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Öppet brev (alt skrivelse) anående urvalet av placeringsalternativ inom 
ITP 

Den allmänna pensionen som politikerna styr över granskas återkommande av riksdag och 

regering. Det saknas motsvarande kritisk genomlysning av tjänstepensionerna. För att i någon 

utsträckning råda bot på detta har Länsförsäkringar initierat en utvärdering av några aspekter av 

ITP, en av de kollektivavtalade pensionslösningarna. 

Med denna skrivelse vill jag uppmärksamma 1TP-nämnden på brister vi funnit. Det är min 

Rirhoppning att vi med analysen som grund kan inleda en dialog om hur ITP kan förbättras för 

att säkerställa att pensionsspararna ges bästa möjliga avkastning och väl utformad individuell 

anpassning. 

Collectums upphandling av ITP-alternativ 

ITP omfattar privatanställda tjänstemän och administreras av bolaget Collectum som ägs av 

Svenskt Näringsliv och Privattjänstemannakartellen, PTK. Collectum genornförde en 

uppmärksammad omläggning av pensionsspararnas nya insättningar under 2007. Placerings-

alternativ valdes ut på ett sätt som inte forekommit tidigare. Trots att ITP omfattar totalt 1,8 

miljoner individer som arbetstagare eller pensionärer har det dock inte presenterats någon 

heltäckande utvärdering av denna förändring. 

Ursprungligen förmedlades ett vidare utbud av möjliga placeringsalternativ till pensionsspararna 

inom 1TP. Men intör 2007 genomförde Collectum en upphandling med det uttalade syftet att 

göra ett urval som kullege ett bättre pensionssparande till tjänstemännen. Collectum angav att 

;Ivrifrer och historisk 	ka,ming var styrande för vilka fonder som valdes ut och som var 

kallmrainell.m 1 irdi 2.007 	juur 2010. 
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Perioden liakar,•kittet 2007 tiH hal ■ Arsskiiket 2010: 

• 1)e uppliandlade 11 . 1)-1 .onderna som ColIectum valt ut eick i snitt klart sämre än 
snittet för hela den svenska fondmarknaden pa drvut 5000 fonder. 

• Ifela fondutbudet i SxeriLle eav en 	ionsnittlig avkastning på minus 7,2 
procent. 

• De tbnder som upphandlats genom Collectum gav en genomsninlig avkastning 
pa minus 12,7 procent. 

• 1 Collectums urval ingår inte nåt4on av de 100 fonder som gav bäst avkastning 
och bara en av de 300 fonder som gav bäst avkastning. 

Pågående period, halvårsskiftet 2010 till och med kvartal tre 2011: 

• De upphandlade ITP-fonderna som Collectum valt ut gick i snitt klart sämre än 
snittet för hela den svenska fondmarknaden. 

• Hela fondutbudet i Sverige gav en genomsnittlig avkastning på minus 6,4 
procent. 

• De fonder som upphandlats genom Collectum gav en genomsnittlig avkastning 
på minus 8,3 procent. 

Kommentar 

Utfallet för ITP-spararna visar att den modell parter på arbetsmarknaden och deras bolag 

Collectum har skapat för kollektivavtalade pensionsförsäkringar inte är den bästa tänkbara. Man 

har valt bort individuell anpassning och rådgivning, fokuserat på avgifter och fått en sämre 

avkastning än den svenska fondmarknadens snitt. Med den utveckling som var på den svenska 

fondmarknaden borde ITP-spararnas avkastning under dessa år varit bättre. Den upphandling 

som genomförts har inte lett till högre pensioner, som var parternas förhoppning. Istället har den 

blivit ett dyrt expriment för pensionsspararna. 
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