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MER PENSION 
FÖR PENGARNA
EFFEKTEN AV TRE UPPHANDLINGAR

 
Fondavgifterna inom tjänstepensionen ITP åren 2005–2014, 

jämfört med fondavgifterna på den öppna marknaden



2

INNEHÅLL
SAMMANFATTNING ..........................................................3 

MER PENSION FÖR PENGARNA ................................... 4

OM TJÄNSTEPENSIONEN ITP .........................................5

FONDAVGIFTERNA UNDER EN TIOÅRSPERIOD ....... 6

Genomsnittliga avgifter

... under tioårsperioden 2005–2014 ..............................6

... efter den första upphandlingen .................................7

... efter den andra upphandlingen..................................7

... efter den tredje upphandlingen .................................8

EFFEKTEN FÖR TJÄNSTEMANNEN .............................. 9

TRE FÖRDELAR MED UPPHANDLING .........................10

SÅ HAR RAPPORTEN TAGITS FRAM ...........................10



3

  Q Sedan den första upphandlingen har den genomsnittliga avgiften 
minskat med 72 procent bland de fonder som de privatanställda 
tjänstemännen kan välja bland. Samtidigt har den genomsnitt-
liga fondavgiften på hela den öppna marknaden varit i stort sett 
oförändrad.

  Q För en privatanställd tjänsteman som började jobba 2007 kan 
detta innebära 366 000 kronor mer i pension jämfört med ett 
sparande i samma fonder på den öppna marknaden. Det är ett 11 
procent högre pensionskapital.

  Q Upphandlingarna har gynnat både företagen och deras anställda 
eftersom avsevärt mer av de pengar som företagen betalar i 
tjänstepension nu går till pensionsspararnas framtida pension, i 
stället för till onödiga avgifter till pensionsförvaltarna.

  Q Försäkringsbolagen själva åstadkom inga avgiftssänkningar på 
eget initiativ mellan åren 1990 och 2007, då de privatanställda 
tjänstemännen fritt kunde välja bland ett tjugotal olika försäk-
ringsbolag som förvaltare av tjänstepensionen.

SAMMANFATTNING
I den här rapporten jämförs fondavgifterna inom den kollektiv- 

avtalade tjänstepensionen ITP med fondavgifterna på den öppna 

marknaden under tioårsperioden 2005–2014. 

TRE UPPHANDLINGAR

Vid tre tillfällen har 
Collectum, på uppdrag 
av Svenskt Näringsliv och 
PTK, upphandlat de ban-
ker och försäkringsbolag 
som får förvalta tjänste-
pensionen ITP. Upphand-
lingarna har trätt i kraft 
2007, 2010 och 2013.
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Det är tydligt att 
upphandlingarna 

har gynnat både 
företagen och deras 
anställda. Avsevärt 
mer av de pengar som 
företagen betalar i 
tjänstepension går nu 
till pensionsspararnas 
framtida pension, i stället 
för till onödiga avgifter till 
pensionsförvaltarna.

FÖRORD:
MER PENSION FÖR 
PENGARNA

För att förbättra villkoren för de två miljoner privatanställda tjäns-
temän som har  tjänstepensionen ITP har Collectum, på uppdrag av 
Svenskt Näringsliv och PTK, upphandlat de banker och försäkrings-
bolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. 2007 genomfördes den 
första upphandlingen. Därefter har ytterligare två upphandlingar ge-
nomförts, 2010 och 2013. Vid alla tre upphandlingarna har avgifterna 
kunnat pressas kraftigt.

Med tre upphandlingar att se tillbaka på kan vi konstatera att det 
har funnits onödigt höga avgifter på pensionsmarknaden. Upphand-
lingsmodellen inom ITP är en effektiv marknadslösning som har 
skapat konkurrens och avgiftspress i en bransch som ogärna sänker 
priserna.

Försäkringsbolagen själva åstadkom nämligen inga som helst 
avgiftssänkningar på eget initiativ mellan åren 1990 och 2007, då de 
privatanställda tjänstemännen fritt kunde välja bland ett tjugotal olika 
försäkringsbolag som förvaltare av tjänstepensionen.

Den här rapporten fokuserar på den upphandlade förvaltnings-
avgiften, av det enkla skälet att det är det enda pensionsspararen kan 
veta på förhand och själv påverka. Dessutom betalar spararen avgiften 
varje år, oavsett om fonden går upp eller ner.

Collectums upphandlingar har inneburit mer än halverade 
avgifter för pensionsspararna.  Avgiftens storlek har stor betydelse på 
den framtida pensionen. En procentenhet lägre avgift kan nämligen 
innebära en ökning av den framtida pensionen med så mycket som 20 
procent. 

Hela nio av tio arbetsgivare och åtta av tio privatanställda tjänste-
män tycker att det är det är bra att Collectum väljer ut vilka försäk-
ringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. Och det är tydligt 
att upphandlingarna har gynnat både företagen och deras anställda. 
Avsevärt mer av de pengar som företagen betalar i tjänstepension går 
nu till pensionsspararnas framtida pension, i stället för till onödiga 
avgifter till pensionsförvaltarna.

Utöver väsentligt lägre avgifter har upphandlingarna dessutom 
bidragit till ett överskådligt utbud med en prispressad flytträtt och en 
trygg lösning även för den pensionssparare som inte vill vara aktiv. 
Resultatet är sammantaget mer pension för pengarna.

Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum
Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK
Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv

Stockholm, september 2016

Dan Wallberg, pensions- 
expert på PTK

Ingvar Backle, pensions- 
expert på Svenskt Näringsliv

Tomas Carlsson, pensions- 
expert på Collectum
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PRIVAT
SPARANDE

TJÄNSTEPENSION

ALLMÄN
PENSION

ITP är en kollektivavta-
lad tjänstepension som 
privatanställda tjänstemän 
får utöver sin allmänna 
pension. Det är Svenskt 
Näringsliv och PTK som 
har förhandlat fram avtalet 
om ITP. I dag har totalt två 
miljoner pensionsspara-
re tjänstepensionen ITP. 
Tjänstepensionen är en allt 
viktigare del av den fram-
tida pensionen, inte minst 
för den som har en lön som 
överstiger taket för den 
allmänna pensionen, i dag 
cirka 40 000 kronor.

Vid tre tillfällen har 

OM TJÄNSTEPENSIONEN ITP
Collectum, på uppdrag 
av PTK och Svenskt 
Näringsliv och utan eget 
vinstintresse, genom-
fört upphandlingar av 
tjänstepensionsförvaltare 
för fondförsäkring och 
traditionell försäkring.
 
KORT OM ITP 1 OCH ITP 2 
Tjänstemän födda 1979 
och senare  har ITP 1, som 
är en premiebestämd 
ålderspension. Det innebär 
att premien, men inte 
pensionen, är bestämd på 
förhand. Pensionsspararen 
kan själv placera hela sin 

premie. Hälften av premien 
kan placeras i en fondför-
säkring. Pensionens storlek 
beror på lönen, avgifterna, 
avkastningen på pengarna 
och hur länge inbetalningar-
na pågår.

Tjänstemän födda 1978 
och tidigare har ITP 2, som är 
en  förmånsbestämd ålders-
pension. Det innebär att pen-
sionen, men inte premien, är 
bestämd på förhand. En del 
av pensionen kallas ITPK och 
den kan tjänstemannen själv 
placera i en fondförsäkring. 
ITPK utgör 2 procent av 
lönen.
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Sammanställningen visar att fondavgifterna inom tjänste- 

pensionen ITP har minskat med i genomsnitt 72 procent sedan 

den första upphandlingen av tjänstepensionsförvaltare 2007.

GENOMSNITTLIGA AVGIFTER UNDER 
TIOÅRSPERIODEN 2005–2014
Från 1990 blev ITPK valbar, men var inte upphandlad. Det innebar 
att de privatanställda tjänstemännen som hade ITP 2 kunde välja fritt 
hur de skulle placera sin kompletterande premie. Åren innan den för-
sta upphandlingen trädde i kraft, 2005–2006, var den genomsnittliga 
avgiften på den öppna fondmarknaden 1,32 procent.

Den första upphandlingen trädde i kraft 2007. Under åren 
2007–2010 var den genomsnittliga fondavgiften på den öppna 
marknaden 1,38 procent. Genomsnittsavgiften för det upphandlade 
utbudet under samma år var 0,89 procent. Därefter har fondavgifterna 
inom ITP pressats även vid upphandlingarna 2010 och 2013 och är 
nu 0,39 procent i genomsnitt. Sedan den första upphandlingen har 
den genomsnittliga avgiften minskat med 72 procent bland de fonder 
som de privatanställda tjänstemännen kan välja bland.

FONDAVGIFTERNA UNDER 
EN TIOÅRSPERIOD
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0,5%
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0,53%

0,39%

Figur 1. Den Q ljusblå 
linjen visar genomsnitt-
liga fondavgifter på 
hela den öppna mark-
naden, både före och 
efter upphandlingarna. 

Genomsnittet omfattar 
blandfonder, räntefon-
der och aktiefonder 
som är till salu i Sveri-
ge och tillgängliga för 
svenska småsparare. 

Den Q blå linjen visar 
den genomsnittliga 
avgiften för samma 
fonder som i det upp-
handlade utbudet på 
den öppna marknaden. 

Den Q röda linjen visar 
genomsnittliga avgif-
ter inom det upphand-
lade ITP-utbudet, åren 
2007–2014.
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GENOMSNITTLIGA AVGIFTER EFTER 
DEN FÖRSTA UPPHANDLINGEN
Collectums första upphandling trädde i kraft 2007 och pensions-
spararna kunde därefter välja bland fem olika bolag. Under åren 
2007–2010 var den genomsnittliga fondavgiften på hela den öppna 
marknaden 1,38 procent. Genomsnittsavgiften för det upphandlade 
utbudet var under samma år 0,89 procent. Skillnaden på 0,49 pro-
centenheter motsvarar 36 procent.

Under perioden 2007–2010 saknas uppgifter om den genom-
snittliga avgiften för samma fonder som i det upphandlade utbudet 
på den öppna marknaden. Beräkningarna bygger på antagandet att 
genomsnittliga avgiften är den samma som på den öppna marknaden, 
vilket motsvarar 1,38 procent.

Figur 2. Genomsnittliga 
avgifter i det upphandlade 
utbudet, per bolag, åren 
2007–2010. Den röda linjen 
visar genomsnittsavgiften 
inom det upphandlade utbu-
det. Den blå linjen visar ge-
nomsnittsavgiften för samma 
fonder som det upphandlade 
utbudet på den öppna mark-
naden. 
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GENOMSNITTLIGA AVGIFTER EFTER 
DEN ANDRA UPPHANDLINGEN
Collectums andra upphandling trädde i kraft i juli 2010. Avgifterna 
sänktes även då. Under åren 2010–2013 sänkes genomsnittsavgiften 
på det upphandlade utbudet från 0,89 procent till 0,53 procent. Skill-
naden på 0,36 procentenheter motsvarar 40 procent.

Efter den andra upphandlingen kunde pensionsspararna välja 
bland fem olika bolag som tillsammans erbjöd 104 fonder. Genom-
snittsavgiften för samma fonder på den öppna marknaden var 1,08 
procent. Den genomsnittliga avgiften på hela den öppna fondmarkna-
den var 1,38 procent under åren 2010–2013.

Figur 3. Genomsnittliga 
avgifter i det upphandlade 
utbudet, per bolag, åren 
2010–2013. Den röda linjen vi-
sar genomsnittsavgiften inom 
det upphandlade utbudet. 
Den blå linjen visar genom-
snittsavgiften för samma 
fonder som det upphandlade 
utbudet på den öppna mark-
naden. 



8

GENOMSNITTLIGA AVGIFTER EFTER 
DEN TREDJE UPPHANDLINGEN 
Den tredje upphandlingen som Collectum genomfört trädde i kraft i 
juli 2013. En tredje gång sänktes fondavgifterna och är nu halverade 
jämfört med samma fonder på den öppna marknaden. Genom-
snittsavgiften på det upphandlade utbudet sänktes från 0,53 procent 
till 0,39 procent. Skillnaden på 0,14 procentenheter motsvarar 26 
procent.

Efter den tredje upphandlingen kan pensionsspararna välja bland 
fem olika bolag som tillsammans erbjuder 92 fonder. Genomsnitts-
avgiften för samma fonder på den öppna marknaden är 0,86 procent. 
Den genomsnittliga avgiften på hela den öppna fondmarknaden var 
1,31 procent under åren 2013–2014.

Figur 4. Genomsnittliga 
avgifter i det upphandlade 
utbudet, per bolag, åren 
2013–2014. Den röda linjen vi-
sar genomsnittsavgiften inom 
det upphandlade utbudet. 
Den blå linjen visar genom-
snittsavgiften för samma 
fonder som det upphandlade 
utbudet på den öppna mark-
naden. 
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Räkneexemplet visar hur mycket de upphandlade, lägre avgifter-
na kan innebära för en privatanställd tjänsteman. Vårt exempel är 
en ingenjör, född 1980, som börjar arbeta vid 27 års ålder med en 
ingångslön på 30 000 kronor i månaden.

Ingenjören som har tjänstepensionen ITP får ett 366 000 kronor 
högre pensionskapital än den som har ett pensionssparande i samma 
fonder på den öppna marknaden, allt annat lika. Det innebär att 
effekten för tjänstemannen är ett 11 procent högre tjänstepensions-
kapital.

EFFEKTEN FÖR 
TJÄNSTEMANNEN

Figur 5. Jämförelse av  

Q ackumulerade avgifter 

samt Q ackumulerad premie 
och kapital vid pensionering 
mellan tjänstepensionen ITP 
och genomsnittet för samma 
fonder på den öppna mark-
naden.

MED TJÄNSTEPENSIONEN ITP
Beräkning med en avgift på genomsnittet för  
de upphandlade fonderna

UTAN UPPHANDLADE FONDER
Beräkning med en avgift på genomsnittet för  
samma fonder på den öppna marknaden

Åren 2007–2010: 0,89 procent 
Åren 2010–2013: 0,53 procent
Åren 2013–2049: 0,39 procent

Åren 2007–2010: 1,38 procent
Åren 2010–2013: 1,08 procent
Åren 2013–2049: 0,86 procent

220 000 kronor 402 000 kronor

3 736 000 kronor 3 370 000 kronor

366 000 kronor

Förvaltningsavgifter

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

MED TJÄNSTEPENSIONEN ITP

3 736 000

220 000

UTAN UPPHANDLADE FONDER

402 000

3 370 000

Q Ackumulerade 
avgifter (inom 
ITP även inklusive 
Collectums 
premieavgift)

Q Ackumulerad 
premie + kapital vid 
pensionering

Skillnad i 
tjänstepensionskapital

Vår beräkning bygger på 
en person född 1980 som 
är 27 år vid den första 
upphandlingen 2007. 
Personen börjar arbeta som 

ingenjör vid 27 år, har en 
ingångslön på 30 000 kronor 
och tjänar in till ITP 1. 
Personen går i pension vid 67 
års ålder.

VARIABLER
Avkastning: 6,0 procent per år
Inflation: 2,0 procent per år
Löneutveckling: 2,5 procent 
per år

SÅ HAR VI GJORT BERÄKNINGARNA
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TRE FÖRDELAR MED 
UPPHANDLING

Analysföretaget Morningstar 
har uppdragits att ta fram 
historiska fondavgifter och 
göra beräkningar. För peri-
oden 2005–2007 har AMF:s 
avgiftsrapport används som 
underlag. Rapporten är årligt 
återkommande och bygger 
på data levererat av Mor-
ningstar. Det är den rapport 
som finns att tillgå som visar 

fondavgifter över tid på ett 
rättvisande sätt. Uppgifterna 
om genomsnittliga avgifter på 
hela den öppna marknaden 
omfattar fonder som är till 
salu i Sverige och tillgänga för 
svenska småsparare.

Collectum har samman-
ställt rapporten på uppdrag 
av PTK och Svenskt Närings-
liv.

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. För 
många kommer den allmänna pensionen att motsvara knappt hälften av 
den tidigare lönen. Den som också har tjänstepension kan i stället få upp 
till två tredjedelar av den tidigare lönen.

Upphandlingsmodellen inom ITP har visat sig vara en effektiv mark-
nadslösning. Fördelarna är flera:

1. PRESSADE AVGIFTER
Samtidigt som fondavgifterna på den öppna marknaden varit i stort sett 
oförändrade har avgifterna minskat vid alla de tre upphandlingarna. 
Resultatet efter den tredje upphandlingen är halverade avgifter jämfört 
med samma fonder på den öppna marknaden. 

2. EN FLYTTRÄTT PÅ SPARARNAS SIDA
Spararen kan välja fritt bland fem olika bolag som tillsammans erbjuder 
92 fonder. För den som vill välja om är flyttkostnaden inom ITP, till 
skillnad från den öppna marknaden, kraftigt prispressad med en max-
gräns på 500 kronor.

3. TRYGGARE SOFFLIGGARE
Även den som inte vill göra aktiva val får del av systemets fördelar. Den 
sparare som inte gör något aktivt val av förvaltare får sina pengar place-
rade i ett tryggt och förmånligt ickevalsalternativ.

SÅ HAR RAPPORTEN TAGITS FRAM



Vid tre tillfällen har Collectum, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK, 
upphandlat de banker och försäkringsbolag som får förvalta tjänstepensionen ITP. 
Upphandlingarna har trätt i kraft 2007, 2010 och 2013.  I den här rapporten jämförs 
fondavgifterna inom den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP med fondavgifterna 
på den öppna marknaden under tioårsperioden 2005–2014.


