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Öppna pensions
kalkylatorerna
När du loggar in i tjänsten Min pen
sion öppnas förstasidan i tjänsten.

Klicka på Pensionskalkylatorer 
i vänster menyn.

Bilderna är exempel. I ditt fall kan summorna variera.
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Använd pensions
kalkylatorn
För att öppna ålderspensions
kalkylatorn, klicka antingen 

i vänstermenyn eller 

på snabblänken.

1.

2.

1.

2.
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Se en beräkning av ditt 
ålderspensionsbelopp
Kalkylatorn visar en beräkning av 
ålderspensionens belopp 

i den lägsta möjliga pensions
åldern

i den målsatta pensionsåldern

vid den övre åldersgränsen för 
pensionsintjäning.

3.

1.

2.
3.

1.

2.
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Så här ändrar du 
pensio nens startdag
Du kan ändra pensionens startdag 
antingen   

genom att skriva in den på raden 
eller 

genom att öppna kalendern och 
välja dagen. 

Klicka till slut på knappen 
”Ny beräkning”.

3.

1.

2.

3.

1.
2.
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Så här ändrar du den 
inkomst som ska 
användas som grund 
för beräkningen

Kalkylatorns beräkning grun
dar sig på dina genomsnittliga 
inkomster för de föregående 12 
månaderna. 

Du kan skriva in din egen upp
skattning av inkomsterna i 
kalky latorn. 

Klicka till slut på knappen ”Ny 
beräkning”.

3.

1.

2.

3.

1.

2.
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Kalkylatorn visar nya beräk
ningar av ålderspensionens 
belopp. 

Den uppskattade inkomst du 
uppgett syns i kalkylatorn 
i samband med pensions
beräkningen.

1.

2.1. 2.
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Så här ändrar du 
anställ ningens slutdag 
Du kan ändra anställningens slutdag 
antingen 

genom att skriva in den på raden 
eller 

genom att öppna kalendern och 
välja dagen.

Klicka till slut på knappen 
”Ny beräkning”.

3.

1.

2.

3.

1. 2.
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Se tidigare 
pensionsberäkningar 
Du ser tidigare beräkningar du gjort 
med kalkylatorn genom att klicka 
på fliken ”Dina tidigare pensions
beräkningar”.
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Använd kalky
latorn för partiell 
förtida ålders
pension 
För att öppna kalkylatorn för partiell 
förtida ålderspension, klicka antingen 

i vänstermenyn eller 

på snabblänken.

1.

2.

1.

2.



11

Se en beräkning av den 
partiella förtida ålders
pensionen 
Kalkylatorn visar den senaste beräk
ningen av beloppet av partiell förtida 
ålderspension från början av följande 
möjliga månad beräknat enligt 50 %. 
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Se en beräkning av ditt 
ålderspensionsbelopp 
Se beräkningar av ålderspensionens 
belopp efter partiell förtida ålders
pension genom att klicka på knappen 
”Visa ålderspensionsberäkningar”.  
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Kalkylatorn visar en beräkning av 
ålderspensionens belopp 

i den lägsta pensionsåldern,

i den målsatta pensionsåldern och

vid den övre åldersgränsen för 
pensionsintjäning.

1.

2.

3.
1.

2.
3.
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Så här ändrar du din 
pensionsprocent och/
eller starttidpunkten 
för dina pensioner

Välj antingen 25 % eller 50 % 
som procent för partiell förtida 
ålderspension.

Du kan ändra starttidpunkten för par
tiell förtida ålderspension antingen  

genom att skriva in datumet på 
raden eller 

genom att öppna kalendern i 
ikonen och välja datum.

Du kan ändra starttidpunkten för 
ålderspensionen på samma sätt.

Klicka till slut på knappen ”Ny 
beräkning”.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

4.

5.

3.2.
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Så här ändrar du  
uppskattningen av  
in komsterna

Kalkylatorn visar en uppskatt
ning av dina inkomster innan den 
partiella förtida ålders pensionen 
börjar. Den uppskattade 
in komsten har beräknats utifrån 
den genomsnittliga inkomsten 
för de 12 föregående månaderna.

Du kan skriva i kalkylatorn din 
egen uppskattning av dina 
inkomster innan den partiella 
förtida ålderspensionen börjar.

Du kan skriva i kalkylatorn din 
egen uppskattning av dina 
inkomster under den partiella 
förtida ålderspensionen. Om du 
lämnar punkten tom beräknas 
ålderspensionens belopp efter 
partiell förtida ålderspension 
under antagande att du inte har 
inkomster medan du får partiell 
förtida ålderspension.

Klicka till slut på knappen  
”Ny beräkning”.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.
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Kalkylatorn visar nya beräk
ningar av beloppet av partiell 
förtida ålderspension.  

Dessutom visar kalkylatorn en 
beräkning av ålderspensionens belopp

i den lägsta pensionsåldern,

i en pensionsålder du själv valt,

i den målsatta pensionsåldern 
och

vid den övre åldersgränsen 
för pensionsintjäning.

Du kan också titta på dina 
tidigare pensionsberäkningar 
genom att klicka på fliken.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

6.

3.
4.

2.

5.
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Se beräkningar av 
ålders pensionens 
belopp enligt 
respektive beräkning

Du ser beräkningar av ålders
pensionens belopp enligt res
pektive beräkning genom att 
klicka på knappen ”Visa ålders
pensionsberäkningar”.

Kalkylatorn visar beräkningar av 
ålderspensionens belopp enligt 
den beräkning du valt

i den lägsta pensionsåldern,

i en pensionsålder du själv valt,

i den målsatta pensionsåldern 
och

vid den övre åldersgränsen 
för pensionsintjäning.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.
3.

5.
4.



18

Se en beräkning 
av invalid
pension och 
rehabiliterings
penning 
För att öppna beräkningen av invalid
pension och rehabiliteringspenning, 
klicka antingen 

i vänstermenyn eller 

på snabblänken.

1.

2.

1.

2.
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Beräkningen av invalidpension 
och rehabiliteringspenning visar 
en beräkning av beloppet av din 
invalidpension och delinvalid
pension. Rehabiliteringsstöd är 
en pension för viss tid. 

Kalkylatorn anger hur mycket 
förvärvsinkomster du högst får 
ha vid sidan av pensionen. 

Kalkylatorn ger också en upp
skattning av rehabiliterings
penningens belopp. 
Rehabiliterings penning betalas 
ut om du är i yrkesinriktad reha
bilitering, och deltar i arbets
prövning eller utbildning medan 
den pågår.

1.

2.

3.
1.

2.

3.
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