan hade delats ut för att prata pension. 

Kuvertjakten pågick mellan 20 februari och 28 mars (vecka 7–13).  

 

Under perioden la vi även extra resurser på pressarbete i syfte att få 

genomslag i tv, radio och tidningar, framförallt i lokala medier. Dessa extra 

resurser var nödvändiga eftersom händelser på fondtorget krävde mycket 

pressarbete under samma period.  

Vi la också extra resurser på undersökningar kring pension för att få 

publicitet och vara den aktör som dominerade media under perioden.  Vi var 

också aktiva i sociala mediekanaler. 

Vi lade extra resurser på pressarbete i syfte att få genomslag i tv, radio och 

tidningar, framförallt i lokala medier. Dessa extra resurser var nödvändiga 

eftersom händelser på fondtorget krävde mycket pressarbete under samma 

period. För att få publicitet och vara den aktör som dominerade media under 



perioden lade vi extra resurser på 

undersökningar kring pension. Vi var aktiva 

även i sociala mediekanaler. 

Vårens breda informationssatsning i 

samband med utskicket av det orange 

kuvertet resulterade i att ca 343 000 personer 

fler vet var de kan se hela sin framtida 

pension.    

2017/2018 uppgick det totala antalet 

registrerade till 2 937 66 personer varv 142 

671 var kvinnor och 151 095 var män.   

Att informationssatsningen hade effekt på 

antalet nyregistrerade visar den faktiska 

statistiken tydligt. Under vecka 7-13 ökade 

nyregistrerade med 133 940 jämfört med 2017 

då antalet nyregistrerade ökade med 93 292 

personer. Antalet nyregistrerade kvinnor 

ökade för första gången mer än antal 

nyregistrerade män.   

Antal unika inloggningar i prognostjänsten 

perioden har varit betydligt fler än under 

tidigare år.  Jämför vi med antal 

nyregistrerade och antalet unika inloggningar 

under en specifik vecka kan vi konstatera att de 

som registrerat sig tidigare har gjort en prognos 

på nytt vilket kan tolkas som att orangekuvert-

utskicken tillsammans med 

informationssatsningen får pensionssparare att 

logga in i prognostjänsten.    

Antal genomförda prognoser under den breda 

informationssatsningen uppgick till 3 403 201 jämfört med 2 087 390 

prognoser under samma period 2017. Detta innebär att de som loggat in 

under perioden har gjort flera prognoser än bara en. Ett rimligt antagande är 

att de som loggat in under perioden har laborerat med pensioneringsålder.   

Redan 2017 ökade kostnaderna för e-legitimation väsentligt och överskred 

budget med 2,5 miljoner. För 2018 uppskattar 

vi att merkostnaderna kommer att uppgå till 3 

miljoner kronor över budget.  Detta som ett 

resultat av att våra informationsinsatser gett 

goda effekter och positivt påverkat antalet 

inloggningar på Pensionsmyndighetens 

webbplats. Den totala kostnaden för e-

legitimationer kommer uppskattningsvis att 

uppgå till 5 miljoner kronor för 2018 istället för 



de 2 miljoner kronor som vi tidigare budgeterat. Kostnaderna ökar i paritet 

med inloggningarna.  

Under första hälften av 2018 har vi arbetat med att effektivisera 

myndighetens kommunikationsarbete mot prioriterade målgrupper. Arbetet 

har innefattat en strategi för hur myndigheten på ett effektivt sätt ska nå ut 

till de som riskerar en låg framtida pension. Det är också ett sätt att använda 

myndighetens egna kommunikationsresurser mer effektivt. Arbetet har 

resulterat i att myndigheten kommer att sprida sina informationsaktiviteter 

mot dessa målgrupper i ett jämt flöde hela året som ett komplett till den 

årliga breda informationssatsningen i samband med utskicket av orange 

kuvert. Tanken är att arbeta med en form av ständig närvaro hos målgruppen 

istället för punktinsatser i kampanjform.  Resultatet av den här strategin 

kommer inte att synas eller ge effekt förrän arbetssättet implementeras 2019. 

Kostnaderna belastar dock 2018 års budget.  

Vi har även tagit fram en strategi för sociala medier i syfte att i ännu större 

utsträckning kunna nå ut till de med lågt intresse och kunskap. Tanken är att 

vi ska vara i de kanaler där målgruppen är och lyssna av hur man pratar om 

pension samt där kunna korrigera direkta felaktigheter och 

missuppfattningar. Implementeringen av det nya arbetssättet där vi tänkt att 

2-4 personer från kundservice arbetar med detta har pausats eftersom dessa 

resurser temporärt kommer att behövas för myndighetens uppsökande 

informationsverksamhet. 

Pensionsmyndighetens uppsökande verksamhet bedrivs under hela året och i 

hela landet mot pensionssparare och pensionsplanerare, inte bara under 

orange-kuvertsäsongen. Vi finns på bland annat marknader och torg och 

besöker större arbetsplatser i syfte att träffa många för att prata pension och 

svara på frågor och funderingar. Vi väljer platser där vi träffar människor 

mitt i livet och som vi inte riktigt når ut till på annat sätt. T ex väljer vi 

kvinnodominerade arbetsplatser framför mansdominerade. Vi berättar om 

prognosverktyget, vilka delar pensionen består av, livsinkomstprincipen och 

pensioneringstidpunktens betydelse för pensionen. Vi hjälper också till med 

att göra prognos och att förklara prognosen. Vi delar med oss av sådant som 

kan vara viktigt att tänka på i olika livssituationer. Under 2018 räknar vi 

med att träffa och föra ett meningsfullt samtal med cirka 50 000 personer. 

 
I konsumentstärkande syfte har vi avsatt extra medel för att ta fram 

rapporter och vägledningar och för att få publicitet och spridning av dessa. 

Vi har bland annat tagit fram tumregler och utvecklat våra tips och råd till 

pensionssparare och pensionärer. Detta har gjorts i syfte att stärka 

konsumenterna och påverka finansiella aktörer. Tack vare de extra medlen 

har vi även kunnat bistå journalister och andra med information i högre 

grad. Här är några av de viktigaste rapporterna och vägledningarna som 

tagits fram under första halvåret: 

- Sommarjobbare och pension 



- Eget sparande till pension – en konsumentvägledning 

- Skydden till efterlevande inom tjänstepensionen – valen och 

valbeteendet 

- Avsaknad av tjänstepension – hur mycket måste man spara 

kompensera för detta? 

- Spara till pension som företagare 

  

Exempel på kommande arbete under andra halvåret:  

- Hur bra är förvalen och passar de alla?  

- Vem tjänar på ett tidigt uttag av pensionen 

- Robotrådgivning – vilka förslag får kunden – produkter och avgifter 
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