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Fem år med upphandlingar
av tjänstepensionen ITP

Traditionell förvaltning 2007-2012
Fondförvaltning 2010-2012

Rapporten visar hur avgifter och avkastning har sett ut under fem år med upphandlingar för
tjänstepensionen ITP. Tjänstepensionsföretaget Collectum har på uppdrag av Svenskt Näringsliv
och PTK genomfört upphandlingar med syfte att ge pensionsspararna så hög pension som
möjligt, genom att ställa krav på både låga avgifter och hög historisk avkastning.
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Fem år med upphandling av tjänstepensionen ITP

Rapporten visar resultatet av Collectums två upphandlingar för tjänstepensionen ITP. Rapporten
bygger på en sammanställning av Collectum samt analyser som fondanalysföretaget Morningstar
har genomfört på uppdrag av Collectum.

Resultaten i korthet

 Pensionssparare som har valt traditionell förvaltning för sin tjänstepension ITP har haft
12,1 procents genomsnittlig avkastning under perioden 1 juli 2007 till 30 juni 2012. Högst
avkastning bland de fem valbara bolagen hade AMF med 20,4 procent.

 Den som under de fem åren fått 1 000 kronor inbetalat per månad (totalt 60 000 kronor) och
valt traditionell förvaltning har i genomsnitt sparat ihop 67 079 kronor till sin tjänstepension.

 Pensionssparare som har valt fondförsäkring för sin tjänstepension ITP har haft 2,7 procents
genomsnittlig avkastning under perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2012. Det innebär 3,8
procentenheter bättre än jämförbara fondindex.

 Den som under de två åren fått 1 000 kronor inbetalat per månad (totalt 24 000 kronor) och
valt fondförsäkring har i genomsnitt fått 23 960 kronor till sin tjänstepension.

 Genomsnittsavgiften på de upphandlade fonderna är 0,53 procent. Genomsnittsavgiften på
samma fonder utanför ITP är 1,08 procent. Inom ITP har alltså de upphandlade fonderna i
genomsnitt 0,55 procentenheter lägre avgifter. För pensionsspararen kan det innebära drygt
250 000 kronor mer i pension.

Om Collectums upphandlingar

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. Nu har det gått fem år sedan den första
upphandlingen.

Syftet med upphandlingarna har varit att ge så hög pension som möjligt genom att ställa krav på
både låga avgifter och hög historisk avkastning. Vid upphandlingen av traditionell förvaltning och
fondförsäkring 2007 sänkte Collectum avgifterna med i genomsnitt 65 procent. Vid upphandlingen
av fondförsäkringsbolag 2010 sänktes avgifterna ytterligare med i genomsnitt 44 procent.

Både avkastning och avgifter är viktigt. Men avkastningen kan spararen inte känna till på förhand
och heller inte påverka själv. Avgiften är däremot känd på förhand och den betalar spararen år
efter år, oavsett om fonden går upp eller ner.

Upphandlingarna har genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. Under 2012/2013
kommer nästa upphandling att genomföras.
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Traditionell förvaltning
Utvecklingen under perioden 2007–2012

Traditionell förvaltning innebär ett sparande med låg risk och vissa garantier. Pensionssparare
med tjänstpensionen ITP har möjlighet att välja traditionell förvaltning hos Alecta, AMF,
Länsförsäkringar, Nordea och Skandia.

I genomsnitt har avkastningen varit 12,1 procent under perioden 1 juli 2007 till 30 juni 2012 för
de pensionssparare som valt traditionell förvaltning för sin tjänstepension ITP. Högst avkastning
bland dessa fem bolag under femårsperioden har AMF med 20,4 procent.

Bolag
Kvartal
3 och 4
2007

2008 2009 2010 2011
Kvartal
1 och 2
2012

0707-1206

Alecta Optimal -2 % -16,6 % 22,9 % 12,6 % -6,8 % 7,4 % 13,2 %

AMF -1,7 % -6,6 % 12,6 % 9,8 % 2,4 % 3,4 % 20,4 %

Länsförsäkringar -0,5 % -0,6 % 2,3 % 4,1 % 6,5 % 2,0 % 14,4 %

Nordea -2,8 % -14,4 % 17,9 % 5,9 % -2,7 % 3,6 % 4,7 %

Skandia Liv -3,3 % -19,3 % 21,9 % 10,7 % -1,2 % 2,8 % 7,9 %

Genomsnitt -2,1 % -11,5 % 15,5 % 8,6 % -0,4 % 3,8 % 12,1 %

Tabell 1. Total avkastning med traditionell förvaltning under åren 2008-2011 samt för hela femårsperioden
för de fem valbara bolagen.

Tusenlappen – ackumulerat pensionskapital (trad)

Den som under de fem åren fått 1 000 kronor inbetalat per månad (totalt 60 000 kronor) har i
genomsnitt sparat ihop 67 079 kronor till sin tjänstepension.

Pensionskapital 2012-06-30 Alecta AMF Länsförs. Nordea Skandia

Inbetalda premier från juli 2007 68 301 kr 73 389 kr 63 964 kr 64 571 kr 65 170 kr

Inbetalda premier från januari 2008 61 814 kr 65 249 kr 57 106 kr 58 443 kr 58 694 kr

Inbetalda premier från januari 2009 46 734 kr 49 544 kr 43 947 kr 44 910 kr 45 040 kr

Inbetalda premier från januari 2010 31 333 kr 32 778 kr 30 853 kr 30 626 kr 31 156 kr

Inbetalda premier från januari 2011 18 345 kr 18 750 kr 18 097 kr 18 162 kr 18 341 kr

Inbetalda premier från januari 2012 6 060 kr 6 112 kr 5 996 kr 5 999 kr 6 000 kr

Tabell 2. Ackumulerat pensionskapital efter skatter och avgifter på försäkring med återbetalningsskydd och
månatlig premie om 1 000 kr per månad, beräknat för en försäkrad som är 45 år.

Avgifterna i upphandlad traditionell förvaltning

När Collectum upphandlade traditionell förvaltning och fondförsäkringsbolag 2007 sänktes
avgifterna med i genomsnitt 65 procent. Genomsnittsavgiften för de fem bolagen är 0,27 procent.
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Fondförvaltning
Utvecklingen under perioden 2010–2012

Fondförvaltning innebär att man väljer en eller flera olika fonder där pensionspengarna placeras.
Jämfört med traditionell förvaltning kan fondförvaltning innebära en högre risk, men kan ge
möjlighet till en högre avkastning på längre sikt. De upphandlade förvaltarna som ingår i
jämförelsen är AMF, Danica, Handelsbanken, Nordea och SEB. Tillsammans erbjuder de 96 olika
fonder som tjänstemännen kan välja mellan. Vid upphandlingen ställde Collectum krav på att
fonder inom ett visst antal kategorier skulle erbjudas. Utöver detta var det fritt för bolagen att
erbjuda fonder från andra kategorier.

Utvecklingen på ett jämförbart fondindex under perioden 1 juli 2010 till 30 juni 2012 var
minus 1,1 procent. Under samma period har fonderna som Collectum upphandlat gett 2,7 procent
i avkastning. Detta innebär att de upphandlade fonderna har presterat 3,8 procentenheter bättre
än jämförbara fondindex.

Fondkategori Upphandlade fonder Fondindex Differens Antal fonder

Alla 2,7 % -1,1 % 3,8 % 95

Aktiefonder 1,8 % -2,1 % 3,8 % 80

Räntefonder (SEK) 8,5 % 6,7 % 1,8 % 10

Övriga 6,4 % -1,1 % 7,5 % 5

Tabell 3. Fondernas utveckling jämfört med jämförbara fondindex. Avkastning i SEK 2010-06-30 – 2012-06-
30. En jämförelse med fondindex är ett mått på hur fonderna presterat jämfört med fonder med liknande
placeringsinriktning.

Resultat för entrélösningarna 2007–2012

Om man inte gör ett aktivt fondval placeras pengarna i en förbestämd så kallad entrélösning, som
kan vara en enskild fond eller en kombination av fonder. De allra flesta pensionssparare stannar
kvar i entrélösningen.

Försäkringsbolag fond
2007-07-01

– 2010-06-30
2010-07-01

– 2012-06-30

AMF -15,3 % AMF 4,6 %

Länsförsäkringar Liv -21,6 % Danica 9,4 %

Movestic -18,7 % Handelsbanken 2,7 %

SEB Trygg Liv -10,7 % Nordea 7,6 %

Swedbank -18,5 % SEB 0,1 %

Genomsnitt -17,0 % 4,9 %

Tabell 4. Fondernas totalavkastning med entrélösning, 2007-2010 samt 2010-2012.
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Tusenlappen – ackumulerat pensionskapital (fond)

Den som under de två åren fått 1 000 kronor inbetalat per månad (totalt 24 000 kronor) har i
genomsnitt sparat ihop 23 960 kronor till sin tjänstepension.

Pensionskapital 2012-06-30 AMF Danica
Handels-
banken

Nordea SEB

Inbetalda premier från juli 2010 23 798 kr 25 302 kr 22 794 kr 24 268 kr 23 636 kr

Inbetalda premier från januari 2011 17 815 kr 18 832 kr 17 200 kr 18 074 kr 17 791 kr

Inbetalda premier från januari 2012 5 942 kr 6 003 kr 5 879 kr 5 930 kr 5 945 kr

Tabell 5. Ackumulerat pensionskapital efter skatter och avgifter för försäkrad med senast upphandlad
entrélösning innan nedtrappning av risk börjar, med återbetalningsskydd och en månatlig premie om 1 000
kronor.

Morningstar RatingTM

Morningstar Rating visar hur fonderna har presterat historiskt sett. Mätperioden är upp till 10 år.
För att en fond ska få Morningstar Rating krävs minst tre års underlag. Högsta betyg är fem och
lägsta ett. Fonder inom samma kategori, det vill säga som har liknande placeringsinriktningar,
betygssätts i jämförelse med varandra. Genomsnittet för Morningstar Rating inom respektive
kategori är tre. Samtliga bolags fondutbud inom ITP har ett snittbetyg som ligger över
genomsnittet. Det totala genomsnittet för det upphandlade utbudet är 3,75 per den sista juni
2012.

Morningstar RatingTM

2012-06-30
AMF Danica

Handels-
banken

Nordea SEB
Genom-

snitt

Totalt 3,94 4,07 3,64 3,58 3,74 3,75

Svenska räntefonder 5,00 4,50 2,50 3,33 5,00 4,00

Aktiefonder 3,79 4,00 3,79 3,64 3,58 3,73

Övriga fonder (utländsk räntefond) - - 3,00 3,00 - 3,00

Tabell 6. Snittbetyg enligt Morningstar Rating för bolagens utbud inom ITP. Morningstar Rating på
fonder visas med en till fem stjärnor. Hänsyn är inte tagen till att fonderna inom ITP oftast är
rabatterade.
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Avgifterna i upphandlad fondförvaltning

Vid upphandlingen 2010 sänkte Collectum avgifterna på fondförvaltning med i genomsnitt 44
procent. Genomsnittsavgiften på de upphandlade fonderna är 0,53 procent. Genomsnittsavgiften
på samma fonder utanför ITP är 1,08 procent. Inom ITP har alltså de upphandlade fonderna i
genomsnitt 0,55 procentenheter lägre avgifter. För pensionsspararen kan det innebära drygt
250 000 kronor mer i pensionskapital.

Så här har vi räknat:
Beräkning med en avgift på 0,53 procent
(genomsnittet för upphandlade fonder)
Avkastning: 6 procent
Avgift: 0,53 procent
Ackumulerad fondavgift: 160 000 kronor
Ackumulerad premie + kapital vid pensionering: 2 555 000 kronor

Beräkning med en avgift på 1,08 procent
(genomsnittet för samma fonder på den öppna marknaden)
Avkastning: 6 procent
Avgift: 1,08 procent
Ackumulerad fondavgift: 300 000 kronor
Ackumulerad premie + kapital vid pensionering: 2 290 000 kronor
För mer information om avgifter, se Collectums avgiftsrapport 2012.
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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.


