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Fyra år med kapitalflytt 
 

En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar resultatet av fyra år  
med kapitalflytt till upphandlade försäkringsbolag inom tjänstepensionen ITP.  

Rapporten avser åren 2008–2012.
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Tjänstemännen har mycket att tjäna på låga avgifter 

Mellan 1990 och 2007 kunde de privatanställda tjänstemännen välja fritt bland ett tjugotal olika 
försäkringsbolag som förvaltare av tjänstepensionen. Under dessa 17 år genomförde 
försäkringsbolagen inga som helst avgiftssänkningar på eget initiativ. Det innebar att en hel del 
av pensionsspararnas pengar försvann som avgifter till bolagen, år efter år. 

För att säkerställa att mer pengar ska gå till spararnas framtida pension genomförde Collectum 
2007 en första upphandling av förvaltare för tjänstepensionen ITP med krav på både låga avgifter 
och hög historisk avkastning. Tre år senare genomfördes den andra upphandlingen. I dag kan vi 
konstatera att resultatet för spararna är halverade avgifter, jämfört med vad exakt samma fonder 
kostar på den öppna marknaden. Under 2013 kommer en tredje upphandling att genomföras. 

Efter den senaste upphandlingen har alla nya pensionsinbetalningar de nya, låga avgifterna. 
Pensionsspararen kan välja fritt mellan fem bolag inom traditionell förvaltning samt fem 
fondförsäkringsbolag som tillsammans erbjuder cirka 100 fonder. Men för att få del av de kraftigt 
sänkta avgifterna även på det pensionskapital som arbetsgivaren betalat in före upphandlingarna 
behöver spararen själv flytta pengarna till något av de upphandlade bolagen. 

I drygt fyra år har pensionsspararna kunnat flytta sina pengar. Hittills är det bara en av tio 
tjänstemän, 12 procent, som har tagit chansen att på så vis höja sin pension. Det innebär att en 
klar majoritet av landets tjänstemän fortfarande betalar de gamla, onödigt höga avgifterna på en 
stor del av sitt pensionskapital. 

Totalt finns fortfarande hela 64 miljarder av pensionsspararnas pengar kvar i gamla försäkringar 
med onödigt höga avgifter. Under en tioårsperiod försvinner härmed totalt 4,7 miljarder kronor i 
onödiga avgifter till bolagen – pengar som i stället kunde komma pensionsspararna till del. 

Det är en hisnande summa. Även för en enskild pensionssparare handlar det om mycket pengar. 
För en person som är 25 år i dag kan den halverade avgiften innebära 265 000 kronor mer i 
pensionskapital vid 65 års ålder. 

Tjänstepensionen är en allt viktigare del av den framtida pensionen. Fler tjänstemän borde flytta 
sina redan intjänade pensionspengar och ta del av de sänkta avgifterna. Då kan mer pengar gå 
till den egna pensionen, i stället för att hamna hos försäkringsbolagen. För visst är det synd att år 
efter år i onödan skänka bort de pengar som tillhör den egna framtiden? 

Jenny Jeppsson, informationschef Collectum 

Stockholm den 25 januari 2013 
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Fyra år med kapitalflytt inom tjänstepensionen ITP  

Om rapporten 

Rapporten bygger på en sammanställning gjord av tjänstepensionsföretaget Collectum och visar 
resultatet av fyra år med kapitalflytt inom tjänstepensionen ITP, från den 1 oktober 2008 till och 
med den 1 oktober 2012. Effekterna av avgifterna har beräknats av fondanalysföretaget 
Morningstar på uppdrag av Collectum. 
 

Om ITP och kapitalflytt 

 I dag har totalt 1,9 miljoner pensionssparare tjänstepensionen ITP, som har kommit till 
genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Cirka 900 000 av dem jobbar och tjänar 
in till tjänstepensionen ITP i dag. 

 Vid två tillfällen har Collectum genomfört upphandlingar av de bolag som får förvalta 
tjänstepensionen ITP. 2007 upphandlades traditionella förvaltare och fondförsäkringsbolag. 
2010 upphandlades fondförsäkringsbolag på nytt. Syftet med upphandlingarna har varit att 
ge så hög pension som möjligt genom att ställa krav på både låga avgifter och hög historisk 
avkastning. 

 Tjänstemän som sedan tidigare har intjänade pensionspengar i tjänstepensionen ITP kan 
flytta dem från ett försäkringsbolag till något av de bolag som Collectum har upphandlat för 
att ta del av lägre avgifter.  

Resultaten i korthet 

 En av tio privatanställda tjänstemän, 12 procent, har flyttat sitt intjänade kapital i 
tjänstepensionen ITP till upphandlade bolag med lägre avgifter.  

 Tjänstemännen i Västernorrland är flitigast på att flytta sina pengar. Nästan var sjunde 
västernorrlänning, 13,6 procent, har redan gjort det. I Kalmar län är andelen 10,0 procent.  

 Totalt har drygt 170 000 personer valt att flytta sina pensionspengar. Det motsvarar ett totalt 
kapital om nästan 13 miljarder kronor. 

 Drygt 64 miljarder kronor har ännu inte flyttats. Av detta kapital försvinner på en tioårsperiod 
totalt 4,7 miljarder kronor i onödiga avgifter. 
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En av tio har flyttat sina pengar 

Det är 1,4 miljoner personer som har tidigare intjänad tjänstepension inom ITP och därmed kan 
göra en kapitalflytt. Under de gångna fyra åren har 170 000 personer av dem, 12 procent, flyttat 
sina pensionspengar till något av de bolag som Collectum har upphandlat och därmed kunnat ta 
del av lägre avgifter.  
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Drygt 64 miljarder ligger kvar i gamla försäkringar 

Av det totala sparade kapitalet är det fortfarande drygt 64 miljarder som inte har flyttats från 
gamla, dyra försäkringar till de upphandlade lösningarna. 

Kapital som inte har flyttats – per län 

Län Miljoner kronor 

Blekinge 825

Dalarna 1 445

Gotland 229

Gävleborg 1 482

Halland 2 081

Jämtland 534

Jönköping 1 739

Kalmar 1 198

Kronoberg 1 130

Norrbotten 1 249

Skåne 7 895

Stockholm 18 499

Södermanland 1 628

Uppsala 2 111

Värmland 1 385

Västerbotten 1 243

Västernorrland 1 479

Västmanland 2 038

Västra Götaland 11 094

Örebro 1 599

Östergötland 2 705

Hela landet 64 197
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Pensionsspararna betalar 4,7 miljarder i onödiga avgifter 

På det kapital som ligger kvar i gamla, dyra försäkringar betalar pensionsspararna onödigt höga 
avgifter. De tjänstemän som inte har flyttat sina pensionspengar betalar under en tioårsperiod 
totalt mer än 4,7 miljarder kronor i onödiga avgifter. Det är avgifter som de skulle slippa om 
pengarna flyttades till ett upphandlat sparande med låga avgifter. Bara i Stockholms län 
försvinner till exempel drygt 1,3 miljarder kronor på grund av de onödigt höga avgifterna. 

Onödiga avgifter på ej flyttat 
kapital på tio år – per län 

Län Miljoner kronor 

Blekinge 65

Dalarna 108

Gotland 17

Gävleborg 110

Halland 156

Jämtland 38

Jönköping 126

Kalmar 88

Kronoberg 85

Norrbotten 88

Skåne 596

Stockholm 1 366

Södermanland 117

Uppsala 154

Värmland 101

Västerbotten 90

Västernorrland 105

Västmanland 151

Västra Götaland 819

Örebro 115

Östergötland 200

Hela landet 4 732
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Värmlänningar flitigast på att flytta pensionspengar 

Hur många som hittills har valt att flytta sina pensionspengar varierar över landet. 
Tjänstemännen i Västernorrland är flitigast på att flytta sina pengar. Av dem har nästan var 
sjunde, 13,6 procent, redan gjort en kapitalflytt. I Kalmar län är andelen bara 10,0 procent. I 
totalt antal försäkrade ingår både de som i dag jobbar hos en arbetsgivare som betalar in 
tjänstepension och de som tidigare gjort det. 

Genomförda kapitalflyttar 2008–2012 per län 

Län Antal försäkrade* Antal som gjort 
kapitalflytt 

Andel som gjort 
kapitalflytt 

Västernorrland 30 100 4 100 13,6 %

Värmland 30 100 4 000 13,3 %

Blekinge 16 600 2 100 12,6 %

Halland 40 400 5 100 12,6 %

Kronoberg 24 300 3 000 12,5 %

Stockholm 420 300 51 300 12,2 %

Jönköping 40 000 4 800 12,1 %

Skåne 172 200 20 700 12,0 %

Norrbotten 29 400 3 500 11,9 %

Västra Götaland 228 100 27 100 11,9 %

Västmanland 36 600 4 300 11,8 %

Södermanland 32 400 3 800 11,7 %

Gotland 6 800 800 11,3 %

Dalarna 31 600 3 500 11,2 %

Västerbotten 29 900 3 300 11,2 %

Örebro 33 500 3 700 11,1 %

Östergötland 58 700 6 500 11,1 %

Gävleborg 32 400 3 500 10,7 %

Jämtland 15 700 1 700 10,6 %

Uppsala 50 500 5 400 10,6 %

Kalmar 24 400 2 400 10,0 %

Hela landet 1 425 400 170 400 12,0 %



 

 

9 

Varifrån och vart har pengarna flyttats? 

Tabellen visar de fem bolag som haft ett positivt netto av in- och utflyttat kapital under åren 
2008-2012. AMF är det bolag dit mest pensionspengar har flyttats, 2,9 miljarder kronor, tätt följt 
av Nordea med ett netto på 2,6 miljarder kronor.  

Netto av in- och utflyttat kapital 
2008–2012 

Bolag Miljoner kronor 

AMF 2 899

Nordea 2 618

Handelsbanken 910 

Danica 297 

Swedbank* 153

* Swedbank var valbart mellan åren 2007 och 2010. 

 

Kapitalflytt inom ITPK och ITP 1 

Inom ITPK har drygt 12,4 miljarder flyttats. ITPK är en kompletterande ålderspension inom ITP 2. 
Den består av 2 procent av månadslönen och för den väljer man själv placering.  

Inom ITP 1, där pensionsspararen själv väljer placering av hela premien, har 437 miljoner kronor 
flyttats. ITP 1 har funnits sedan 2007, vilket innebär att utbudet inom ITP 1 har varit upphandlat 
sedan starten. 

Totalt flyttat kapital 2008–2012 
(miljoner kronor) 

ITPK 12 412

ITP 1 437

Totalt 12 849
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Nästan 13 pensionsmiljarder har flyttats 

Totalt under de gångna fyra åren har tjänstemännen flyttat drygt 12,8 miljarder kronor. Mest 
kapital har flyttats i storstadsregionerna. Bara i Stockholms län har nästan 3,9 miljarder flyttats. 

Flyttat kapital 2008–2012 per län 

Län Miljoner kronor 

Blekinge 155

Dalarna 266

Gotland 48

Gävleborg 250

Halland 403

Jämtland 101

Jönköping 337

Kalmar 174

Kronoberg 216

Norrbotten 257

Skåne 1 582

Stockholm 3 867

Södermanland 289

Uppsala 383

Värmland 304

Västerbotten 253

Västernorrland 332

Västmanland 348

Västra Götaland 2 078

Örebro 270

Östergötland 480

Hela landet 12 849

 



 

 

11 

Så enkelt flyttar du ditt pensionskapital 

Du kan flytta tidigare intjänade pensionspengar från ett försäkringsbolag till något av de bolag 
som Collectum har upphandlat. Om du flyttar en försäkring som din arbetsgivare betalar in 
premier till i dag kommer även framtida premier att styras om till det nya bolag du valt. 

1. Genomför flytten genom att logga in med e-legitimation på Collectum.se. Du kan också skriva 
ut en blankett som du fyller i och postar till Collectum. 

2. Inom några dagar får du uppgifter om värdet på det kapital du kan flytta.  

3. Om du vill genomföra flytten behöver du inte göra något mer. Du har tio dagar på dig att 
avbryta flytten, om du ångrar dig. 

Klart! Du får ta del av de nya, lägre avgifterna på hela ditt pensionskapital. 
 

Om Collectum i korthet 

 Collectums uppdrag är att se till att de privatanställda tjänstemännen får så hög pension 
som möjligt. 

 1,9 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP, som har kommit till genom ett avtal 
mellan Svenskt Näringsliv och PTK. 

 Collectum bildades 2002 av Svenskt Näringsliv och PTK. Vid det laget hade ITP-planen 
redan funnits i drygt 40 år. 

 I juli 2007 trädde en ny ITP-plan i kraft. Den nya planen innehåller två delar: ITP 1 och  
ITP 2. Collectum skötte upphandlingen av förvaltare till den nya planen. 

 ITP 1 är premiebestämd pension, det vill säga arbetsgivaren betalar in en premie vars 
storlek är känd på förhand och baseras på månadslönen. ITP 2 är till största delen en 
förmånsbestämd pension, vilket innebär att pensionsspararen är garanterad en viss 
pension. 

 Hos Collectum väljer tjänstemännen vilket av de upphandlade bolagen som får förvalta 
deras tjänstepension. 

 Collectum förmedlade 26 miljarder kronor i premier under 2012 mellan 32 000 företag 
och fem bolag med traditionell förvaltning och fem fondförsäkringsbolag. 

 I mars varje år skickar Collectum ut cirka 1,5 miljoner röda kuvert 
med årsbesked om ITP. 

 Collectum har instiftat Tjänstepensionens dag som infaller den 27 
september årligen. Syftet med dagen är att uppmärksamma 
tjänstepensionens betydelse för den framtida pensionens storlek 
och få fler att känna till den ekonomiska trygghet som 
tjänstepensionen ger. 


