MESTA
MÖJLIGA
PENSION
Resultatet av 2018 års upphandling av traditionell
försäkring och fondförsäkring för tjänstepensionen ITP.

Mesta möjliga pension till tjänstemännen
Collectum har upphandlat de försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen
ITP under perioden 1 oktober 2018 till 30 september 2023. I den här rapporten
visar vi resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring och fondförsäkring.
Inom traditionell försäkring valdes fem bolag: Alecta, AMF, Folksam, SEB och
Skandia – finansiellt stabila försäkringsbolag som erbjuder produkter med god
avkastningsförmåga till mycket låga priser. Den genomsnittliga avgiften för
traditionella försäkringar blir nu 0,13 procent. Det är en sänkning jämfört med den
förra upphandlingen då avgiften blev 0,18 procent.
Inom fondförsäkring valdes fem bolag: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och
Swedbank. Dessa erbjuder tillsammans 76 aktiefonder, blandfonder och
räntefonder. Den genomsnittliga avgiften för fonderna i fondutbuden för de
upphandlade fondförsäkringarna är nu 0,30 procent, vilket kan jämföras med 0,39
i upphandlingen 2013 och 0,54 procent i upphandlingen 2010. För
entrélösningarna är avgifterna ännu lägre: 0,14 procent.
Från en redan låg nivå har avgifterna sänkts ännu en gång på både traditionell
försäkring och fondförsäkring. Avståndet till den öppna marknaden ökar
ytterligare. När det gäller fondförsäkring kostar samma fonder på den öppna
marknaden nu i genomsnitt mer än tre gånger så mycket jämfört med det
upphandlade utbudet.
Den här gången har vi dessutom beräknat resultaten av hela försäkringsperioden,
från det att pensionsspararen är 25 år och så länge denne förväntas leva. Resultatet
presenteras i tre faser: Intjänandefasen, stabiliseringsfasen och utbetalningsfasen.
Alla faserna är viktiga för att det ska bli mesta möjliga pension för pengarna.
Vi kan konstatera att ännu en gång har en gedigen upphandling bidragit till lägre
avgifter och högre kvalitet. De offerter som lämnades in i upphandlingen höll alla
hög kvalitet. Att vara ett av de bolag som slutligen valdes ut i Collectums
upphandling kan därför med rätta ses som en kvalitetsstämpel.
Även den fjärde upphandlingen har gett önskat resultat: En tjänstepension i
toppklass för 35 000 arbetsgivare och 1,9 miljoner pensionssparare.
Gunnar Ölundh, vd på Collectum
Stockholm i juni 2018
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Resultatet av upphandlingen i korthet
Försäkringsbolagen som valdes ut i Collectums upphandling får förvalta
tjänstepensionen ITP under perioden 1 oktober 2018 till den 30 september 2023.

Traditionell försäkring
•
•
•

•

I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom traditionell försäkring:
Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia.
Alecta förvaltar även pensionskapitalet åt de pensionssparare som inte gör egna
val av placering.
Trots att kravet på den minsta garanterade utbetalningen sänkts sedan
upphandlingen 2013 på grund av rådande låga räntenivåer, erbjuder två av
försäkringsbolagen samma garanti som 2013 och samtliga upphandlade
produkter ger den försäkrade en högre garanti än det obligatoriska kravet.
Den genomsnittliga avgiften för traditionella försäkringar är nu 0,13 procent
Det kan jämföras med 0,18 procent vid upphandlingen 2013.

Fondförsäkring
•
•
•
•

I upphandlingen valdes fem försäkringsbolag inom fondförsäkring: Danica,
Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank.
Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,14 procent. Det kan
jämföras med 0,23 procent vid upphandlingen 2013.
Den genomsnittliga avgiften för bolagens valbara fonder är nu 0,30 procent.
Det kan jämföras med 0,39 procent vid upphandlingen 2013.
Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt
0,95 procent, alltså mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade
avgifterna.

Fondavgiften dras från pensionskapitalet. Det tas inte ut någon försäkringsavgift
inom fondförsäkring.
Samtliga upphandlade försäkringsbolag, både inom traditionell försäkring och
fondförsäkring, har skrivit under UN Global Compact (UNGC) och UN Principles
for Responsible Investment (UNPRI).
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Tjänstepensionen ITP har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv
och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, som drivs utan eget vinstsyfte, de
försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP och ställer krav på låga avgifter
och hög historisk avkastning. Det är hos Collectum tjänstemännen väljer vem som får
förvalta deras tjänstepension. Collectum administrerar ITP-tjänstemännens val och
skickar ut ett värdebesked varje år. Collectum beräknar också storleken på premien och
fakturerar arbetsgivarna, och förmedlar sedan vidare de inbetalda tjänstepensionspremierna till försäkringsbolagen. Collectum tar ut en administrationsavgift på den
inbetalda premien på 1 procent (maximalt 450 kronor per år inom ITP 1). Under 2017
förmedlade Collectum 39 miljarder kronor i premier mellan 35 000 företag och cirka tio
försäkringsbolag. Detta är fjärde gången som Collectum genomför upphandling av
tjänstepensionsförvaltare.
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Utgångspunkter för upphandlingen 2018
Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag
av Svenskt Näringsliv och PTK. Syftet med upphandlingarna är att ge de 1,9
miljoner pensionssparare som har tjänstepensionen ITP så hög pension som
möjligt genom att lägga stor vikt vid låga avgifter, finansiell stabilitet och möjlighet
till hög avkastning.
Den första upphandlingen genomfördes 2007 och därefter har upphandlingar
genomförts 2010, 2013 och nu 2018. Upphandlingen 2010 omfattade enbart
fondförsäkring, övriga upphandlingar har omfattat både traditionell försäkring och
fondförsäkring.
Vid varje upphandling har avgifterna sänkts samtidigt som ambitionen hela tiden
har varit att höja kvaliteten och erbjuda en tjänstepension i toppklass. Det har varit
tydligt att upphandlingarna har gett resultat.
Exempelvis visar rapporten ”Mer pension för pengarna” (2016) att de
genomsnittliga fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP minskade med 72
procent från den första upphandlingen till 2007 till den tredje upphandlingen
2013. Detta trots att fondavgifterna på den öppna marknaden var i stort sett
oförändrade under samma period.
I den fjärde upphandlingen skulle tre till fem bolag väljas ut inom traditionell
försäkring. Inom fondförsäkring skulle fem bolag väljas ut. Avtalen för den fjärde
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upphandlingen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller till och med den 30
september 2023.

Marknadssituationen
De omvärldsförutsättningar som gällde vid den första upphandlingen 2007 har
successivt förändrats. Sedan 2007 har det bland annat skett stora regulatoriska
förändringar och marknadsräntorna har stadigt sjunkit och förväntas vara låga
även en tid framöver. Som en följd av de förändrade förutsättningarna har även
upphandlingskraven och utvärderingsmetodiken utvecklats.
Både vid upphandlingen 2007 och upphandlingen 2013 fanns kravet att en
traditionell försäkring minst skulle ge en ”pengarna tillbaka-garanti”, det vill säga
en garanterad förräntning på minst 0 procent netto på 100 procent av varje
inbetalning. Med dagens låga räntor skulle ett sådant krav kunna innebära
försämrade förutsättningar för försäkringsbolagen att ta placeringsrisk och därmed
skapa avkastning. Parterna beslutade därför att sänka det obligatoriska kravet i
2018 års upphandling till att 85 procent av inbetald premie ska garanteras med en
premieränta som minst ska vara 0 procent (netto).
De nya solvensregelverken och den mer diversifierade förvaltningen har i många
fall ökat försäkringsbolagens administrativa kostnader. Trots detta har samtliga
försäkringsbolag sänkt försäkringsavgifterna ytterligare, och
fondförsäkringsbolagens försäkringsavgifter fortsätter att vara 0 kr. Även
kostnaderna för kapitalförvaltning i de traditionella bolagen har sjunkit sedan
upphandlingen 2013.
Flytträtten, de låga marknadsräntorna och de nya kapitalkraven har drivit de
traditionella bolagens produktutveckling i olika riktningar: från primärt kollektivt
fördelade avkastningsräntor och premiegarantier till olika grader av
individualiserad avkastning och till nya former av garantier som kompletterar den
grundläggande premiegarantin.
Komplexiteten i utvärderingen av de offererade produkterna har därmed ökat
kraftigt, samtidigt som alla produkter ska ges samma förutsättningar att bli
valbara. Detta har ökat kraven på utvärderingsmetodiken och därmed på
omfattningen av den information som har inhämtats i samband med offerterna.
De förändrade förutsättningarna gör att upphandlingen nu har ökat fokus på att
upphandla produkter och bolag som, förutom låga avgifter, har funktioner och
tillräcklig finansiell styrka för att kunna leverera en hög pension till
pensionsspararna under alternativa finansiella marknadsomständigheter, även i en
relativt avlägsen framtid.

Pensionssparandets tre faser
Målet med upphandlingen är att ge pensionsspararna bästa valbara utbud. I den
fjärde upphandlingen har därför resultaten från hela försäkringsperioden
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utvärderats, från det att pensionsspararen är 25 år och så länge denne förväntas
leva, uppdelat i tre faser. Varje fas har värderats enskilt med gemensamma
förutsättningar för alla offererade produkter.
•

•

•

Intjänandefasen. Under den inledande fasen av försäkringsperioden har
utvärderingens fokus varit att värdera produkternas förmåga att ge hög
avkastning.
Stabiliseringsfasen. I perioden som direkt föregår pensioneringstidpunkten
har förutom avkastning även produkternas förmågor att stabilisera redan
upparbetat kapital utvärderats.
Utbetalningsfasen. Under utbetalningstiden har även resultaten av
utbetalningsparametrar och pensionsbeloppets stabilitet jämförts.

1. Intjäning. Pensionskapitalet växer genom arbetsgivarens löpande inbetalningar (de röda staplarna), som ökar
med högre lön. Hög placeringsrisk ger en hackig kurva, men ju högre risk desto bättre möjlighet till hög avkastning.
Beroende på hur börsen går kan kapitalet i olika perioder sjunka relativt kraftigt i värde, vilket kräver viss tid att
återhämta. Den tiden finns normalt när det ännu är långt kvar till pension.
2. Stabilisering (+intjäning). Pensionen närmar sig och kapitalet är stort. I denna fas växlar flera valbara produkter
mer eller mindre över i räntebärande tillgångar för att inte riskera det kapital som hunnit byggas upp.
3. Utbetalning. När utbetalningsbeloppet beräknas görs tillägg till det faktiska pensionskapitalet i form av ett
beräknat förskott på framtida avkastning (prognosränta) och ett beräknat förskott på framtida arvsvinster. Detta
innebär att utbetalningarna (de gula staplarna) blir större i början av pensionen än de hade blivit utan dessa
förskott. En lägre placeringsrisk ger en mindre hackig kurva. Därmed begränsas risken att förlora mycket kapital,
och den pension som betalas ut blir även mer förutsägbar.
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Upphandling av traditionell försäkring
Traditionell försäkring är en pensionsförsäkring där försäkringsbolaget tar ansvar
för placeringsstrategin och garanterar en minsta utbetald pension oavsett hur länge
pensionsspararen lever.
Inom traditionell försäkring valdes fem bolag: Alecta, AMF, Folksam, SEB och
Skandia. Den genomsnittliga försäkringsavgiften blir nu 0,13 procent, jämfört med
0,18 procent vid upphandlingen 2013. Dessutom har två av bolagen ett maxtak för
avgiften per år. Effekten av maxtaken är normalt minst halverade avgifter sett över
hela försäkringstiden.
De utvalda produkterna förvaltas av finansiellt starka försäkringsbolag som alla har
bevisat sin skicklighet att förvalta pensionskapital över tid genom hög historisk
avkastning. Pensionsspararna erbjuds dessa produkter till mycket låga avgifter
vilket gör att det valbara utbudet troligen har tjänstepensionsmarknadens lägsta
genomsnittliga avgifter och kostnader.
För att kunna jämföra produkternas förväntade förmåga att i framtiden kunna
leverera hög pension till pensionsspararna har en utvärderingsmetod utvecklats
inför upphandlingen och sedan tillämpats i utvärderingen. De olika resultaten har
beräknats och jämförts i olika finansiella framtidsscenarier för att bedöma hur väl
produkterna klarar av att leverera hög pension under olika finansiella
marknadsförutsättningar.
Cirka 6 000 alternativa finansiella avkastningsutfall, över de 60 år som
pensionsspararen kan vara försäkringsbolagets kund, har simulerats med syfte att
kunna välja ut de bästa produkterna. Denna typ av utvärderingsmetod, där
utgångspunkten är den enskilda pensionsspararen och inte hela försäkringsbolaget,
är troligen unik i sitt slag.
Resultaten visar att samtliga utvalda produkter förväntas ge hög avkastning och en,
under marknadsförutsättningarna, bra garanterad utbetalning. Alla valbara
produkter ger en minsta garanterad utbetalning som överstiger det obligatoriska
minimikravet.
De valbara produkterna skiljer sig åt genom att de gör olika avvägningar mellan
garanterad utbetalning och placeringsrisk. Pensionskapitalet förvaltas mer eller
mindre diversifierat och i olika typer av tillgångar i de olika bolagen. Produkterna
har också olika inslag av utjämnad och individuell fördelning av avkastning inom
gruppen pensionssparare.
Pensionskapitalet kan börja betalas ut på en hög nivå redan från 65 år, men med en
lägre ökningstakt därefter, eller på en lägre nivå vid 65 år och med möjlighet till en
kraftigare ökning av beloppet över tid.
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Det finns således en god variation av egenskaper bland de valbara produkterna
vilket ger pensionsspararna möjlighet att välja den produkt som passar bäst utifrån
livssituation.
Principen för utvärderingen har varit att den traditionella försäkringsprodukt, av
dem som lämnat offert för att bli ickevalsalternativ, som kommer bäst ut enligt den
valda utvärderingsmetoden är den produkt som blir ickevalsalternativet.
Sammantaget innebär detta att pensionsspararna har möjlighet att välja mellan
fem mycket bra och relativt olika traditionella försäkringsprodukter till mycket låga
avgifter.
På följande sidor finns en genomgång av de upphandlade traditionella försäkringsprodukterna, utifrån de tre faserna av försäkringsperioden. Som bilaga finns mer
detaljerad information om de upphandlade bolagens produkter (se bilaga 1). Om
inget annat anges är alla belopp i kronor inflationsjusterade.

VAD MENAR VI MED ”MARKNADEN”?
Det finns olika sätt att definiera ”marknaden”. Den ”marknad” som använts för jämförelse i
rapporten utgörs av en sammanslagning av tillgångarna inom premiebestämd pensionsförsäkring i
de sju försäkringsbolag som lämnade offert för traditionell försäkring. Dessa sju bolag utgör den
absoluta huvuddelen av premiebestämd tjänstepension på den svenska marknaden. Med tillägg av
en garanterad utbetalning, motsvarande det obligatoriska kravet (85 procent av premien med en
förräntning på 0 procent) och ett normalt avgiftsuttag vid så kallad nettoupphandling (upphandling
utan rådgivning), har denna sammansättning fått utgöra referenspunkt.

10

Intjänandefasen
För pensionsspararen som arbetar på en arbetsplats som erbjuder tjänstepensionen
ITP betalar arbetsgivaren varje månad in pengar till pensionsförsäkringen.
Pensionskapitalet växer med inbetalningar och med den avkastning som fördelas
till kapitalet.

Under intjänandefasen sker enbart inbetalningar. Fasen är lång, fram till
pensionsspararen blir ungefär 55 år och då är det fortfarande relativt långt kvar till
pension. Under den här fasen är det viktigt att produkten har en stor andel
högavkastande tillgångar, såsom aktier, men också att avgifterna är låga så att de
inte gröper ur pensionskapitalet.
Den valbara produkt med högst andel högavkastande tillgångar under
intjänandefasen har i genomsnitt 70 procent i dessa tillgångar, medan den produkt
med lägst andel har 40 procent.

Pensionskapitalets tillväxt under intjänandefasen
Under intjänandefasen har beräkningar av kapitalets tillväxt, efter avgifter och
skatt, gjorts för ett stort antal finansiella avkastningsfall. Respektive produkts
resultat har sedan jämförts med ”marknadens” resultat för att värdera hur mycket
mervärde i form av ett högre genomsnittligt kapital den enskilda produkten
förväntas ge pensionsspararna fram till dess att de blir 55 år.
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Kapitaltillväxt under
intjänandefasen

Summa inbetalningar i
perioden

Kapitalets uppskattade värde
vid 55 år*

Genomsnitt valbara
produkter

475 000 kr

850 000 kr

Genomsnitt ”marknaden”

475 000 kr

780 000 kr

I tabellen redogörs för hur mycket ett pensionskapital förväntas växa med inbetalningar och avkastning under
intjänandefasen. Det genomsnittliga kapital vid 55 år som redovisas baseras på alla valbara produkter och det stora
antal avkastningsserier som användes vid upphandlingen.
* Beräkningen baseras på en lönekarriär som kan anses som typisk för en ITP-tjänsteman där lönen vid 25 år är
22 500 kr per månad och växer med 1,7 % per år. I vissa fall har placeringsrisken behövt beräknas och där har de
antaganden och principer som Collectum använde vid utvärderingen tillämpats.

Stabiliseringsfasen
När stabiliseringsfasen börjar är pensionsspararen cirka 55 år. Personen närmar
sig pensionen, men räknar med att jobba till 65 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter
att göra inbetalningar till pensionsförsäkringen under hela perioden.

Under den här fasen uppnår pensionskapitalet normalt sitt högsta värde, vilket
innebär att även en mindre procentuell nedgång på börsen skulle resultera i en stor
förlust av pengar. Nu är det därför viktigt att det finns funktioner för att skydda
pensionskapitalets värde, även om god avkastning och låga avgifter är fortsatt
viktigt.
Ofta sänks placeringsrisken i den här fasen med syfte att begränsa effekten av
nedgångar på börsen. Men det finns också andra sätt för produkterna att begränsa
och utjämna effekten av börsfall, liksom att det kan finnas möjlighet att höja det
garanterade beloppet när avkastningen historiskt varit god.
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Den valbara produkt med högst andel högavkastande tillgångar (mestadels aktier)
under stabiliseringsfasen har i genomsnitt 60 procent i dessa tillgångar, medan den
produkt med lägst andel har 41 procent.
Antagande om
pensionskapitalets
värde vid 55 år

Summa
inbetalningar i
perioden

Kapitalets
uppskattade värde
vid 65 år*

Genomsnitt valbara
produkter

800 000 kr

340 000 kr

1 430 000 kr

Genomsnitt ”marknaden”

800 000 kr

340 000 kr

1 325 000 kr

Kapitaltillväxt under
stabiliseringsfasen

* Beräkningen baseras på en lönekarriär som kan anses som typisk för en ITP-tjänsteman där lönen för en 55-åring
antas vara 37 300 kr per månad och där lönen växer fram till 65 år med 1,7 % per år. Antaganden om bland annat
avkastning per tillgångsslag motsvarar de antaganden som Collectum använde vid utvärderingen.

Utbetalningsfasen
65 år är i dag den ålder då de flesta ITP-tjänstemän väljer att gå i pension. När man
slutar jobba görs inga fler inbetalningar till tjänstepensionen utan i stället börjar
pensionskapitalet betalas ut. Pensionen betalas ut ”livslångt” om pensionsspararen
inte själv väljer en kortare och tidsbestämd utbetalningsperiod.

Utbetalningarnas storlek beror till stor del på hur mycket kapital som sparats ihop
fram till pensioneringen, men också av att pensionskapitalet fortsätter avkasta
under de många år som utbetalningsfasen kan pågå.
Samtidigt som kapitalet ska fortsätta ge avkastning ska det vara möjligt för
pensionären att kunna planera sin ekonomi och pensionsutbetalningen bör därför
inte sjunka kraftigt från en utbetalningsperiod till en annan. Snarare bör
pensionens storlek vara relativt jämn över hela utbetalningsfasen. I utvärderingen
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har det därför varit viktigt att välja produkter som har en god möjlighet till fortsatt
avkastning men där också risken risk för sänkt pension har begränsats.
Den valbara produkt med högst andel högavkastande tillgångar (mestadels aktier)
under utbetalningsfasen har i genomsnitt 50 procent i dessa tillgångar, medan den
produkt med lägst andel har 35 procent.
Utöver pensionskapitalets storlek, och det garanterade beloppets storlek, kan
försäkringsbolaget påverka det belopp som pensionären får ut genom att ge ett
förskott på framtida förväntad avkastning, så kallad prognosränta.
Försäkringsbolag kan även ge pensionsspararen ett förskott på de framtida så
kallade arvsvinsterna (den kompensation som ges till dem utan
återbetalningsskydd, vilket gäller alla pensionssparare från det att de fyller 85 år).
Prognosräntan i de valbara produkterna kan ge den yngre pensionären så mycket
som 20 procent högre pension än vad det befintliga kapitalet egentligen skulle
räcka till. Observera att det inte handlar om en ökning av kapitalet, utan en
omfördelning av kapitalet över tid som innebär att pensionären får större
utbetalning i början av pensionen än han eller hon fått utan prognosräntan. En hög
prognosränta innebär samtidigt att det utbetalda beloppet inte kommer att kunna
växa lika kraftigt och bli lika högt vid höga åldrar.
I utvärderingen jämfördes det totala beloppet som förväntas betalas ut från 65 år
till 85 år, med en högre vikt på de utbetalningar som sker till yngre pensionärer.
Antagande om
pensionskapitalets
värde vid 65 år

Summa
inbetalningar i
perioden

Totalt förväntad
utbetalning fram
till
85 år**

Genomsnitt valbara
produkter*

1 300 000 kr

0 kr

1 400 000 kr*

Genomsnitt ”marknaden”*

1 300 000 kr

0 kr

1 100 000 kr

Pensionsutbetalning

*Beräkningen av utbetald pension är här justerad med hänsyn till ålder på så sätt att varje pensionsutbetalning ges
en vikt i relation till sannolikheten att pensionären själv lever vid utbetalningstillfället (och därmed själv får
utbetalningen). Viktningen görs för att visa nyttan för ITP-tjänstemannen i utvärderingen. Detta gör att beloppet
som visas blir mindre än vad pensionären skulle få utbetalt om denne lever till 85 år.
**Den genomsnittliga utbetalningen för den pensionär som lever (minst) till och med 85 år förväntas bli cirka
7 400 kronor per månad i de valbara produkterna, medan motsvarande genomsnittliga utbetalning i ”marknaden”
bara förväntas bli 6 000 kronor. Observera att denna beräkning görs med Collectums antaganden om avkastning
per tillgångsslag och att valbara produkter bibehåller nu gällande utbetalningsparametrar.
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VAD MENAR VI MED ”LIVSLÅNG”?
”Livslång” utbetalning innebär att man får ut pension oavsett hur länge man lever, eftersom
försäkringsbolaget tar risken för att en enskild pensionär lever längre än genomsnittet (längre än
”livslängdsantagandet”). Ett traditionellt försäkringsbolag ger en garanti om en minsta utbetalning,
vilken betalas ut om den enskilde personens eget pensionskapital skulle ta slut. Försäkringsbolaget
räknar också löpande ut hur kapitalet på bästa sätt ska betalas ut under den kvarstående
förväntade levnadstiden.

Avgifter och kostnader
Försäkringsavgifterna ska täcka försäkringsbolagets administration av
inbetalningar, utbetalningar av pension, information till de försäkrade,
produktutveckling etcetera. Låga avgifter visar på en effektiv organisation. De kan
också vara en följd av att verksamheten begränsas till exempelvis avtalspension
eller att kundunderlaget är mycket stort vilket ger stordriftsfördelar.
I upphandlingen utvärderades avgifternas och kapitalförvaltningskostnadernas
konsekvenser för pensionsbeloppets storlek under perioden fram till 65 år
respektive under utbetalningsfasen. Den genomsnittliga försäkringsavgiften för
traditionella försäkringar blir nu 0,13 procent, jämfört med 0,18 procent vid
upphandlingen 2013. Även den genomsnittliga fasta avgiften har sjunkit något
sedan 2013.
Rörliga, det vill säga procentuella, avgifter blir högre i kronor räknat ju större
kapitalet blir. Jämförelsen av produkternas avgifter i denna rapport bygger på
antagandet att alla produkter har samma avkastning.
I upphandlingen var det möjligt att offerera en maximal årlig avgift, ett tak uttryckt
i kronor. Två av bolagen, Alecta och AMF, valde att erbjuda sina produkter med ett
tak för hur hög avgiftsuttaget får bli per år.

Jämförelse mellan de upphandlade produkterna
Alecta
Försäkringsavgift, rörlig

AMF

Folksam

SEB

Skandia

0,09 %

0,17 %

0,14 %

0,08 %

0,16 %

0 kr

50 kr

0 kr

48 kr

65 kr

Max årlig avgift

600 kr

600 kr

Kapitalförvaltningskostnad

0,02 %

0,03 %

0,05 %

0,11 %

0,04 %

Försäkringsavgift, fast

Avgifter och kostnader fram till pension
Tabellen visar vad pensionssparandet totalt kostar inom tjänstepensionen ITP
jämfört med ett genomsnitt av ”marknaden”, i förhållande till de totala
inbetalningar som arbetsgivaren gör.
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Avgifter och
kostnader fram
till pension
Genomsnitt
valbara
produkter*
Genomsnitt
”marknaden”**

Summa
inbetalningar

Summa
försäkringsavgifter

Totalkostnad
för kapitalförvaltning

Totalkostnad
för Collectums
administration

Avgifternas och
kostnadernas
andel av totala
inbetalningar

810 000 kr

21 600 kr

10 000 kr

8 100 kr

4,9 %

810 000 kr

76 400 kr

19 000 kr

0 kr

11,7 %

*Beräkningen baseras på en lönekarriär som kan anses som typisk för en ITP-tjänsteman där lönen vid inträdet i ITP
som 25-åring är 22 500 kr per månad och växer med 1,7 % per år fram till pension. Genomsnittlig avkastning per år
antas vara 2,9 %. Försäkringsavgifter och kostnader för kapitalförvaltning tas från kapitalet varför dessa har
beräknats baserat med de antaganden som Collectum använde vid utvärderingen. Collectums avgift dras innan
inbetalningen fördelas till pensionskapitalet.
**Räknas här med försäkringsavgifterna 0,4 % på kapital och 180 kronor per år samt en kostnad för
kapitalförvaltning på 0,10 %.

Förändring av försäkringsavgifter
Den genomsnittliga försäkringsavgiften 2018 har, trots ökade regulatoriska och
därmed administrativa krav sedan 2013, sänkts till 0,13 procent* jämfört med 0,18
procent vid upphandlingen 2013.
Försäkringsavgift
ITP 2018

32,60 kr + 0,125 %

ITP 2013

33,75 kr + 0,175 %

ITP 2007

0 kr + 0,206 %

* Den totala avgiften uttryckt i procent är beräknad med antaganden som baseras på en
genomsnittlig ITP 1-försäkrad.

Förändring i kapitalförvaltningskostnader
Kostnaden för kapitalförvaltning avser kostnader för administration och
kontrollfunktioner inom kapitalförvaltningen. Kostnaderna är till viss del fasta
varför det finns stordriftsfördelar. Det finns också kostnader kopplade till de
tillgångsslag som pensionskapitalet placeras i. Alternativa tillgångar och fastigheter
är ofta lite dyrare att förvalta, men ger också en högre förväntad avkastning.
Den genomsnittliga kapitalförvaltningskostnaden 2018 är 0,052 procent jämfört
med 0,055 procent i upphandlingen 2013. Detta trots att bolagen i dag förvaltar
mer komplexa tillgångar och har högre regulatoriska krav på kontrollfunktionerna.
Genomsnittlig maximal
kapitalförvaltningskostnad
ITP 2018

0,052 %

ITP 2013

0,055 %

ITP 2007

0,060 %
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Flyttavgift
Upphandlingen gav bolagen möjlighet att ta ut en flyttavgift på maximalt 500
kronor, vilket är en bråkdel av vad det kostar på den öppna marknaden. Av de
produkter som upphandlats 2018 har en av produkterna inte någon avgift alls
(ickevalsalternativet) medan övriga fyra har en flyttavgift som understiger 500
kronor. Det kostar ingenting att flytta kapital från en tidigare upphandlad produkt
till en nu upphandlad produkt inom ett bolag.
Flytt från valbara produkter inom ITP kan alltså även i fortsättningen ske till ingen
eller en mycket låg kostnad.
Flyttavgift
Alecta

0 kronor

AMF

200 kronor

Folksam

400 kronor

SEB

180 kronor

Skandia

200 kronor

Ickevalsalternativet
I upphandlingen fick Alecta Optimal Pension bäst resultat enligt de valda
utvärderingskriterierna och valdes därför till ickevalsalternativet, där inbetalningar
till den pensionssparare som inte gör något aktivt val placeras. Läs mer om
ickevalsalternativet i bilaga 1.
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Upphandling av fondförsäkring
Fondförsäkring är en typ av pensionsförsäkring där försäkringsbolaget fördelar
pensionskapitalet till olika fondförvaltare, vilka via sina fonder placerar
pensionskapitalet i aktier och/eller räntebärande tillgångar. Inbetalningarna till
pensionsspararen placeras automatiskt i en entrélösning som består av förvalda
fonder, men pensionsspararen kan även välja bland de andra fonder som
försäkringsbolaget erbjuder. Genom möjligheten att välja bland enskilda fonder
kan pensionsspararen i stor utsträckning själv välja placeringens risknivå och på
vilka geografiska marknader som pensionskapitalet ska placeras.
Ett fondförsäkringsbolag ger ingen garanti om en minsta pensionsutbetalning
såsom en traditionell försäkring. Inom ITP 1 tillåts högst halva inbetalningen till
tjänstepensionen placeras i fondförsäkring medan resterande del ska placeras i en
traditionell försäkring. Orsaken är att minst halva inbetalningen ska ge en
garanterad utbetalning och på så sätt säkerställa en minsta pension.
Inom fondförsäkring valdes fem bolag: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och
Swedbank. Dessa erbjuder tillsammans 76 aktiefonder, blandfonder och
räntefonder i fondutbuden totalt sett.
Den genomsnittliga avgiften för fonderna i fondutbuden för de fem upphandlade
bolagen för fondförsäkringarna är nu 0,30 procent, vilket kan jämföras med 0,39 i
upphandlingen 2013. Andel indexfonder är 26 procent och är i stort sett identiskt
med andelen vid upphandlingen 2013.
Avgifterna för exakt samma fonder på den öppna marknaden är i genomsnitt 0,95
procent, alltså mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna.
Vid val av ett fondförsäkringsbolag kommer pensionsspararens pengar att placeras
i en entrélösning fram tills dess att han eller hon gjort sitt fondval. Majoriteten av
de sparare som väljer fondförsäkring gör inget annat val av fonder utan stannar
kvar i entrélösningen. Den genomsnittliga avgiften för entrélösningarna är 0,14
procent.
Nedan finns en genomgång av entrélösningarna utifrån de tre faserna av
försäkringsperioden. Därefter presenteras hela fondutbudet som de upphandlade
fondförsäkringsbolagen erbjuder, Morningstar Rating och avgifter. Som bilagor
finns mer detaljerad information om entrélösningarna och de valbara fonderna (se
bilaga 2 och 3). Om inget annat anges är alla belopp i kronor inflationsjusterade.

Entrélösning och fondutbud
En entrélösning utgörs av flera fonder där pensionsspararens kapital investeras så
länge han eller hon inte gör val av fonder på egen hand. De flesta väljer att ligga
kvar i försäkringsbolagets entrélösning utan att göra egna fondval. I en
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entrélösning minskas placeringsrisken per automatik i samband med att
pensionsspararen närmar sig pension och pensionskapitalet snart ska börja betalas
ut. Oftast sjunker även avgiften eftersom räntefonder är billigare än aktiefonder.
Om pensionsspararen önskar placera sitt kapital helt eller delvis även i andra
fonder som erbjuds kan den denne välja bland det fondutbud som
försäkringsbolaget erbjuder. Fonder i entrélösningarna såväl som i fondutbuden
har ofta mycket låga avgifter och har uppvisat bra historisk avkastning.

Intjänandefasen
För pensionsspararen som arbetar på en arbetsplats som erbjuder tjänstepensionen
ITP betalar arbetsgivaren varje månad in pengar till pensionsförsäkringen.
Pensionskapitalet växer med framtida inbetalningar och med den avkastning som
fördelas till kapitalet. För tjänstepensionen ITP har parterna beslutat att andelen
aktiefonder ska vara 100 procent fram till dess att pensionsspararen är minst 55 år
eftersom den förväntade avkastningen ska vara hög. För att säkerställa en framtida
minsta garanterad pension kan högst hälften av premien inom ITP 1 placeras i
fondförsäkring. Resterande del placeras alltid i en traditionell försäkring med
garanti.

Handelsbanken och Swedbanks entrélösningar är helt investerade i aktiefonder
fram till dess att den försäkrade är 55 år. Därefter börjar en nedtrappning av
andelen aktiefonder till förmån för en högre andel räntebärande fonder. De tre
övriga valbara fondförsäkringsbolagen har valt att påbörja sin nedtrappning av risk
något senare. SPP har 100 procent aktiefonder fram till dess att den försäkrade är
58 år, Movestic till 59 år och Danica till 60 år.
Under intjänandefasen är avgiften för entrélösningen som högst för alla
fondförsäkringsbolagen. För fyra av de fem entrélösningarna sjunker fondavgiften,
och därmed avgiften för entrélösningen, i takt med att andelen aktiefonder minskar
till förmån för en större andel räntebärande tillgångar. För Swedbank är
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fondavgiften för entrélösningen lika hög oavsett pensionsspararens ålder.
Fondavgiften för entrélösningen baseras på avgiften för ingående fonder i
entrélösningen, någon extra avgift tas alltså inte ut.

Pensionskapitalets tillväxt under intjänandefasen
Fram till den försäkrade är 55 år måste andelen aktiefonder i entrélösningarna vara
100 procent.

Stabiliseringsfasen
När stabiliseringsfasen börjar är pensionsspararen cirka 55 år. Personen närmar
sig pensionen, men räknar med att jobba till 65 års ålder. Arbetsgivaren fortsätter
att göra inbetalningar till pensionsförsäkringen under hela perioden.

Under den här fasen uppnår pensionskapitalet normalt sitt högsta värde, vilket
innebär att även en mindre procentuell nedgång på börsen skulle resultera i en stor
förlust av pengar. Nu är det därför viktigt att det finns funktioner för att skydda
pensionskapitalets värde, även om god avkastning och låga avgifter är fortsatt
viktigt.
Därför minskar andelen aktiefonder i den här fasen inom alla entrélösningar, från
att ha varit 100 procent, med syfte att begränsa effekten av nedgångar på börsen i
form av förlorat pensionskapital. Nedtrappningarna innebär att när
pensionsspararen blir 65 år varierar andelen aktiefonder för de fem
entrélösningarna mellan 60 och 76 procent, med ett genomsnitt på 70 procents
andel aktiefonder. Med en mindre – och minskande – andel aktiefonder än under
stabiliseringsfasen minskar placeringsrisken för varje år som pensionspararen blir
äldre. Om pensionsspararen vill bibehålla en högre placeringsrisk, en hög andel
aktiefonder, eller sänka sin risk ytterligare genom att ha en större del investerad i
räntefonder så går det alltid att välja bland bolagets enskilda fonder i fondutbudet
för hela eller delar av pensionskapitalet.

20

Utbetalningsfasen
65 år är i dag den ålder då de flesta ITP-tjänstemän väljer att gå i pension. När man
slutar jobba görs inga fler inbetalningar till tjänstepensionen och i stället börjar
pensionskapitalet betalas ut. Pensionen betalas ut livet ut om pensionsspararen
inte själv väljer en kortare och tidsbestämd utbetalningsperiod.

Utöver pensionskapitalets storlek kan försäkringsbolaget ge ett förskott på framtida
förväntad avkastning, så kallad prognosränta. Ett försäkringsbolag ger även
pensionsspararen ett förskott på de framtida så kallade arvsvinsterna (den
kompensation som ges till dem utan återbetalningsskydd, vilket gäller alla
pensionssparare från det att de fyller 85 år).
Prognosräntan i de valbara produkterna kan ge den yngre pensionären en betydligt
högre pension än vad det befintliga kapitalet egentligen skulle räcka till. Observera
att det inte handlar om en ökning av kapitalet, utan en omfördelning av kapitalet
över tid som innebär att pensionären får större utbetalning i början av pensionen
än han eller hon fått utan prognosräntan. En hög prognosränta innebär samtidigt
att det utbetalda beloppet inte kommer att kunna växa lika kraftigt och bli lika högt
vid höga åldrar. I utvärderingen jämfördes det totala beloppet som förväntas
betalas ut från 65 år till 85 år med en högre vikt på de utbetalningar som sker till
yngre pensionärer.
Den högsta andelen högavkastande tillgångar, det vill säga aktiefonder, bland
entrélösningarna under stabiliseringsfasen är 76 procent, medan den lägsta är 20
procent. Andelen högavkastande tillgångar sjunker för samtliga entrélösningar
under utbetalningsfasen.
Det antal år som risknedtrappningen pågår skiljer från 15 år till 30 år hos de
valbara fondförsäkringsbolagen. Andelen aktiefonder som försäkringsbolagen
trappar ned till ligger på mellan 30 procent och 20 procent. Observera att ingen
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vidare risknedtrappning sker i något fondförsäkringsbolags entrélösning efter det
att pensionären fyllt 85 år.
När entrélösningarna innehåller som störst andel räntebärande fonder och risken
är som lägst är även avgiften som lägst. Swedbank har dock samma avgift över hela
försäkringstiden oavsett andelen aktiefonder och räntefonder.
Avgift vid 65 år

Avgift vid 75 år

Avgift vid 85 år

Genomsnitt valbara
produkter

0,12 %

0,11 %

0,10 %

Genomsnitt ordinarie
avgifter

0,65 %

0, 48 %

0, 41 %

Avgifter under
utbetalningsfasen

Entrélösning och avgifter över tid
Den övre linjen visar vad någon av entrélösningarna har för fondavgift som mest
över tid och den understa linjen visar vad någon av entrélösningarna har för
fondavgift som lägst över tid.
Den streckade linjen i mitten visar snittavgiften över tid för de olika
entrélösningarna. Olika entrélösningar kan över tid bidra till den översta respektive
nedersta linjen beroende vilken entrélösning som har högst respektive lägst avgift
vid varje ålder.
0,50%

Fondavgft

0,40%
0,30%
0,20%

0,20%
0,14%

0,10%

0,06%

0,17%

Högst avgift

0,10%

Snitt

0,05%

0,00%

Lägsta
avgift

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ålder

Grafen nedan visar de fem olika entrélösningarnas avgifter över pensionsspararens
ålder.
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0,50%

Danica Total

Fondavgift

0,40%
0,30%

Handelsbanken ITP
Balanserad

0,20%

Movestic Entré ITP

0,10%

SPP Ett val ITP (2018)

0,00%
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Swedbank Generation ITP

Ålder

Entrélösning och placeringsrisk över tid
Den övre linjen visar den högsta andel aktiefonder som någon av entrélösningarna
har över tid och den understa linjen visar den lägsta andel aktiefonder som någon
av entrélösningarna har över tid. Den streckade linjen i mitten visar snittandelen
aktiefonder över tid för alla de olika entrélösningarna. Olika entrélösningar kan
över tid bidra till den översta respektive nedersta linjen.

Andel aktiefonder

100%
80%

Högst
andel
aktier
Snitt

60%
40%

30%
23%
20%

20%
0%
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Ålder

Lägst
andel
aktier

Grafen nedan visar de fem entrélösningarnas olika andel aktiefonder över tid.
Nedtrappningen av risk och minskad andel aktiefonder till förmån för räntefonder
sker på ett liknande sätt i samtliga entrélösningar.

Andel aktiefonder

100%

Danica Total

80%
60%

Handelsbanken ITP
Balanserad

40%

Movestic Entré ITP

20%

SPP Ett val ITP (2018)

0%
25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Swedbank Generation ITP

Ålder
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Utbudet av fonder och kategorier
De fem upphandlade fondförsäkringsbolagen (Danica, Handelsbanken, Movestic,
SPP och Swedbank) erbjuder tillsammans 76 fonder. Minsta antal fonder för ett
bolag är 11 och största antal är 20. Antalet fonder som erbjuds i snitt av de fem
fondförsäkringsbolagen har minskat till 15,2 från 18,4 jämfört med upphandlingen
2013.
Fondutbuden är fortfarande breda och erbjuder såväl aktiefonder som blandfonder
och räntefonder. Åldersanpassade sparformer finns i form av entrélösningar och de
är valbara för hela eller delar av kapitalet.

Morningstar Rating™
Morningstar Rating mäter fondens historiska utveckling. Fonderna delas in i
kategorier. Inom kategorierna jämförs varje fonds avkastning och risk med alla
liknande fonder i samma kategori. Högsta betyget är 5, vilket går till de 10 procent
bästa fonderna i var och en av kategorierna. Snittratingen generellt bland fonder
inom en kategori är 3,0 och snittet bland samtliga fonder oberoende av kategori är
även det 3,0.
Snittratingen för fonder i de upphandlade entrélösningarna var 4,10 den 28
februari 2018, enligt Morningstar. För hela fondutbudet var den genomsnittliga
ratingen 4,06. Ratingen har sjunkit något jämfört med upphandlingen 2013 men är
fortfarande hög.
Upphandling
ITP 2018
ITP 2013
ITP 2010
ITP 2007

Rating
entrélösningarna*

Rating hela
fondutbudet*

4,10
4,25
uppgift saknas
uppgift saknas

4,06
4,23
4,10
3,73

Den Morningstar RatingTM som var aktuell efter beslut i respektive upphandling.
För 2018 är det per 2018-02-28.

Uppgifterna ovan är baserade på Morningstar Totalrating för respektive fond.
Ratingen tar inte hänsyn till att Collectums avgifter oftast är lägre än ordinarie
avgifter. Eftersom en lägre avgift innebär att fonden presterar bättre kommer
ratingen att underskattas. Ju lägre avgift jämfört med ordinarie, desto mer
underskattas ratingen. Morningstar RatingTM uppdateras månadsvis och kommer
att variera månad för månad.

Fondavgifter och kostnader
Nedan följer en sammanställning över hur fondavgifterna påverkats i
upphandlingen 2018 jämfört med upphandlingarna 2013, 2010 och 2007.
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Avgifter entrélösning
Tabellen nedan beskriver den avgiftssänkning som åstadkommits mellan de fyra
upphandlingarna. I tabellen nedan redovisas fondavgiften under intjänandefasen,
det vill säga innan risknivån i entrélösningarna börjar trappas ned. För samtliga
entrélösningar förutom Swedbank sänks fondavgiften när andelen aktiefonder i
entrélösningarna trappas ned.
I tabellen nedan visas den genomsnittliga fondavgiften vid varje
upphandlingstillfälle och skillnaden jämfört med närmast föregående upphandling.
Se bilaga 2 för ytterligare detaljer om entrélösningarna.
Genomsnittlig fondavgift
för entrélösningarna

Skillnad

ITP 2018

0,14 %

-40 %

ITP 2013

0,23 %

-28 %

ITP 2010

0,32 %

-54 %

ITP 2007

0,70 %

Upphandling

Avgiften är entrélösningarnas fasta avgift plus eventuell fondförsäkringsavgift. Inget bolag som upphandlats 2018,
2013 eller 2010 tar ut någon fondförsäkringsavgift. Avgifterna ovan är de avgifter som upphandlades vid var
upphandling. Eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte.

Avgifter fonder
En följd av upphandlingen är att avgifterna på fondutbudet i genomsnitt har sänkts
med 21 procent jämfört med upphandlingen 2013. Den genomsnittliga
fondavgiften för fonderna i fondutbuden för de fem upphandlande bolagen efter
upphandlingen 2018 är 0,30 procent jämfört med 2013 då den var 0,39 procent.
Den genomsnittliga fondavgiften är framräknad genom att först beräkna ett
genomsnitt för respektive bolags fondavgifter och därefter är ett genomsnitt
beräknat från dessa värden. På så sätt väger varje bolags fondutbud lika mycket
oberoende hur många fonder ett bolag erbjuder.
I tabellen nedan visas den genomsnittliga avgiften vid varje upphandlingstillfälle
och skillnaden jämfört med närmast föregående upphandling. Se bilaga 3 för
ytterligare detaljer om fonderna.
Snitt för samtliga fonder

Skillnad mot tidigare
upphandlat

ITP 2018

0,30 %

-21 %

ITP 2013

0,39 %

-29 %

ITP 2010

0,54 %

-42 %

ITP 2007

0,93 %

Upphandling

Avgiften är fondernas fasta avgift plus fondförsäkringsavgiften. Inget bolag som upphandlats 2018, 2013 eller 2010
tar ut någon fondförsäkringsavgift. Avgifterna ovan är de avgifter som upphandlades vid var upphandling.
Eventuell prestationsbaserad avgift ingår inte.
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Ordinarie avgifter för fonderna som erbjuds i upphandlingen 2018 är i genomsnitt
mer än tre gånger så höga jämfört med de upphandlade avgifterna. På den öppna
marknaden är genomsnittsavgiften för samma fonder 0,95 procent.

Fondförsäkringsavgift
Inget bolag som upphandlats 2018 tar ut någon fondförsäkringsavgift i kronor eller
som procent av kapitalet. Enbart avgift för fonderna tas ut.

Skillnader i fondavgifter
Samtliga fem bolag som upphandlades 2018 ligger avgiftsmässigt under den
genomsnittliga fondavgift som gällt sedan förra upphandlingen 2013. De tre bolag
som blivit upphandlade igen har sänkt avgiften jämfört med tidigare upphandling.
I genomsnittsavgifterna i graferna nedan ingår i förekommande fall
fondförsäkringsavgiften, vilken dock endast återfinns i de utbud som upphandlades
2007. Eventuell resultatbaserad avgift ingår inte.
Upphandlat 2018 - Snitt
Danica
Handelsbanken
Movestic
SPP
Swedbank

0,30%
0,24%
0,25%
0,36%
0,27%
0,38%

Upphandlat 2013 - Snitt
AMF
Danica
SEB
SPP
Swedbank

0,39%
0,28%
0,35%
0,55%
0,29%
0,46%

Upphandlat 2010 - Snitt
AMF
Danica
Handelsbanken
Nordea
SEB

0,54%
0,55%
0,52%
0,50%
0,54%
0,61%

Upphandlat 2007 - Snitt
AMF
Länsförsäkringar
Movestic
SEB
Swedbank

0,00%

0,93%
0,70%
1,10%
1,10%
0,86%
1,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

Flyttavgift
Upphandlingen gav bolagen möjlighet att ta ut en flyttavgift på maximalt 500 kronor,
vilket är en bråkdel av vad det kostar på den öppna marknaden där en flytt ofta kostar
en viss andel av kapitalet. Av de bolag som upphandlats 2018 är det tre bolag som
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kommer att ta en flyttavgift, som dock är avsevärt lägre än 500 kronor. Flytt mellan
valbara produkter inom ITP kan även i fortsättningen ske till ingen eller en mycket låg
kostnad. Det förekommer inga avgifter för flytt mellan fonder inom ett bolag.
Flyttavgift
Danica
Handelsbanken
Movestic

0 kronor
250 kronor
0 kronor

SPP

200 kronor

Swedbank

150 kronor
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Bilaga 1. Traditionell försäkring:
De valda bolagen
Alecta
Alecta har varit både ickevalsalternativ och valbart alternativ inom traditionell
försäkring sedan 2007.
I utvärderingen 2018 fick Alecta det bästa totalresultatet och valdes därför till
ickevalsalternativ.

Pensionskapitalets placering
I Alecta beror pensionskapitalets placeringsrisk, och därmed förväntad avkastning,
av om pensionsspararen är yngre än 63 år, mellan 63 och 65 år eller över 65 år.
Tillgångsslag och fördelning mellan tillgångsslagen
Tillgångsslag

Pensionskapitalets placering

Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*
Strategiska tillgångar

Liten andel
Nej

*Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och
”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att
tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Placeringsrisken är relativt hög för en traditionell försäkring, vilket också medför
en relativt hög förväntad avkastning under intjänandefasen. Den högre risken
bibehålls under huvuddelen av stabiliseringsfasen för att under de sista två åren av
stabiliseringsfasen trappas ner till en lägre andel aktier och en högre andel
räntebärande tillgångar. Eftersom nedtrappningen är begränsad i tid och storlek
förväntas avkastningen fortfarande vara hög och placeringskapitalets värde kan
fortfarande variera relativt kraftigt. Vid pensioneringstidpunkten sänks
placeringsrisken, som sedan ligger kvar på en jämn risknivå under hela
utbetalningsfasen.

Bilagor
Uppskattad placeringsrisk i de olika faserna
Uppskattad andel av kapitalet som
placeras i högavkastande tillgångar*
Intjänandefasen

Beskrivning

60 %

Stabiliseringsfasen

60 % som trappas ner till 50 %

Utbetalningsfasen

40 %

Den lägre gäller i åldrarna 63 och 64 år.

*Avser i huvudsak aktier och alternativa tillgångar.

Faktorer som påverkar placeringen av den enskilda pensionsspararens kapital
Vad som påverkar vilken avkastning den
enskilda pensionsspararen får
1. Pensionsspararens ålder/kvarstående
försäkringstid

Beskrivning
Placeringsrisken sänks vid 63 år respektive 65 år.

Hos Alecta fördelas avkastning till pensionskapitalet månadsvis.

Avgifter och kostnader

Försäkringsavgift, rörlig

0,09 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast

0 kr

Max avgiftsuttag per år i kronor

Max 600 kr per år

Kapitalförvaltningskostnad

0,02 % av kapitalet

Flyttavgift

0 kr

Alectas avgiftsuttag är lägst av de valbara produkterna. Dessutom får avgiften
aldrig överstiga 600 kronor per år. Det taket nås från och med att kapitalet uppgår
till cirka 670 000 kronor.

Minsta garanterad pensionsutbetalning
Den grundläggande garantin i Alecta innebär att summan av pensionsutbetalningar
inte kommer att understiga den totala summan inbetalningar som arbetsgivaren
gjort till pensionsspararen (efter Collectums avgift).
Faktorer som påverkar storleken på den grundläggande garantin
Värden
1. Andel av inbetalning som ger en minsta
garanterad utbetalning
2. Garanterad förräntning
(efter avgifter och skatt)
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid

Kommentar

100 %
0%
22,7 år*

Utvärderas löpande och kan ändras av Alecta.

* Det antagande om livslängd som tillämpas vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet är normalt längre
än det som används i samband med utbetalning av pension, vilket redogörs för i tabellen Utbetalningsparametrar
och konsekvenser nedan.
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I Alecta kan det grundläggande garanterade beloppet förstärkas vid pensionering
och de efterföljande två åren i det fall pensionskapitalet har haft en bra tillväxt
fram till dess.
Med början vid 65 års ålder beräknas ett pensionsbelopp utifrån 70 procent av
pensionskapitalets värde. Om beräkningen ger ett högre garanterat belopp än det
befintliga förstärks det tidigare garanterade beloppet. Samma beräkning sker ett
respektive två år efter pensioneringen.
Faktorer som påverkar storleken på förstärkt garanti
Värden

Kommentar

1. Andel av pensionskapital på vilken
beräkningen görs
2. Garantiförstärkningsränta

70 %

3. Antagen livslängd/ utbetalningstid

22,7 år

0%

Samma ränta som beräkning av garanti i
samband med inbetalningar.
Utvärderas löpande och kan ändras av
Alecta.

Utbetalning av pension
Alecta använder en prognosränta för att möjliggöra en jämnare
pensionsutbetalning över utbetalningsfasen. Även framtida arvsvinster läggs till
pensionskapitalet innan pensionsbeloppet beräknas. Detta får som följd att den
yngre pensionären får en högre pensionsutbetalning än vad denne skulle få vid till
exempel ett normalt bankkontosparande.
Vid utbetalning livet ut fördelas kapitalet ut över ett antagande om sådan livslängd.
Antagandet baseras i huvudsak på statistik över försäkringsbolagets alla
pensionssparare.
Utbetalningsparametrar och konsekvenser*
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

1. Beräknad kvarstående livslängd från 65 år
(förväntad utbetalningstid vid livslång utbetalning)

22,0 år

2. Prognosränta (netto)

2,51 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år i Alecta**

6 600 kr

Utbetalningsbelopp vid 65 år ”marknaden”***

5 000 kr

* Vid beräkning av pensionsbeloppets storlek summeras pensionskapitalets värde med förväntad kapitaltillväxt
enligt tillämpad prognosränta och uppskattningen av de framtida arvsvinsterna. Summan divideras med
utbetalningens längd, vilket kan avse livet ut.
** Exemplet visar enbart det utbetalda beloppet vid 65 år och använder ett för alla produkter lika stort
pensionskapital (1 300 000 kr). Syftet är att visa vad produktens prognosränta och livslängdsantagande har för
betydelse för pensionsbeloppets storlek.
*** Här används antagande om livslängd som ges av Tryggandegrunderna för 50-talister (20,8 år) samt
prognosräntan 0 % (netto).
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Alecta räknar om det utbetalda pensionsbeloppet vid ingången av ett nytt
kalenderår: Beräkningen baseras på pensionskapitalets aktuella värde och den
prognosränta och det antagande om pensionsspararens kvarstående livslängd som
gäller vid tidpunkten för beräkningen. Det innebär att det utbetalda beloppet blir
lika högt under hela kalenderåret.
Vid negativ avkastning under året skulle pensionskapitalet normalt sjunka i värde,
vilket skulle innebära sänkt pension vid nästa omräkning. För att minska risken för
en större sänkning av den pågående pensionsutbetalningen, till följd av en nedgång
på finansmarknaden, tillämpar Alecta en särskild produktregel. Regeln innebär att
pensionsbeloppet aldrig sänks mer än 5 procent. När regeln har behövt användas
minskar sedan de framtida utbetalningarna något, eftersom ett för högt
kapitalvärde egentligen betalas ut under det år regeln tillämpats.
Det belopp som betalas ut blir aldrig lägre än det garanterade beloppet vilket, om
betalning ska ske livet ut, alltid betalas ut oavsett hur länge pensionären lever.
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AMF
AMF har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2007.

Pensionskapitalets placering
I AMF beror pensionsspararens placeringsrisk av flera faktorer, därför blir
placeringsrisken till stor del individuell.
Pensionskapitalet placeras i huvudsak i aktier, fastigheter och räntor.
Tillgångsslag och fördelning mellan tillgångsslagen
Tillgångsslag

Pensionskapitalets placering

Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Nej

Strategiska tillgångar*

Mycket liten andel

* Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och
”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att
tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Placeringsrisken är relativt hög under intjänandefasen, särskilt för den
pensionssparare som väljer AMF i unga år. Det sker en nedtrappning av
placeringsrisk till en lägre andel aktier och en högre andel räntebärande tillgångar
under stabiliseringsfasen. Nedtrappningen är relativt kraftig på grund av den
garantiförstärkning som då sker. Under utbetalningsfasen ligger placeringsrisken
på samma nivå så länge överskottet inte växer.
Uppskattad placeringsrisk i de olika faserna
Uppskattad andel av kapitalet som
placeras i högavkastande tillgångar*
Intjänandefasen

60 – 70 %

Stabiliseringsfasen

60 % som trappas ner till 35 %

Utbetalningsfasen

35 %

Kommentar
Avser det fall pensionsspararen väljer AMF
vid 25 år, annars förväntas andelen bli lägre.
Den lägre andelen gäller vid
pensioneringstidpunkten.
Gäller vid 65 år.
I det fall överskottet sedan ökar på grund av
att avkastningen överstiger prognosräntan så
ökar även andelen aktier.

Den totala avkastningen fördelas mellan pensionsspararna i form av en individuellt
bestämd avkastningsdel och en gemensam/kollektiv avkastningsdel. Den
individuellt fördelade avkastningen utgår från storleken på överskottet i den
enskilda försäkringen.
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Den gemensamma, kollektiva, avkastning som alla får baseras på AMF:s gällande
mål om den minsta placeringsrisk (lägsta andel aktier) som alla AMF:s
pensionssparare ska ha oavsett storleken på garantivärde och överskott.
Faktorer som påverkar den enskilda pensionsspararens placering
Vad som påverkar vilken
avkastning som den enskilda
pensionsspararen får
1. Pensionsspararens
ålder/kvarstående
försäkringstid
2. Den enskilda
pensionskapitalets
garantivärde

Beskrivning

Värde

3. AMF:s mål om minsta
placeringsrisk

AMF beslutar om en minsta andel aktier
(%) i syfte att alla pensionssparare ska få
för att alla ska ha möjlighet att få en viss
förväntad avkastning.

Den totala tiden som är kvar tills
pensionen är slutbetald, inklusive
utbetalningstid.
Det enskilda garantivärdet, ur ett
avkastningsfördelningsperspektiv,
beräknas med den ränta som AMF
beslutar.

4. AMF:s solvens
5. Fördelningsfaktor

Pensionskapitalets
garantivärde, i syfte att fördela
avkastning mellan olika
pensionssparare, beräknas i dag
med samma ränta som bolagets
övergripande garantivärde
beräknas.
Den räntan kan ändras av AMF.
35 % aktier

193,5 % (2017-06-01)
Med fördelningsfaktorn styr AMF hur
stor andel av den enskilda
pensionsspararens överskott som får
avkastning enbart från tillgångar med
hög risk (aktier) och hur stor del av
överskottet som måste användas för att
AMF ska kunna uppnå sitt mål om en
minsta aktieandel för alla.

1,6

För att uppnå dels en kollektivt fördelad avkastning och dels en individuell
avkastningsdel har pensionsspararen en placeringsrisk som blir ett resultat av
faktorernas aktuella värden.
Storleken på garantivärdet beror till stor del av tiden kvar till sista utbetalning
varför garantivärdet normalt utgör en mindre del av pensionskapitalet när
pensionsspararen är ung. Det gör att yngre pensionssparare har en högre
placeringsrisk och därmed också en högre förväntad avkastning.
Hos AMF fördelas avkastning normalt månadsvis.

Avgifter och kostnader

Försäkringsavgift, rörlig
Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor
Kapitalförvaltningskostnad
Flyttavgift

0,17 % av kapitalet
50 kr
Max 600 kr per år
0,03 % av kapitalet
200 kr
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AMF:s normala avgiftsuttag ger att den maximala årsavgiften på 600 kr gäller från
det att pensionskapitalet uppnår cirka 325 000 kronor.

Minsta garanterad pensionsutbetalning
Den grundläggande garantin i AMF innebär att summan av pensionsutbetalningar
inte kommer att understiga en andel av totala summan inbetalningar som
arbetsgivaren gjort till pensionsspararen (efter Collectums avgift). Andelen av
inbetalningen är 85 procent. Varje inbetalning garanteras också i dag en
förräntning på 0,01 procent fram till utbetalning.
Faktorer som påverkar storleken på den grundläggande garantin
Värde
1. Andel av inbetalning som ger en garanterad
utbetalning
2. Garanterad förräntning
(efter avgifter och skatt)
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid*

Kommentar
85 %

0,01 %
25,9 år**

Kan ändras av AMF baserat på
räntemarknaden men får inte understiga
0 %.
AMF tillämpar så kallad
”generationsdödlighet”.

* Avser förväntad livslängd från 65 år för en pensionssparare som är cirka 25 år i dag. Pensionssparare födda på till
exempel 60-talet har en förväntad levnad som pensionär på 24,1 år.
** Det antagande om livslängd som tillämpas vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet är normalt längre
än det som används i samband med utbetalning av pension, vilket redogörs för i tabellen Utbetalningsparametrar
och konsekvenser nedan.

I AMF kan det grundläggande garanterade beloppet öka/förstärkas inför
pensionering i det fall pensionskapitalet har haft en bra tillväxt fram till dess.
Med början fem år före pensioneringen beräknas månadsvis ett pensionsbelopp
utifrån 90 procent av pensionskapitalets värde, en särskild
garantiförstärkningsränta samt antalet kvarstående förstärkningstillfällen. Om
beräkningar ger ett högre garanterat belopp än den redan befintliga förstärks/ökar
det tidigare garanterade beloppet.
Förstärkt garanti

Andel av kapital på vilken garantin beräknas

Ränta

Aktuellt
värde
90 %

-1,84 %

Kommentar
Värdet (90 %) är bara jämförbart med
motsvarande värde i andra valbara
produkter när garantiförstärkningsräntan
är 0 %.
Används vid bestämning av kapitalvärdet
av redan befintligt garanterat belopp.
Utvärderas löpande och kan ändras av
AMF.
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I tabellen nedan listas de faktorer som påverkar det minsta garanterade
pensionsbeloppet vid val av AMF.
Faktorer som påverkar det garanterade
beloppets storlek

Beskrivning

Garanterad förräntning

Utvärderas löpande baserat på t.ex. marknadsräntan och kan
ändras av AMF för nya inbetalningar (inte gamla).

Antagen livslängd/ utbetalningstid

Utvärderas cirka årligen och kan ändras av AMF.

Garantiförstärkningsränta

Kan ändras av AMF.

Utbetalning av pension
AMF använder en prognosränta för att möjliggöra en jämnare pensionsutbetalning
över utbetalningsfasen. Även framtida arvsvinster läggs till pensionskapitalet innan
pensionsbeloppet beräknas. Detta får som följd att den yngre pensionären får en
högre pensionsutbetalning än vad denne skulle få vid exempelvis ett banksparande.
Vid utbetalning livet ut fördelas kapitalet över ett antagande om sådan livslängd.
Antagandet baseras i huvudsak på statistik över försäkringsbolagets alla
pensionssparare.
Utbetalningsparametrar och konsekvenser*
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek
1. Beräknad kvarstående livslängd från 65 år
(förväntad utbetalningstid vid livslång utbetalning)
2. Prognosränta (netto)

Aktuellt värde
23,3 år
1,28 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år i AMF *

5 400 kr

Utbetalningsbelopp vid 65 år ”marknaden”***

5 000 kr

* Pensionsbeloppet beräknas av försäkringsbolaget genom att till pensionskapitalets värde också lägga förväntad
kapitaltillväxt enligt prognosräntan och även uppskattningen av de framtida arvsvinsterna. Det summerade värdet
divideras sedan med utbetalningens längd, vilket när utbetalning ska ske livet ut motsvarar försäkringsbolagets
antagande om kvarstående livslängd.
** Exemplet visar enbart det utbetalda beloppet vid 65 år, med ett för alla produkter lika stort pensionskapital
(1 300 000 kr). Syftet är att visa vad prognosräntan och livslängdsantagandet har för betydelse för beräkningen av
pensionsbeloppets storlek.
*** Här används antagande om livslängd som ges av Tryggandegrunderna för 50-talister (20,8 år) samt
prognosräntan 0 % (netto).

AMF räknar normalt om det utbetalda pensionsbeloppet vid ingången av ett nytt
kalenderår baserat på pensionskapitalets aktuella värde och den prognosränta och
det antagande om pensionsspararens kvarstående livslängd som gäller vid
tidpunkten för beräkning. Det innebär att det utbetalda beloppet blir lika högt
under hela kalenderåret.
Det belopp som betalas ut blir aldrig lägre än det garanterade beloppet vilket, om
betalning ska ske livet ut, alltid betalas ut oavsett hur länge pensionären lever.
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Folksam
Folksam har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2013.

Pensionskapitalets placering
I Folksam delas pensionskapitalet mellan en portfölj med hög risk (aktier 100
procent) och en portfölj med flera tillgångsslag och lägre risk. Det finns en tabell
för hur en inbetalning fördelas mellan respektive portfölj.
Fram tills pensionsspararen blir 55 år blir pensionskapitalets fördelning mellan
portföljerna ett resultat av portföljernas tillväxt/avkastning. Från 55 års ålder
omfördelas pensionskapitalet årligen mellan portföljerna enligt samma tabell som
inbetalningarna.
Pensionskapitalet placeras i huvudsak i aktier, fastigheter och räntor.
Tillgångsslag och fördelning mellan tillgångsslagen
Tillgångsslag

Pensionskapitalets placering

Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar

Mycket liten

Strategiska tillgångar*

Mycket liten

* Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och
”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att
tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Den avkastning som den enskilda pensionsspararen får blir ett resultat av
pensionskapitalets fördelning mellan låg- respektive högriskportföljen vilket gör att
avkastningen före 55 år blir individuell och att avkastningen från 55 år blir mer lika
mellan pensionsspararna.
Placeringsrisken är normalt relativt hög under intjänandefasen. Vid 55 års ålder
förväntas placeringsrisken sjunka, i samband med den garantiförstärkning som
påbörjas, för att sedan trappas ner ytterligare under stabiliseringsfasen fram till
pensionering. Från pensioneringen ligger placeringsrisken på ungefär samma nivå
under hela utbetalningsfasen.
Uppskattad placeringsrisk i de olika faserna
Uppskattad andel av kapitalet som
placeras i tillgångar motsvarande
aktier och alternativa tillgångar
Intjänandefasen

Från 60 % ner till 40 %

Stabiliseringsfasen

Från 42 % ner till 34 %

Utbetalningsfasen

34 %

Kommentar
Avser det fall pensionsspararen väljer
Folksam redan vid 25 års ålder, annars
sjunker den förväntade andelen aktier.
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Vid pensioneringstidpunkten sänks placeringsrisken som sedan ligger kvar på en
jämn risknivå under hela utbetalningsfasen.
Faktorer som påverkar den enskilda pensionsspararens placering
Vad som påverkar vilken avkastning som den
enskilda pensionsspararen får
1. Pensionspararens ålder/kvarstående
försäkringstid
2. Historisk avkastning

Beskrivning
Inbetalningar placeras enligt ålderstabell.
Pensionskapital omplaceras från 55 år.
Pensionskapitalets tillväxt beror på de finansiella
marknaderna som råder vid den enskilda
pensionsspararens olika åldrar. Pensionskapitalet
fördelas bara om mellan hög och låg risk från det att
pensionsspararen blir 55 år.

Hos Folksam fördelas avkastning till pensionskapitalet från lågriskportföljen
månadsvis och för högriskportföljen dagligen.

Avgifter och kostnader

Försäkringsavgift, rörlig

0,14 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag

Kapitalförvaltningskostnad

0,05 % av kapitalet

Flyttavgift

400 kr

Minsta garanterad pensionsutbetalning
Den grundläggande garantin i Folksam innebär att summan av
pensionsutbetalningar inte kommer att understiga en andel av totala summan
inbetalningar som arbetsgivaren gjort till pensionsspararen (efter Collectums
avgift). Andelen av inbetalningen är 85 procent.
Faktorer som påverkar storleken på den grundläggande garantin
Värden
1. Andel av inbetalning som ger en garanterad
utbetalning
2. Garanterad förräntning
(efter avgifter och skatt)
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid*

Kommentar

85 %
0%
26,8 år*

Utvärderas löpande och kan ändras av
Folksam.

* Det antagande om livslängd som tillämpas vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet är normalt längre
än det som används i samband med utbetalning av pension, vilket redogörs för i tabellen Utbetalningsparametrar
och konsekvenser nedan.

37

Bilagor
I Folksam kan det grundläggande garanterade beloppet öka/förstärkas inför
pensionering i det fall pensionskapitalet har haft en bra tillväxt fram till dess.
Med början vid 55 års ålder görs årligen en beräkning för att kontrollera om en
given procent av pensionskapitalets värde skulle ge ett högre garanterat
pensionsbelopp än det totala garanterade belopp som redan finns. I så fall
förstärks/ökar det tidigare garanterade beloppet med mellanskillnaden. Andelen av
pensionskapitalet som används i beräkningen är 60 procent vid 55 år och ökar
sedan stegvis för att vid pensioneringstidpunkten utgöra 80 procent av
pensionskapitalets värde.
Faktorer som påverkar storleken på förstärkt garanti
Aktuella värden
1. Andel av pensionskapital på vilken
beräkningen görs
2. Garantiförstärkningsränta
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid

Kommentar

60–80 %
0%
26,8 år

Samma ränta som beräkning av garanti i
samband med inbetalningar.
Kan ändras av Folksam.

Utbetalning av pension
Folksam använder en prognosränta för att möjliggöra en jämnare
pensionsutbetalning över utbetalningsfasen. Även framtida arvsvinster läggs till
pensionskapitalet innan pensionsbeloppet beräknas. Detta får som följd att den
yngre pensionären får en högre pensionsutbetalning än vad denne skulle få vid
exempelvis ett banksparande.
Vid utbetalning livet ut fördelas kapitalet ut över ett antagande om sådan livslängd.
Antagandet baseras i huvudsak på statistik över försäkringsbolagets alla
pensionssparare.
Utbetalningsparametrar och konsekvenser*
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets
storlek
1. Beräknad kvarstående livslängd från 65 år
(förväntad utbetalningstid vid livslång utbetalning)
2. Prognosränta (netto)

Aktuellt värde
22,1 år
2,3 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år i Folksam**

6 500 kr

Utbetalningsbelopp vid 65 år ”marknaden”***

5 000 kr

* Vid beräkning av pensionsbeloppets storlek summeras pensionskapitalets värde med förväntad kapitaltillväxt
enligt tillämpad prognosränta och uppskattningen av de framtida arvsvinsterna. Summan divideras med
utbetalningens längd, vilket kan avse livet ut.
** Exemplet visar enbart det utbetalda beloppet vid 65 år och använder ett för alla produkter lika stort
pensionskapital (1 300 000 kr). Syftet är att visa vad produktens prognosränta och livslängdsantagande har för
betydelse för pensionsbeloppets storlek.
*** Här används antagande om livslängd som ges av Tryggandegrunderna för 50-talister (20,8 år) samt
prognosräntan 0 % (netto).
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Folksam räknar om det utbetalda pensionsbeloppet varje månad. Beräkningen av
beloppet baseras på pensionskapitalets aktuella värde och den prognosränta och
det antagande om pensionsspararens kvarstående livslängd som gäller vid
tidpunkten för utbetalningen. Att räkna om beloppet varje månad innebär att det
utbetalda beloppet förändras varje månad, vilket kan vara både uppåt och nedåt.
Det belopp som betalas ut blir aldrig lägre än det garanterade beloppet vilket, om
betalning ska ske livet ut, alltid betalas ut oavsett hur länge pensionären lever.
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SEB
SEB har tidigare inte varit valbart inom traditionell försäkring.

Pensionskapitalets placering
I SEB får alla pensionssparare samma placeringsrisk och därmed har alla samma
förväntade avkastning. Alla pensionssparare hanteras således lika, oavsett storlek
på den andel av pensionsspararens kapital som utgör en säkerhet för dennes
framtida garanterade utbetalningar.
SEB erbjuder en relativt nyöppnad produkt varför det långsiktiga allokeringsmålet
till del är under uppbyggnad.
Pensionskapitalet placeras i huvudsak i alternativa tillgångar, aktier, fastigheter
och räntor.
Tillgångsslag och fördelning mellan tillgångsslagen
Tillgångsslag

Pensionskapitalets placering

Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar*

Ja (23 %)

Strategiska tillgångar

Nej

* Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och
”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att
tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Den övergripande placeringsrisken är relativt lika den ”marknad” som tillämpats i
utvärderingen 2018, även om andelen alternativa tillgångar är väsentligt högre.
Uppskattad placeringsrisk i de olika faserna
Uppskattad andel av kapitalet som
placeras i högavkastande tillgångar*
Intjänandefasen

40 %

Stabiliseringsfasen

40 %

Utbetalningsfasen

40 %

Kommentar

* Avser i huvudsak aktier och alternativa tillgångar.

Den totala avkastning som uppstår, negativ som positiv, jämnas här ut över en
period på cirka 36 månader varför pensionsspararna får en mer stabil
kapitaltillväxt. Sådan princip för avkastningsfördelning kallas normalt ”kollektivt
utjämnad återbäring” där den vid var tidpunkt gällande återbäringsräntan är känd
och publiceras av SEB.
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Faktorer som påverkar den enskilda pensionsspararens placering
Vad som påverkar vilken avkastning som den
enskilda pensionsspararen får

Beskrivning
Alla får samma förräntning

Hos SEB fördelas avkastning i form av en utjämnad återbäringsränta till
pensionskapitalet månadsvis.

Avgifter och kostnader

Försäkringsavgift, rörlig

0,08 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor

48 kr
Finns inget max avgiftsuttag

Kapitalförvaltningskostnad*

0,11 % av kapitalet

Flyttavgift

180 kr

* Summan av avgifter och kapitalförvaltningskostnaden kommer alltid uppgå till totalt max 0,19 %.

Minsta garanterad pensionsutbetalning
Garantin i SEB innebär att summan av pensionsutbetalningar inte kommer att
understiga en andel av totala summan inbetalningar som arbetsgivaren gjort till
pensionsspararen (efter Collectums avgift). Andelen av inbetalningen är 88
procent. Varje inbetalning garanteras också en förräntning på 0,3 procent fram till
utbetalning.
Faktorer som påverkar storleken på den grundläggande garantin
Värde
1. Andel av inbetalning som ger en garanterad
utbetalning
2. Garanterad förräntning
(efter avgifter och skatt)
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid

Kommentar
88 %
0,3 %

24,3 år*

Kan ändras av SEB baserat på
räntemarknaden men inte understiga 0 %.
Utvärderas löpande och kan ändras av SEB.

* Det antagande om livslängd som tillämpas vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet är normalt längre
än det som används i samband med utbetalning av pension, vilket redogörs för i tabellen Utbetalningsparametrar
och konsekvenser.

I tabellen nedan listas de faktorer som påverkar storleken på det minsta
garanterade pensionsbeloppet vid val av SEB.
Faktorer som påverkar det garanterade
beloppets storlek

Beskrivning

Garanterad förräntning

Utvärderas löpande baserat på t.ex. marknadsräntan och kan
ändras av SEB för nya inbetalningar (inte gamla).

Antagen livslängd/ utbetalningstid

Utvärderas cirka årligen och kan ändras av SEB.
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Utbetalning av pension
SEB använder en prognosränta för att möjliggöra en jämnare pensionsutbetalning
över utbetalningsfasen. Även framtida arvsvinster läggs till pensionskapitalet innan
pensionsbeloppet beräknas. Detta får som följd att den yngre pensionären får en
högre pensionsutbetalning än vad denne skulle få vid till exempel ett
banksparande.
Vid utbetalning livet ut fördelas kapitalet ut över ett antagande om sådan livslängd.
Antagandet baseras i huvudsak på statistik över försäkringsbolagets alla
pensionssparare.
Utbetalningsparametrar och konsekvenser*
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

1. Beräknad kvarstående livslängd från 65 år
(förväntad utbetalningstid vid livslång utbetalning)

23,4 år

2. Prognosränta (netto)

1,55 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år i SEB**

5 600 kr

Utbetalningsbelopp vid 65 år ”marknaden”***

5 000 kr

* Vid beräkning av pensionsbeloppets storlek summeras pensionskapitalets värde med förväntad kapitaltillväxt
enligt tillämpad prognosränta och uppskattningen av de framtida arvsvinsterna. Summan divideras med
utbetalningens längd, vilket kan avse livet ut.
** Exemplet visar enbart det utbetalda beloppet vid 65 år och använder ett för alla produkter lika stort
pensionskapital (1 300 000 kr). Syftet är att visa vad produktens prognosränta och livslängdsantagande har för
betydelse för pensionsbeloppets storlek.
*** Här används antagande om livslängd som ges av Tryggandegrunderna för 50-talister (20,8 år) samt
prognosräntan 0 % (netto).

SEB räknar normalt om det utbetalda pensionsbeloppet en gång per år, den månad
när pensionsutbetalning påbörjades. Beräkningen sker med pensionskapitalets
aktuella värde och den prognosränta samt det antagande om pensionsspararens
kvarstående livslängd som gäller vid tidpunkten för beräkning. Det innebär att det
utbetalda beloppet sedan blir lika högt under hela det efterföljande året.
Vid negativ avkastning under året skulle pensionskapitalet normalt sjunka i värde,
vilket skulle innebära sänkt pension vid nästa omräkning. Men genom att SEB inte
fördelar varje enskild månads avkastning direkt till pensionskapitalet, utan i stället
jämnar ut förräntningen över en 36 månaders period, får kortare börsnedgångar på
den finansmarknaden en begränsad effekt på pensionsbeloppets storlek. Följden
blir att pensionsbeloppet inte behöver sänkas lika ofta som när avkastningen
fördelas direkt.
Det belopp som betalas ut blir aldrig lägre än det garanterade beloppet vilket, om
betalning ska ske livet ut, alltid betalas ut oavsett hur länge pensionären lever.
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Skandia Liv
Skandia har varit valbart inom traditionell försäkring sedan 2007.

Pensionskapitalets placering
I Skandia får alla pensionssparare samma placeringsrisk och därmed får allt
pensionskapital samma tillväxt.
Pensionskapitalet placeras i huvudsak i aktier, alternativa tillgångar, fastigheter
och räntor. Cirka 5 procent av pensionskapitalet är placerat i så kallade ”strategiska
tillgångar”, det vill säga i bolag där Skandia har en ägarroll såsom till exempel
Skandiabanken.
Tillgångsslag och fördelning mellan tillgångsslagen
Tillgångsslag

Pensionskapitalets
placering

Aktier

Ja

Fastigheter

Ja

Räntor

Ja

Alternativa tillgångar

Ja (10 %*)

Strategiska tillgångar

Ja (5 %*)

* Collectum har för alla bolagen gjort enhetliga definitioner av tillgångsslagen ”alternativa tillgångar” och
”strategiska tillgångar” i syfte att göra produkternas förväntade avkastning jämförbara. Detta gör att
tillgångsredovisningen kan skilja från bolagets egen.

Den övergripande placeringsrisken är relativt lika den ”marknad” som tillämpats i
utvärdering 2018.
Uppskattad placeringsrisk i de olika faserna
Uppskattad andel av kapitalet som
placeras i högavkastande
tillgångar*
Intjänandefasen

41 %

Stabiliseringsfasen

41 %

Utbetalningsfasen

41 %

Kommentar

.

*Avser i huvudsak aktier och alternativa tillgångar.

Den totala avkastning som uppstår, negativ som positiv, jämnas här ut över en
period på cirka 36 månader varför pensionsspararna får en mer stabil
kapitaltillväxt. Sådan princip för avkastningsfördelning kallas normalt ”kollektivt
utjämnad återbäring” där den vid var tidpunkt gällande återbäringsräntan är känd
och publiceras av Skandia.
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Faktorer som påverkar den enskilda pensionsspararens placering
Vad som påverkar vilken avkastning som
den enskilda pensionsspararen får

Beskrivning
Alla får samma förräntning.

Hos Skandia fördelas avkastning i form av en utjämnad återbäringsränta till
pensionskapitalet månadsvis.

Avgifter och kostnader

Försäkringsavgift, rörlig

0,16 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast

65 kr

Max avgiftsuttag per år i kronor

Finns inget max avgiftsuttag

Kapitalförvaltningskostnad

0,04 % av kapitalet

Flyttavgift

200 kr

Minsta garanterad pensionsutbetalning
Garantin i Skandia innebär att summan av pensionsutbetalningar inte kommer att
understiga summan av de inbetalningar som arbetsgivaren gjort till
pensionsspararen (efter Collectums avgift), där varje inbetalning i dag också
garanteras en förräntning på 0,04 procent fram till utbetalning.
Faktorer som påverkar storleken på den grundläggande garantin
Värde
1. Andel av inbetalning som ger en
garanterad utbetalning

Kommentar

100 %

Kan ändras för framtida
inbetalningar av Skandia
0,04 %
baserat på räntemarknaden,
men inte understiga 0 %.
Utvärderas löpande och kan
3. Antagen livslängd/ utbetalningstid
24,3 år*
ändras av Skandia.
* Det antagande om livslängd som tillämpas vid beräkning av det garanterade pensionsbeloppet är normalt längre
än det som används i samband med utbetalning av pension, vilket redogörs för i tabellen Utbetalningsparametrar
och konsekvenser.
2. Garanterad förräntning
(efter avgifter och skatt)

I tabellen nedan listas de faktorer som påverkar storleken på det minsta
garanterade pensionsbeloppet vid val av Skandia.
Faktorer som påverkar det
garanterade beloppets storlek
1. Garanterad förräntning

2. Antagen livslängd/
utbetalningstid

Beskrivning
Utvärderas löpande baserat på t.ex.
marknadsräntan och kan ändras av Skandia för
framtida inbetalningar (inte gamla).
Utvärderas cirka årligen och kan ändras av
Skandia.
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Utbetalning av pension
Skandia använder en prognosränta för att möjliggöra en jämnare
pensionsutbetalning över utbetalningsfasen. Även framtida arvsvinster läggs till
pensionskapitalet innan pensionsbeloppet beräknas. Detta får som följd att den
yngre pensionären får en högre pensionsutbetalning än vad denne skulle få vid till
exempel ett banksparande.
Vid utbetalning livet ut fördelas kapitalet ut över ett antagande om sådan livslängd.
Antagandet baseras i huvudsak på statistik över försäkringsbolagets alla
pensionssparare.
Utbetalningsparametrar och konsekvenser*
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

1. Beräknad kvarstående livslängd från 65 år
(förväntad utbetalningstid vid livslång utbetalning)

23,3 år

2. Prognosränta (netto)

1,53 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år i Skandia**

5 600 kr

Utbetalningsbelopp vid 65 år ”marknaden”***

5 000 kr

* Vid beräkning av pensionsbeloppets storlek summeras pensionskapitalets värde med förväntad kapitaltillväxt
enligt tillämpad prognosränta och uppskattningen av de framtida arvsvinsterna. Summan divideras med
utbetalningens längd, vilket kan avse livet ut.
** Exemplet visar enbart det utbetalda beloppet vid 65 år och använder ett för alla produkter lika stort
pensionskapital (1 300 000 kr). Syftet är att visa vad produktens prognosränta och livslängdsantagande har för
betydelse för pensionsbeloppets storlek.
*** Här används antagande om livslängd som ges av Tryggandegrunderna för 50-talister (20,8 år) samt
prognosräntan 0 % (netto).

Skandia räknar normalt om det utbetalda pensionsbeloppet vid ingången av ett
nytt kalenderår. Beräkningen baseras på pensionskapitalets aktuella värde och den
prognosränta och det antagande om pensionsspararens kvarstående livslängd som
gäller vid tidpunkten för beräkning. Det innebär att det utbetalda beloppet blir lika
högt under hela kalenderåret.
Vid negativ avkastning under året skulle pensionskapitalet normalt sjunka i värde,
vilket skulle innebära sänkt pension vid nästa omräkning. Men genom att Skandia
inte fördelar varje enskild månads avkastning direkt till pensionskapitalet, utan i
stället jämnar ut förräntningen över en 36 månaders period, får kortare
börsnedgångar på den finansmarknaden en begränsad effekt på pensionsbeloppets
storlek. Följden blir att pensionsbeloppet inte behöver sänkas lika ofta som när
avkastningen fördelas direkt.
Det belopp som betalas ut blir aldrig lägre än det garanterade beloppet vilket, om
betalning ska ske livet ut, alltid betalas ut oavsett hur länge pensionären lever.
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Bilaga 2. Fondförsäkring:
Bolagens entrélösningar
På de följande sidorna finns en genomgång av de upphandlade bolagens
entrélösningar och fonder tillsammans med grafer som visar avgifter och allokering
över tid för entrélösningarna.

Grafisk illustration, förklaring
I samtliga grafer visar X-axeln åldern på pensionsspararen.
Allokeringsgraf
Grafen visar översiktligt fördelningen
mellan aktier och räntebärande. De röda
områdena är andel aktier där den ljusare är
andel svenska aktier, den mörkare andel
utländska aktier och det gröna området är
andel räntebärande. Ingen entrélösning
trappar ned aktieandelen före 55 års ålder.

Allokering
100%
80%
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20%
0%
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85

Utländska aktier Svenska aktier
Lång ränta Kort ränta
Avgiftsgraf
Den tredje grafen visar hur avgiften varierar
över tid. För samtliga entrélösningar så
sjunker avgiften då pensionsspararen blir
äldre och kapitalet viktas om till
räntefonder.
 Avgift för entrélösningen över tid

Avgift
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
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Danica
Danica har varit valbart inom fondförsäkring sedan 2010.

Danica Total
Entrélösningen består av två fonder. Aktiefonden är en global indexfond vilket gör
att cirka 1 procent är placerat i Sverige. Räntefonden är en kort räntefond.
Fas

Uppskattad andel av kapitalet som placeras i tillgångar motsvarande aktier

Intjänandefasen

100 procent

Stabiliseringsfasen

100 procent aktiefond som börjar trappas ned med en räntefond

Utbetalningsfasen

Från cirka 73 % andel aktier vid 65 års ålder som trappas ned till 20 % procent

Fram till att den försäkrade är 60
år är hela kapitalet investerat i
global aktiefond och därefter viktas
pensionskapitalet över till att även
innehålla räntor.
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Ingående fonder i entrélösningen

Kategori

Danske Invest SICAV - Global Index SI

Global, mix bolag

Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta SI

Ränte - SEK obligationer, företag

65

75

85

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning
I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering.
Risken kommer automatiskt att sänkas med att den försäkrade blir äldre.
Garanti
Det förekommer inga garantier i fondförsäkring.
Utbetalningsparametrar
Förutom vilket kapital som den försäkrade har vid varje utbetalningstillfälle
bestämmer även livslängdsantagen och prognosränta det belopp som betalas ut.
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek
Beräknad/ förväntad kvarstående livslängd från 65 år
(total utbetalningstid)

Aktuellt värde
23,3 år

Prognosränta (netto)

2,00 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år givet 850 000 kr i pensionskapital

3 900 kr

Under utbetalningsfasen räknas pensionsbeloppet ut av försäkringsbolaget genom att pensionskapitalets värde
läggs ihop med prognosräntan (den del av framtida kapitaltillväxt som bolaget valt att betala i förskott, i syfte att
betala ut en relativt stor del av pensionskapitalet medan den ITP-försäkrade är en ung pensionär) och de framtida
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arvsvinsterna. Det summerade kapitalet divideras med utbetalningens längd, vilket vid livslång utbetalning
motsvarar försäkringsbolagets ”livslängdsantagande”.

Avgifter och kostnader
Den kapitalförvaltningskostnad som redovisas i nedanstående tabell gäller för
entrélösningen. Övriga avgifter och kostnader gäller även om pensionskapitalet är
helt eller delvis investerat i enskilda fonder. För avgifter
(kapitalförvaltningskostnad) för bolagets fonder se bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag.
Avgift, kostnad

Danica Total

Försäkringsavgift, rörlig

0 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor
Fondförvaltningsavgift entrélösning

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag
0,06 % ned till 0,05 % av kapitalet

Flyttavgift

0 kr

Avgiften för Danica Total sjunker i
takt med att risken trappas ned och
andelen aktier sjunker till förmån
för räntor.
•
•

Avgift som högst: 0,06 %
Avgift som lägst: 0,05 %

0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
25

35

45
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65

75
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Handelsbanken
Handelsbanken var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2010 och 2013.

Handelsbanken ITP Balanserad
Entrélösningen består av fyra fonder. Aktiedelen består av tre fonder.
Handelsbankens entréslösning är den enda entrélösningen där det ingår en fond,
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema, som är inriktad mot tillväxtmarkanderna.
Räntedelen består av en lång räntefond.
Fas

Uppskattad andel av kapitalet som placeras i tillgångar motsvarande aktier

Intjänandefasen

100 procent

Stabiliseringsfasen

100 procent aktiefond som börjar trappas ned med en räntefond

Utbetalningsfasen

Från cirka 63 % andel aktier vid 65 års ålder som trappas ned till 25 % procent

Fram till att den försäkrade är 55 år
är hela kapitalet investerat i
aktiefonder och därefter viktas
pensionskapitalet över till att även
innehålla räntor.

100%
80%
60%
40%
20%

Utländska aktier Svenska aktier
Lång ränta Kort ränta

0%

Ingående fonder i entrélösningen

Kategori

Handelsbanken Global Tema (A1 SEK)

Global, mix bolag

Handelsbanken Långräntefond Criteria

Ränte - SEK obligationer, långa

Handelsbanken Sverige Selektiv (A1) SEK

Sverige

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema

Tillväxtmarknader

25

35

45

55

65

75

85

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning
I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering.
Risken kommer automatiskt att sänkas med att den försäkrade blir äldre.
Garanti
Det förekommer inga garantier i fondförsäkring.
Utbetalningsparametrar
Förutom vilket kapital som den försäkrade har vid varje utbetalningstillfälle
bestämmer även livslängdsantagen och prognosränta det belopp som betalas ut.
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Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

Beräknad/ förväntad kvarstående livslängd från 65 år
(total utbetalningstid)

22,5 år

Prognosränta (netto)

0%

Utbetalningsbelopp vid 65 år givet 850 000 kr i pensionskapital

3 100 kr

Under utbetalningsfasen räknas pensionsbeloppet ut av försäkringsbolaget genom att pensionskapitalets värde
läggs ihop med prognosräntan (den del av framtida kapitaltillväxt som bolaget valt att betala i förskott, i syfte att
betala ut en relativt stor del av pensionskapitalet medan den ITP-försäkrade är en ung pensionär) och de framtida
arvsvinsterna. Det summerade kapitalet divideras med utbetalningens längd, vilket vid livslång utbetalning
motsvarar försäkringsbolagets ”livslängdsantagande”.

Avgifter och kostnader
Den kapitalförvaltningskostnad som redovisas i nedanstående tabell gäller för
entrélösningen. Övriga avgifter och kostnader gäller även om pensionskapitalet är
helt eller delvis investerat i enskilda fonder. För avgifter
(kapitalförvaltningskostnad) för bolagets fonder se bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag.
Avgift, kostnad

Handelsbanken ITP Balanserad

Försäkringsavgift, rörlig

0 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor
Fondförvaltningsavgift entrélösning

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag
0,13 % ned till 0,07 % av kapitalet

Flyttavgift

Avgiften för Handelsbanken ITP
Balanserad sjunker i takt med att
risken trappas ned och andelen
aktier sjunker till förmån för räntor.
•
•

Avgift som högst: 0,13 %
Avgift som lägst: 0,07 %

250 kr

0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
25

35

45

55

65

75

85
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Movestic
Movestic var senast valbart inom fondförsäkring mellan 2007 och 2010.

Movestic Entré ITP
Entrélösningen består av tre fonder. Aktiedelen består främst av en global
aktiefond och en mindre del i en aktivt förvaltad svensk aktiefond, Didner & Gerge
Aktiefond. Räntedelen utgörs av AMF Räntefond Kort.
Fas

Uppskattad andel av kapitalet som placeras i tillgångar motsvarande aktier

Intjänandefasen

100 procent

Stabiliseringsfasen

100 procent aktiefond som börjar trappas ned med en räntefond

Utbetalningsfasen

Från cirka 76 % andel aktier vid 65 års ålder som trappas ned till 20 % procent

Fram till att den försäkrade är 59
år är 80 procent av kapitalet
investerat i global aktiefond och 20
procent i en Sverigefond, därefter
viktas pensionskapitalet över till att
även innehålla räntor.

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Utländska aktier Svenska aktier
Lång ränta Kort ränta

25

35

45

Ingående fonder i entrélösningen

Kategori

AMF Räntefond Kort

Ränte - SEK penningmarknad

Didner & Gerge Aktiefond

Sverige

Öhman Global Hållbar A

Global, mix bolag

55

65

75

85

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning
I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering.
Risken kommer automatiskt att sänkas med att den försäkrade blir äldre.
Garanti
Det förekommer inga garantier i fondförsäkring.
Utbetalningsparametrar
Förutom vilket kapital som den försäkrade har vid varje utbetalningstillfälle
bestämmer även livslängdsantagen och prognosränta det belopp som betalas ut.
Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

Beräknad/ förväntad kvarstående livslängd från 65 år
(total utbetalningstid)

22,8 år

Prognosränta (netto)

1,40 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år givet 850 000 kr i pensionskapital

3 700 kr

* Under utbetalningsfasen räknas pensionsbeloppet ut av försäkringsbolaget genom att pensionskapitalets värde
läggs ihop med prognosräntan (den del av framtida kapitaltillväxt som bolaget valt att betala i förskott, i syfte att
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betala ut en relativt stor del av pensionskapitalet medan den ITP-försäkrade är en ung pensionär) och de framtida
arvsvinsterna. Det summerade kapitalet divideras med utbetalningens längd, vilket vid livslång utbetalning
motsvarar försäkringsbolagets ”livslängdsantagande”.

Avgifter och kostnader
Den kapitalförvaltningskostnad som redovisas i nedanstående tabell gäller för
entrélösningen. Övriga avgifter och kostnader gäller även om pensionskapitalet är
helt eller delvis investerat i enskilda fonder. För avgifter
(kapitalförvaltningskostnad) för bolagets fonder se bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag.
Avgift, kostnad

Movestic Entré ITP

Försäkringsavgift, rörlig

0 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor
Fondförvaltningsavgift entrélösning

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag
0,20 % ned till 0,12 % av kapitalet

Flyttavgift

0 kr

Avgiften för Movestic Entré ITP
sjunker i takt med att risken
trappas ned och andelen aktier
sjunker till förmån för räntor.
•
•

Avgift som högst: 0,20 %
Avgift som lägst: 0,12 %

0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
25

35

45

55

65

75

85
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SPP
SPP har varit valbart inom fondförsäkring från och med 2013.

SPP Ett val ITP (2018)
Entrélösningen består av fyra olika fonder. Samtliga fonder kommer från SPP varav
två fonder är aktiefonder och två är räntefonder Aktiefonderna utgörs av en global
fond och en Sverigefond. Räntedelen utgörs av en lång och en kort räntefond.
Fas

Uppskattad andel av kapitalet som placeras i tillgångar motsvarande aktier

Intjänandefasen

100 procent

Stabiliseringsfasen

100 procent aktiefond som börjar trappas ned med en räntefond

Utbetalningsfasen

Från cirka 75 % andel aktier vid 65 års ålder som trappas ned till 20 % procent

Fram till att den försäkrade är 58 år
är hela kapitalet investerat i global
aktiefond och därefter viktas
pensionskapitalet över till att även
innehålla räntor.
Utländska aktier Svenska aktier
Lång ränta Kort ränta

100%
80%
60%
40%
20%
0%
25

Ingående fonder i entrélösningen

35

45

55

65

75

85

Kategori

SPP Aktiefond Global A

Global, mix bolag

SPP Aktiefond Sverige A

Sverige

SPP Obligationsfond

Ränte - SEK obligationer, långa

SPP Penningmarknadsfond

Ränte - SEK penningmarknad

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning
I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering.
Risken kommer automatiskt att sänkas med att den försäkrade blir äldre.
Garanti
Det förekommer inga garantier i fondförsäkring.
Utbetalningsparametrar
Förutom vilket kapital som den försäkrade har vid varje utbetalningstillfälle
bestämmer även livslängdsantagen och prognosränta det belopp som betalas ut.
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Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

Beräknad/ förväntad kvarstående livslängd från 65 år
(total utbetalningstid)

21,9 år

Prognosränta (netto)

0,63 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år givet 850 000 kr i pensionskapital

3 500 kr

Under utbetalningsfasen räknas pensionsbeloppet ut av försäkringsbolaget genom att pensionskapitalets värde
läggs ihop med prognosräntan (den del av framtida kapitaltillväxt som bolaget valt att betala i förskott, i syfte att
betala ut en relativt stor del av pensionskapitalet medan den ITP-försäkrade är en ung pensionär) och de framtida
arvsvinsterna. Det summerade kapitalet divideras med utbetalningens längd, vilket vid livslång utbetalning
motsvarar försäkringsbolagets ”livslängdsantagande”.

Avgifter och kostnader
Den kapitalförvaltningskostnad som redovisas i nedanstående tabell gäller för
entrélösningen. Övriga avgifter och kostnader gäller även om pensionskapitalet är
helt eller delvis investerat i enskilda fonder. För avgifter
(kapitalförvaltningskostnad) för bolagets fonder se bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag.
Avgift, kostnad

SPP Ett val ITP (2018)

Försäkringsavgift, rörlig

0 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor
Fondförvaltningsavgift entrélösning

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag
0,13 % ned till 0,07 % av kapitalet

Flyttavgift

200 kr

Avgiften för SPP Ett val ITP (2018)
sjunker i takt med att risken
trappas ned och andelen aktier
sjunker till förmån för räntor.
•
•

Avgift som högst: 0,13 %
Avgift som lägst: 0,07 %

0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
25

35

45

55

65

75

85
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Swedbank
Swedbank var valbart inom fondförsäkring mellan 20o7 och 2010 och därefter
återigen från 2013.

Swedbank Generation ITP
Entrélösningen består av fyra olika fonder. Två av fonderna är aktiefonder och
kommer från Swedbank. Inriktningen på dem är global samt ”global och Sverige”.
Swedbank har även med en blandfond vilken investerar ena hälften i räntebärande
och andra hälften i aktier. Räntedelen utgörs av en fond från SPP och är en lång
räntefond.
Fas

Uppskattad andel av kapitalet som placeras i tillgångar motsvarande aktier

Intjänandefasen

100 procent

Stabiliseringsfasen

100 procent aktiefonder som börjar trappas ned med en räntefond och en blandfond

Utbetalningsfasen

Från cirka 60 % andel aktier vid 65 års ålder som trappas ned till 30 % procent

Fram till att den försäkrade är 55 år
är hela kapitalet investerat i
aktiefonder och därefter viktas
pensionskapitalet över till att även
innehålla räntor.

100%
80%
60%
40%
20%

Utländska aktier Svenska aktier
Lång ränta Kort ränta

0%
25

35

45

55

65

75

Ingående fonder i entrélösningen

Kategori

SPP Obligationsfond

Ränte - SEK obligationer, långa

Swedbank Robur Globalfond Mega

Global, mix bolag

Swedbank Robur Mixfond Pension

Blandfond - SEK, balanserad

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA

Global & Sverige

85

Faktorer som påverkar kapitalets placering och förväntad avkastning
I en entrélösning är det den försäkrades ålder som bestämmer kapitalets placering.
Risken kommer automatiskt att sänkas med att den försäkrade blir äldre.
Garanti
Det förekommer inga garantier i fondförsäkring.
Utbetalningsparametrar
Förutom vilket kapital som den försäkrade har vid varje utbetalningstillfälle
bestämmer även livslängdsantagen och prognosränta det belopp som betalas ut.
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Parametrar som påverkar det utbetalda beloppets storlek

Aktuellt värde

Beräknad/ förväntad kvarstående livslängd från 65 år
(total utbetalningstid)

23,1 år

Prognosränta (netto)

1,50 %

Utbetalningsbelopp vid 65 år givet 850 000 kr i pensionskapital

3 700 kr

Under utbetalningsfasen räknas pensionsbeloppet ut av försäkringsbolaget genom att pensionskapitalets värde
läggs ihop med prognosräntan (den del av framtida kapitaltillväxt som bolaget valt att betala i förskott, i syfte att
betala ut en relativt stor del av pensionskapitalet medan den ITP-försäkrade är en ung pensionär) och de framtida
arvsvinsterna. Det summerade kapitalet divideras med utbetalningens längd, vilket vid livslång utbetalning
motsvarar försäkringsbolagets ”livslängdsantagande”.

Avgifter och kostnader
Den kapitalförvaltningskostnad som redovisas i nedanstående tabell gäller för
entrélösningen. Övriga avgifter och kostnader gäller även om pensionskapitalet är
helt eller delvis investerat i enskilda fonder. För avgifter
(kapitalförvaltningskostnad) för bolagets fonder se bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag.
Avgift, kostnad

Swedbank Generation ITP

Försäkringsavgift, rörlig

0 % av kapitalet

Försäkringsavgift, fast
Max avgiftsuttag per år i kronor

0 kr
Finns inget max avgiftsuttag

Fondförvaltningsavgift entrélösning

0,17 % av kapitalet

Flyttavgift

150 kr

Avgiften för Swedbank Generation
ITP sjunker inte i takt med att
risken trappas ned och andelen
aktier sjunker till förmån för
räntor, utan är på samma nivå.
•
•

Avgift som högst: 0,17 %
Avgift som lägst: 0,17 %

0,30%
0,20%
0,10%
0,00%
25

35

45

55

65

75

85
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Bilaga 3. Fondförsäkring:
Fondutbud per bolag
Nedan finns de upphandlade försäkringsbolagens fondutbud.
•
•

Morningstar Rating är per 2018-02-28.
Ordinarie årlig avgift är senast tillgängligt per fond per 2018-02-28.

Danica
Fondnamn
Danske Invest Allocation
SICAV Horisont Försiktig
SI
Danske Invest SICAV Global Index SI
Danske Invest SICAV Sverige Beta SI

Kategori Morningstar
Blandfond - SEK,

Förv.avg

Ord.Förv.

Ord.årlig

Morningstar

ITP

avg

avg

Rating

0,09

0,83

0,98



Global, mix bolag

0,06

0,34

0,47



Sverige

0,04

0,22

0,32



0,05

0,16

0,20



0,05

0,39

0,50



försiktig

Danske Invest SICAV -

Ränte - SEK

Sverige Kort Ränta SI

obligationer, företag

Danske Invest SICAV -

Ränte - SEK

Sverige Ränta SI

obligationer, långa

Didner & Gerge Aktiefond

Sverige

0,59

1,22

1,23



Didner & Gerge Global

Global, flexibel

0,60

1,60

1,62



0,53

1,20

1,20



0,11

0,20

0,21



0,19

0,20

0,20



0,53

1,25

1,26



Östeuropa

0,54

1,42

1,43



Tillväxtmarknader

0,25

0,90

0,94



Europa, mix bolag

0,12

0,65

0,69



Japan

0,12

0,65

0,70



0,12

0,65

0,69



ODIN Sverige C
SPP Obligationsfond

Sverige, små/medelstora bolag
Ränte - SEK
obligationer, långa

Swedbank Robur Access

Blandfond - SEK,

Mix

balanserad

Swedbank Robur

Branschfond,

Realinvest

fastighetsbolag

Swedbank Robur
Östeuropafond
Öhman Etisk Emerging
Markets A
Öhman Etisk Index
Europa
Öhman Etisk Index Japan
Öhman Etisk Index Pacific

Asien & Australien ex
Japan
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Öhman Etisk Index USA A

USA, mix bolag

Snitt

0,12

0,65

0,67

0,24

0,74

0,78


3,76

Handelsbanken
Fondnamn
BlackRock Emerging
Europe
Handelsbanken Asien
Tema
Handelsbanken Europa
Tema
Handelsbanken Funds
America Small Cap A
Handelsbanken
Företagsobligation (A1
SEK)
Handelsbanken Global
Tema (A1 SEK)
Handelsbanken Hållbar
Energi (A1 SEK)

Kategori Morningstar



Asien ex Japan

0,23

1,50

1,50



Europa, mix bolag

0,23

1,60

1,60



USA, småbolag

0,23

1,50

1,56



0,20

0,95

0,95



Global, mix bolag

0,23

1,40

1,40



Branschfond, ny energi

0,23

1,50

1,56



0,05

0,14

0,14

0,23

1,60

1,61



0,05

0,75

0,75



0,30

1,50

1,52



Sverige

0,07

0,65

0,68



Sverige

0,50

1,85

1,85



Tillväxtmarknader

0,48

1,60

1,60



0,25

1,31

1,34

Ränte - SEK
obligationer, företag

obligationer,
medellånga
Japan

Handelsbanken Långränta Ränte - SEK
Criteria (A1 SEK)

obligationer, långa

Handelsbanken Svenska

Sverige, små-

Småbolagsfond (A1 SEK)

/medelstora bolag

Handelsbanken Sverige
Selektiv (A1) SEK
Handelsbanken
Tillväxtmarknad Tema
Snitt

Rating
2,11

Criteria (A1)

Index Criteria (A1 SEK)

Morningstar

avg
1,75

Institutionell Kortränta

Handelsbanken Sverige

Ord.årlig

avg
0,48

Ränte - SEK

Tema

Ord.Förv.

ITP

Östeuropa

Handelsbanken

Handelsbanken Japan

Förv.avg

3,77
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Movestic
Fondnamn
Alfred Berg

Kategori Morningstar
Ränte - SEK

Förv.avg

Ord.Förv.

Ord.årlig

Morningstar

ITP

avg

avg

Rating

0,10

0,50

0,50



0,55

1,80

1,84



0,10

0,10

0,10

Sverige

0,48

1,22

1,23



Asien ex Japan

0,60

1,50

1,50



Tillväxtmarknader

0,65

1,60

1,60



Japan

0,10

0,60

0,76



Östeuropa

0,30

1,75

1,88



Öhman Etisk Index USA A

USA, mix bolag

0,13

0,65

0,67



Öhman Global Hållbar A

Global, mix bolag

0,20

1,25

1,33



Öhman Sweden Micro

Sverige, små-

Cap

/medelstora bolag

0,75

1,50

1,56



0,36

1,13

1,18

Obligationsfond Plus
Hållbar A

obligationer, långa

Allianz Global Investors
Fund - Allianz Europe

Europa, tillväxtbolag

Equity Growth A EUR
AMF Räntefond Kort
Didner & Gerge Aktiefond
Handelsbanken Asien
Tema
Handelsbanken
Tillväxtmarknad Tema
Pictet-Japan Index R JPY
SEB Eastern Europe Small
Cap Fund C

Snitt

Ränte - SEK
penningmarknad

4,30
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SPP
Fondnamn
Handelsbanken Asien

Kategori Morningstar

Förv.avg

Ord.Förv.

Ord.årlig

Morningstar

ITP

avg

avg

Rating

Asien ex Japan

0,48

1,50

1,50



Tillväxtmarknader

0,48

1,60

1,60



0,60*

1,00*

1,00



Östeuropa

0,75

1,50

1,89



SPP Aktiefond Europa

Europa, mix bolag

0,10

0,20

0,21



SPP Aktiefond Global A

Global, mix bolag

0,15

0,30

0,32



SPP Aktiefond Japan

Japan

0,10

0,20

0,22



SPP Aktiefond Sverige A

Sverige

0,09

0,20

0,21



SPP Aktiefond USA

USA, mix bolag

0,10

0,20

0,21



Tillväxtmarknader

0,19

0,40

0,46



0,06

0,20

0,21



0,06

0,20

0,21

0,25

0,75

0,76



0,38

1,50

1,57



0,27

0,70

0,74

Tema
Handelsbanken
Tillväxtmarknad Tema
Janus Henderson Horizon
Global Technology Fund

Branschfond, ny teknik

I2 USD
Schroder International
Selection Fund Emerging
Europe A Accumulation
EUR

SPP Emerging Markets
SRI
SPP Obligationsfond

Ränte - SEK
obligationer, långa

SPP

Ränte - SEK

Penningmarknadsfond

penningmarknad

Storebrand Global
Multifactor
Öhman Småbolagsfond A

Global, värdebolag
Sverige, små/medelstora bolag

Snitt

4,15

*Prestationsbaserad avgift tillkommer.
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Swedbank
Förv.avg

Ord.Förv.

ITP

avg

avg Rating

0,83

1,80

1,88



0,72

1,60

1,64



0,45

0,95

1,11



0,65

1,20

1,87



BRIC

0,78

1,50

1,86



Östeuropa

0,78

1,50

1,89



Sverige

0,55

1,50

1,54



0,15

0,20

0,21



0,15

0,20

0,20



0,15

0,20

0,20



USA, mix bolag

0,15

0,20

0,20



Europa, mix bolag

0,20

0,52

0,56



Tillväxtmarknader

0,50

1,70

1,72



Global, mix bolag

0,20

0,52

0,52



0,20

0,42

0,42



0,42

1,25

1,25



0,00

0,00

0,00

0,42

1,25

1,26



0,15

0,52

0,52



Fondnamn

Kategori Morningstar

C WorldWide Asia 1A

Asien ex Japan

C WorldWide Sweden

Sverige, små-

Small Cap 1A

/medelstora bolag

Carnegie Corporate Bond

Ränte - SEK

A SEK

obligationer, företag

Janus Henderson Horizon
Japanese Smaller
Companies Fund A2 USD

Japan, små-/medelstora
bolag

Ord.årlig Morningstar

Schroder International
Selection Fund BRIC A
Accumulation USD
Schroder International
Selection Fund Emerging
Europe A Distribution
EUR
Spiltan Aktiefond Stabil
SPP Obligationsfond
Swedbank Robur Access
Asien

Ränte - SEK
obligationer, långa
Asien ex Japan

Swedbank Robur Access

Blandfond - SEK,

Mix
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Collectum har, på uppdrag av PTK och Svenskt Näringsliv, upphandlat de
försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP under perioden
1 oktober 2018 till den 30 september 2023. I den här rapporten visar vi
resultatet av upphandlingen för traditionell försäkring och fondförsäkring.

