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Förord

Tjänstepensionen kommer att vara en allt viktigare del av den framtida pensionen, inte minst för
den som har en god löneutveckling under sitt yrkesliv.

Yrkesvalet påverkar vad man har att leva på som pensionär, eftersom livslönen speglar
pensionen. Det kan tyckas självklart, men ingen har på ett samlat och lättillgängligt sätt, yrke för
yrke, presenterat hur pensionen kan bli för dem som kommer ut i arbetslivet nu och går i pension
om cirka 40 år.

Collectums Pensionsindex baseras på ingångslöner för olika yrkesgrupper inom avtalsområden
som omfattas av ITP och antaganden om procentuella årliga löneökningar. Rapporten visar hur
ingångslön och löneutveckling i några olika yrken påverkar den framtida pensionen.

Självklart ska man välja yrke utifrån intresse och möjligheter att få jobb, snarare än vilken
pension man kommer att få. Men Collectums Pensionsindex åskådliggör hur mycket olika
yrkesgrupper kan räkna med att tjäna in i tjänstepension. Det blir tydligt att det allra viktigaste
valet är att välja en arbetsgivare som erbjuder tjänstepension.

Om arbetsgivaren inte redan erbjuder tjänstepension är det verkligen något att förhandla om –
här finns miljoner att tjäna. Alla som har tjänstepensionen ITP får ett pensionssparande med låga
avgifter och hög historisk avkastning – helt enkelt mycket pension för pengarna.

Jenny Jeppsson, informationschef Collectum
Stockholm den 12 november 2012
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Sammanfattning

 Collectums Pensionsindex visar hur mycket olika tjänstemän i det privata näringslivet tjänar

in under ett yrkesliv, baserat på genomsnittliga ingångslöner för respektive yrkesgrupp och

antaganden om framtida löneökning och pensionsålder.

 Personer som börjar arbeta och tjäna in tjänstepension i dag beräknas få ett totalt

pensionskapital om 2,8 till 5,8 miljoner att lägga till sin allmänna pension.

 Störst tjänstepension får ingenjörer, som tjänar in 5,8 miljoner.

 Ekonomer beräknas få totalt 4,3 miljoner, personalvetare 3,9 miljoner och

ekonomiassistenter 3,1 miljoner i tjänstepension.

 De som enligt indexet får minst i tjänstepension är personer som arbetar med kundservice,

2,8 miljoner.

Collectums Pensionsindex 2012

Yrkesgrupp Ingångslön Totalt tjänstepensionskapital
(i framtidens penningvärde)

Ingenjör 31 000 kronor 5 761 000 kronor

Ekonom 28 100 kronor 4 302 000 kronor

Personalvetare 27 000 kronor 3 888 000 kronor

Ekonomiassistent 23 700 kronor 3 055 000 kronor

Kundservice 21 900 kronor 2 807 000 kronor
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Så har Collectums Pensionsindex tagits fram

Nedan beskrivs de urval och antaganden som har gjorts och de begrepp som används i
beräkningarna av Collectums Pensionsindex. Beräkningarna har gjorts av fondanalysföretaget
Morningstar.

Tjänstepension Tjänstepensionen ITP 1 som omfattar privatanställda tjänstemän födda
1979 eller senare. ITP 1 är premiebestämd, vilket innebär att premien är
bestämd på förhand, men inte storleken på pensionen.

Avkastning 5,5 procent efter avgifter och avkastningsskatt.

Inflation 2 procent

Etableringsålder Exempelpersonerna i Collectums Pensionsindex beräknas börja arbeta
och tjäna in tjänstepension vid 27 års ålder. Det är en åldersgrupp för
vilken det finns tillräckligt statistiskt underlag och som dessutom ligger
nära den genomsnittliga etableringsåldern efter högre studier i Sverige.

Pensionsålder Pensionsindexet utgår från Pensionsmyndighetens alternativa
pensionsålder 2012, det vill säga den som krävs för att den aktuella
årskullen ska få lika stor andel av sin slutlön i pension som dagens
pensionärer: 68 år och 7 månader. Indexet förutsätter att
tjänstepensionen ITP betalas in även efter 65 år.

Ingångslön Medianlön för 27-åringar i respektive yrkesgrupp som är anställda i det
privata näringslivet enligt senaste tillgängliga lönestatistik från 2011.

Premie Varje månad avsätts 4,5 procent av månadslönen upp till
7,5 inkomstbasbelopp (34 125 kr/mån). Av lönedelar över den nivån
avsätts 30 procent.

Löneutveckling Lönerna har räknats upp med 3,0 procent per år för samtliga
yrkesgrupper. Det är en genomsnittlig löneutveckling inklusive
karrärutveckling och jobbyten.

Slutlön Lön vid pensionsåldern beräknat i morgondagens penningvärde.
Slutlönen kan divideras med 2,25 för att visa slutlönen i dagens
penningvärde.

Kapital Totalt tjänstepensionskapital visas i framtidens penningvärde. Kapitalet
kan divideras med 2,25 för att visa beloppet i dagens penningvärde.

Ekonomer Ekonomer och civilekonomer med högskoleutbildning och examen.

Ekonomiassistenter Tjänstemän som arbetar med ekonomiska underlag såsom fakturering,
kassa och krediter.

Kundservice Kundservice omfattar att exempelvis förestå växel eller reception, ge
kunder information och råd samt att planera besök och konferenser.
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Ingenjörer Med ingenjörer avses endast högskoleutbildade, det vill säga både
högskole- och civilingenjörer.

Personalvetare Personalvetare omfattar endast dem med högre utbildning.

Lönerna och premierna har avrundats till närmaste hundralapp, medan det totala
tjänstepensionskapitalet redovisas i tusentals kronor. Beräkningarna har däremot genomförts på

exakta siffror.

Uppgifterna om löner i pensionsindexet har tagits fram av Saco och Unionen och baseras på
lönestatistik från Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek, Sveriges Ingenjörer och
Unionen.
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Pensionsindex 2012

Collectums Pensionsindex utgår från exempelpersoner som i dag börjar arbeta som
ekonomer, ekonomiassistenter, ingenjörer, med kundservice eller som personalvetare.

Ekonomen Emma får 4,3 miljoner i tjänstepension

Emma är 27 år och har just fått jobb som ekonom på ett
mellanstort företag i Sverige. Hennes ingångslön är 28 100 kronor.
Varje månad avsätter hennes arbetsgivare 4,5 procent eller
1 300 kronor till tjänstepensionen. Emma har en årlig löneökning
på 3,0 procent. I takt med att lönen ökar, ökar också avsättningen
till tjänstepensionen. När Emma går i pension vid drygt 68 års
ålder har hon, om avkastningen varit 5,5 procent, ett
pensionskapital på totalt 4 302 000 kronor att lägga till den
allmänna pensionen.

Emma, 27 år, ekonom

Ingångslön

Medianlön för 27-årig ekonom
2011 enligt Saco

Slutlön

I framtidens penningvärde,
beräknat på en årlig löneökning
om 3,0 procent

Totalt
tjänstepensionskapital
I framtidens penningvärde,
beräknat vid pensionering vid
68 år och 7 månader

28 100 kronor 94 400 kronor 4 302 000 kronor

Ekonomiassistenten Erik får 3,1 miljoner i tjänstepension

Erik är 27 år och har just fått jobb som ekonomiassistent på ett mellanstort
företag i Sverige. Hans ingångslön är 23 700 kronor. Varje månad avsätter
hans arbetsgivare 4,5 procent eller 1 100 kronor till tjänstepensionen. Erik
har en årlig löneökning på 3,0 procent. I takt med att lönen ökar, ökar
också avsättningen till tjänstepensionen. När Erik går i pension vid drygt 68
års ålder har han, om avkastningen varit 5,5 procent, ett pensionskapital på
totalt 3 055 000 kronor att lägga till den allmänna pensionen.

Erik, 27 år, ekonomiassistent

Ingångslön

Medianlön för 27-årig
ekonomiassistent 2011 enligt
Unionen

Slutlön

I framtidens penningvärde,
beräknat på en årlig löneökning
om 3,0 procent

Totalt
tjänstepensionskapital
I framtidens penningvärde,
beräknat vid pensionering vid
68 år och 7 månader

23 700 kronor 79 600 kronor 3 055 000 kronor
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Ingenjören Inger får 5,8 miljoner i tjänstepension

Inger är 27 år och har just fått jobb som ingenjör på ett mellanstort företag i Sverige. Hennes
ingångslön är 31 000 kronor. Varje månad avsätter hennes arbetsgivare 4,5 procent eller
1 400 kronor till tjänstepensionen. Inger har en årlig löneökning på 3,0 procent. I takt med att
lönen ökar, ökar också avsättningen till tjänstepensionen. När Inger går i pension vid drygt 68 års
ålder har hon, om avkastningen varit 5,5 procent, ett pensionskapital på totalt 5 761 000 kronor
att lägga till den allmänna pensionen.

Inger, 27 år, ingenjör

Ingångslön

Medianlön för 27-årig ingenjör
2011 enligt Saco

Slutlön

I framtidens penningvärde,
beräknat på en årlig löneökning
om 3,0 procent

Totalt
tjänstepensionskapital
I framtidens penningvärde,
beräknat vid pensionering vid
68 år och 7 månader

31 000 kronor 104 200 kronor 5 761 000 kronor

Kundservicemedarbetaren Kim får 2,8 miljoner i
tjänstepension

Kim är 27 år och har just börjat jobba med kundservice på
ett mellanstort företag i Sverige. Hennes ingångslön är
21 900 kronor. Varje månad avsätter hennes arbetsgivare
4,5 procent eller 1 000 kronor till tjänstepensionen. Kim har
en årlig löneökning på 3,0 procent. I takt med att lönen
ökar, ökar också avsättningen till tjänstepensionen. När Kim
går i pension vid drygt 68 års ålder har hon, om
avkastningen varit 5,5 procent, ett pensionskapital på totalt
2 807 000 kronor att lägga till den allmänna pensionen.

Kim, 27 år, kundservice

Ingångslön

Medianlön för 27-årig
kundservicemedarbetare 2011
enligt Unionen

Slutlön

I framtidens penningvärde,
beräknat på en årlig löneökning
om 3,0 procent

Totalt
tjänstepensionskapital
I framtidens penningvärde,
beräknat vid pensionering vid
68 år och 7 månader

21 900 kronor 73 600 kronor 2 807 000 kronor
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Personalvetaren Per får 3,9 miljoner i tjänstepension

Per är 27 år och har just fått jobb som personalvetare på ett mellanstort företag i Sverige. Hans
ingångslön är 27 000 kronor. Varje månad avsätter hans arbetsgivare 4,5 procent eller
1 200 kronor till tjänstepensionen. Per har en årlig löneökning på 3,0 procent. I takt med att
lönen ökar, ökar också avsättningen till tjänstepensionen. När Per går i pension vid drygt 68 års
ålder har han, om avkastningen varit 5,5 procent, ett pensionskapital på totalt 3 888 000 kronor
att lägga till den allmänna pensionen.

Per, 27 år, personalvetare

Ingångslön

Medianlön för 27-årig
personalvetare 2011 enligt Saco

Slutlön

I framtidens penningvärde,
beräknat på en årlig löneökning
om 3,0 procent

Totalt
tjänstepensionskapital
I framtidens penningvärde,
beräknat vid pensionering vid
68 år och 7 månader

27 000 kronor 90 700 kronor 3 888 000 kronor

Anställda utan tjänstepension

Omkring nio av tio av de som arbetar i dag har tjänstepension. För den som inte erbjuds
tjänstepension från sin arbetsgivare består den framtida pensionen då endast av allmän pension
och eventuellt privat pensionssparande. Det privata sparandet måste vara omfattande för att
motsvara ovanstående kapital. Lön och övriga förmåner bör också ligga rejält över lönenivåerna
för branscher som omfattas av tjänstepension, för att motsvara denna förmån.



Fem tips för bättre pensionskoll

1. Säkra tjänstepensionen. Se till att arbeta hos en arbetsgivare som betalar en
tjänstepension till dig. Om inte arbetsgivaren erbjuder tjänstepension – förhandla till dig det. En
rimlig lägsta nivå kan vara 4-10 procent av din lön, beroende på vad du tjänar.

2. Skaffa dig en samlad bild. På minpension.se kan du göra din egen pensionsprognos och få
en samlad bild av din framtida pension, där såväl den allmänna pensionen som tjänstepensionen
och det eventuella privata sparandet ingår.

3. Bestäm din nivå. Bestäm hur engagerad du vill vara i tjänstepensionsvalen. Om du är lite
engagerad eller inte engagerad alls, välj en traditionell försäkring. Om du vill vara mer
engagerad, välj en fondförsäkring och följ utvecklingen regelbundet.

4. Se över avgiften. Se till att betala så låga avgifter som möjligt för ditt pensionssparande –
oavsett om det gäller premiepensionen, tjänstepensionen eller det privata sparandet. En
procentenhet lägre avgift kan ge upp till 25 procent mer i pension. Jämför gärna med hur mycket
en procentenhet på bolånet påverkar privatekonomin.

5. Välj och välj bort. Välj återbetalningsskydd om din familj är beroende av din
inkomst. Återbetalningsskydd innebär nämligen att de pengar som betalats in till din
tjänstepension går till dina närmaste när du dör. Att ha återbetalningsskydd under tiden fram till
pensionsåldern påverkar inte värdet av din framtida pension nämnvärt, men är en trygghet för
din familj. Fyll på med familjeskydd om värdet av pensionskapitalet är lågt och din familj behöver
mer. Fundera sedan på ta bort återbetalningsskyddet senast när du ska gå i pension, eftersom
det valet kan öka din pension med upp till 20 procent.

Läs me

www.mi

www.col

www.itpk

www.pra
r:

npension.se

lectum.se

ampen.se
9

tapension.se

https://www.minpension.se/
http://www.collectum.se/
http://www.itpkampen.se/
http://www.pratapension.se/
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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 25 miljarder kronor i premier under 2011 mellan

32 000 företag och tio försäkringsbolag.

 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.


