
Stockholm den 13 december 2011

Kommentar angående Länsförsäkringars brev:

”Öppet brev angående urvalet av placeringsalternativ
inom ITP”

Collectum välkomnar alla konkreta förslag som syftar till att göra de privatanställda
tjänstemännens pension så hög som möjligt. Däremot instämmer vi inte i
Länsförsäkringars grundläggande analys. Vi kan inte heller se hur den är relevant,
eftersom den inkluderar ett ovägt genomsnitt av fonder som inte är jämförbart med det
utbud som Collectum har upphandlat på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK.

Eftersom vi inte har tillgång till andra uppgifter kring Länsförsäkringars analys än de som
finns i deras brev har vi bett Morningstar att göra motsvarande beräkning av utbudets
avkastning och sedan ställa det mot en relevant jämförelsenorm. Morningstars analys
visar hur fonderna i snitt har avkastat och hur motsvarande fonders Fondindex i snitt har
avkastat.

Morningstar anser det olämpligt att jämföra ett fondsortiment mot hela den svenska
marknaden (ovägt snitt) då fondsortimentens utveckling beror på fördelning över olika
tillgångsslag, marknader och valutaexponering.

Perioden halvårsskiftet 2007 till halvårsskiftet 2010:
 De upphandlade ITP-fonderna i Collectum gick i snitt 1,0 procentenhet bättre än

motsvarande fonders Fondindex.
 De fonder som Collectum upphandlat gav en genomsnittlig avkastning på minus

12,2 procent.
 Fondernas fondindex backade med 13,2 procent.

Pågående period, halvårsskiftet 2010 till och med kvartal tre 2011:
 De upphandlade ITP-fonderna i Collectum gick i snitt 1,5 procentenheter bättre än

motsvarande fonders Fondindex.
 De fonder som Collectum upphandlat gav en genomsnittlig avkastning på minus

6,7 procent.
 Fondernas fondindex backade med 8,2 procent.

I Morningstars rapport ”Analys av avkastning för upphandlad fondförsäkring inom ITP
2007-07-01 – 2011-09-30” finns en detaljerad analys över siffrorna ovan.

För att ge utrymme till dialog har Collectum regelbundna träffar med försäkringsbolagen.
I ITP-kommittén, som samlar representanter från alla bolag, finns goda möjligheter att
framföra konkreta förslag som kan leda till att tjänstemännen får en högre pension.
Länsförsäkringar har i en enkät från ITP-nämnden lämnat synpunkter på genomförda och
kommande upphandlingar tidigare i år. Collectum föreslår att Länsförsäkringar
kompletterar tidigare synpunkter med ytterligare förslag samt presenterar dem vid



kommande leverantörsmöte eller på möte med ITP-kommittén. Collectum kommer sedan
att föra synpunkterna vidare till ITP-nämnden.

I brevet står det att ett ”decentraliserat system där spararna får mer att säga till om” skulle
vara positivt för både pensionssparare och arbetsgivare. Vi delar denna uppfattning om
fördelarna med individuell valfrihet, men kan också konstatera den avgiftspressande och
kvalitetsförbättrande kraften som finns i en upphandling. Dessutom visar en
opinionsundersökning som Collectum låtit undersökningsföretaget GfK genomföra att 82
procent av tjänstepensionsspararna tycker att det är ganska eller mycket bra att Collectum
väljer ut de försäkringsbolag och banker som får förvalta tjänstepensionen ITP. Bara 12
procent av tjänstemännen tycker det är ganska eller mycket dåligt, medan 7 procent är
osäkra.

Länsförsäkringar antyder att det är för stort fokus på avgifterna i Collectums
upphandlingar. Vi delar uppfattningen att kvalitetsaspekter är viktiga, men vet också att
det har funnits onödigt höga avgifter inom ITP. Det visar inte minst det faktum att
Collectum har kunnat pressa avgifterna med 65 respektive 44 procent vid de två
upphandlingarna. Vid den senaste upphandlingen höjdes fondernas rating samtidigt till
4,10 på Morningstars femgradiga skala. Försäkringsbolagen själva åstadkom däremot
inga avgiftssänkningar på eget initiativ mellan åren 1990 och 2007, då ITPK var valbar
men inga upphandlingar genomfördes.

Slutligen skrivs det att Collectums upphandling ”inte lett till högre pensioner”. På denna
punkt delar vi inte alls Länsförsäkringars uppfattning. Pensionssparande är ett långsiktigt
sparande, ofta förvaltas pengarna under 30-40 år. Avkastningen är naturligtvis minst lika
viktig som avgifterna. Därför har historisk avkastning vägt tungt i upphandlingarna, vilket
framgår av resultatet i uppställningen ovan. Däremot kan spararen inte känna till
avkastningen på förhand och kan heller inte påverka den själv. Avgiften däremot – den
betalar spararen varje år, oavsett om fonden går upp eller ner.

Collectums upphandlingar har en tydlig vinnare, de privatanställda tjänstemännen, som
nu får behålla mer av sitt pensionskapital. Upphandlingarna har med kraft bidragit till att
tjänstepensionsspararna höjer sin framtida pension.
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