
Guide: Sådan ændrer du investeringsvalg 

Når du logger på Min Pension via www.appension.dk, kan du ved tre steps se 

og ændre dit investeringsvalg, det vil sige de investeringsfonde, som din 

opsparing og indbetaling er placeret i. 

 

Step 1: Log ind 
Log på Min Pension med dit NemID. Klik på boksen ’Investering’. 

 

 

Step 2: Vælg og godkend opsparingsprofil 

Under boksen ’Opsparing’ kan du se, hvordan din opsparing er investeret.  

  



Når du klikker på ’Opsparing’, kan du ændre dit investeringsvalg ved at klikke 

på ’Rediger opsparingsprofil’ nederst på siden.  

Derefter kommer du ind til en investeringsvejledning, som vi anbefaler, at du 

læser, så du kan forholde dig til din risikoprofil og de risici, der er knyttet til et 

investeringsvalg. Derefter skal du klikke af i boksen nederst på siden og klikke 

på ’Videre’. 

 

  



Herefter får du et overblik over dine investeringsmuligheder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du skal nu vælge, hvilke investeringsfonde du ønsker at investere din 

opsparing i, og hvilken fordeling der skal være mellem dem.  

Ønsker du f.eks., at hele din opsparing investeres i en livscyklusfond, hvor 

risikoen nedtrappes automatisk, vælger du den AP Active-fond, der har samme 

årstal (eller er tættest på) det år, hvor du regner med at starte udbetaling af 

din pension. Hvis du vil starte udbetaling i 2044, skriver du ’100’ i feltet ’Ny 

opsparing’ ud for fonden AP Active 2044. 

Hvis du f.eks. vil fordele din opsparing ligeligt mellem AP Active og AP 

Bæredygtig, skriver du 50 i feltet ud for ’AP Active 2044’ og 50 i feltet ud for 

’AP Bæredygtig 2045’ (som er den fond i AP Bæredygtig, der ligger tættest på 

2044). 



Du kan vælge at placere din opsparing i flere fonde. Fordelingen skal blot give 

100 procent. 

Når du har indtastet dit valg, skal du nederst på siden vælge ’Næste’ og 

herefter godkende ændringen med dit NemID. 

 

Step 3: Vælg og godkend indbetalingsprofil 
Under ’Indbetaling’ kan du ændre, hvordan dine fremtidige indbetalinger skal 

investeres. 

 

 

Du ændrer dit investeringsvalg på dine fremtidige indbetalinger på samme 

måde, som du ændrer din opsparing.  

Du skal igen klikke på ’Indbetaling’ og dernæst ’Rediger indbetalingsprofil’ 

nederst på siden. 

Hvis du ønsker, at dine fremtidige indbetalinger skal placeres i andre 

investeringsfonde end din nuværende opsparing, vælger du den eller de fonde, 

du ønsker, og godkender dit valg.  

Det er vigtigt, at du tager stilling til både din opsparing og fremtidige 

indbetalinger, hvis du ændrer dit investeringsvalg. 

 


