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Storföretag väljer enkla 
pensions lösningar för sina chefer
PRI Pensionsgaranti har i en 
nyutkommen rapport försökt 
att skåda in i framtiden för 
den svenska tjänstepensions
marknaden för chefer. Genom 
att djupintervjua pensions
ansvariga på 17 av de allra 
största svenska koncernerna 
och deras syn på pensions
frågan i dag och i framtiden, 
får man fram en bild som pekar 
mot att vi går mot en alltmer 
likartad syn på pensioner på 
företagsmarknaden. Den bilden 
avviker rejält från den mycket 
diversifierade marknad som vi 
sett sedan 1990talet och som 
präglats av många individualise
rade särlösningar, som tog sin 
början med tiotaggarlösningarna 
under 1990talet.

– Det vi ser är att man i de stora 
koncernerna i allt större utsträck-
ning väljer att följa de regler som 
sätts upp i kollektivavtalen rakt 
av. Det kan vara en effekt av att 
resurserna om pensioner och 
pensions hantering minskat på 
HR-avdelning arna och att man 
inte längre ser pensioner som 
strategiskt viktiga. Ett exempel 
på det är att en stor majoritet av 
de företag vi intervjuat helt enkelt 
stängt möjligheten att teckna nya 
tiotaggarlösningar, säger Hans 
Eklund, pensionskonsult på PRI 
Pensionsgaranti, som tillsammans 
med kollegan Tom Möller genom-
fört intervjuerna till trendspaningen 
”Chefer och tiotaggare idag och 
imorgon”.

Jobbar längre
En tydlig samstämmighet verkar 
råda om att chefer klarar av att 
jobba längre nuförtiden. De gamla 
pensionsavtalen med pensions-
åldrar på 60 år eller lägre är i prak-
tiken helt utmönstrade. Den helt 
dominerande pensionsåldern är nu 
65 år, vilket 12 av de 17 företagen 
vittnar om. Bara två företag tilläm-
par en pensionsålder på 60 år för 
chefer.  I tre företag har man en mer 
flytande gräns, 60-62 år.

Övergången från den förmåns-
bestämda ITP 2 till ITP 1 har av allt 
att döma ”smittat” chefspensions-
planerna, trots att chefspensioner 
inte regleras av kollektivavtal. När 
det gäller ITP 1 finns det ingen 
övre gräns för vilka löner som är 
pensionsgrundande, något som 

gör att någon ytterligare pension 
inte alltid behövs. Så är ju inte fallet 
med ITP 2 där pensionsnivå erna 
enligt kollektivavtalet trappas ned 
vid lönenivåer över 20 inkomst-
basbelopp och försvinner helt 
över 30 inkomstbasbelopp, något 
som skapat behov för att fylla på 
för chefer med löner över dessa 
nivåer. Det framgår också tydligt 
av undersökningen där alla av de 
intervjuade företagen uppger att 
de har avgiftsbestämda chefspen-
sionsavtal, som komplement till den 
kollektivavtalade pensionsplanen.

Grundpensionsplanen för de all-
ra flesta cheferna är ITP 2, vilket är 
naturligt eftersom de kommit upp i 
åldrarna något och ITP 1 främst är 
en pensionsplan för ”yngre” födda 
1979 eller senare. 

– Jag tror att vi kommer att få se 
en skillnad när det blir dags för de 
yngre att ta chefsjobben. De har ju 
ITP 1 i botten och kan inte få sam-
ma typer av chefspensioner som de 
äldre med ITP 2 haft, säger Hans 
Eklund och spår att det för den 
senare gruppen kommer att dyka 
upp nya lösningar fram till 2020, 
som man satt som slutår för sin 
spaning.

Billigare undan
Det utvidgade lönebegreppet i ITP 
1, som bygger på att all kontant ut-
betald bruttolön inklusive bonus blir 
pensionsgrundande, kan komma 
att driva upp pensionskostnaderna, 
något som kan göra att företagen 
försöker komma billigare undan. 

– Man kan fundera över om det 
inte kommer att leda till att företag-
en kommer att minska på de rörliga 
lönedelarna och istället gå över 
till optionsprogram för att ta ett 
 exempel, säger Hans Eklund.

En annan utveckling kan bli att 
företagen låter koncernledningarna 
helt stå utanför den kollektivavta-
lade planen och gör alla till frikret-
sare, något som ger företagen möj-
lighet att bestämma vilka lönedelar 
som ska vara pensionsgrundande. 

I trendspaningen funderar förfat-
tarna också över om de nivåer som 
kollektivavtalsparterna valde för ITP 
1, alltså 4,5 procent under taket 
och 30 procent därutöver, kommer 
att räcka till att ge en acceptabel 
pensionsnivå.

– När kollektivavtalet om ITP 1 
träffades var återbäringsnivåerna 
genomsnittligt betydligt högre än 

vad de är idag. Det gör att vi fun-
derat över om det kan komma kom-
pensationskrav från chefer med ITP 
1 som vill komma upp i de nivåer 
som avtalsparterna räknade fram att 
man skulle få i arbetet med ITP 1.

När det gäller möjligheten till 
tiotaggeri finns det helt ofören-
liga synsätt bland de intervjuade 
koncernerna. Majoriteten har som 
nämnts stängt möjligheten till alter-
nativ ITP och följer istället kollekti-
vavtalets regler för ITP. 

– Man kan säga att de flesta 
väljer att bara köra på E4:an snara-
re än att tillåta en massa avtags-
vägar. Men i undersökningen 
finns det företag som i egna avtal 
kräver att anställda som kommer 
över gränsen 10 inkomstbasbe-
lopp omedelbart får alternativ ITP 
och premietrappa, istället för att 
ligga kvar i den förmånsbestämda 
planen, säger han.

Han gissar att skälet till att 
företagen vill få över de anställda 
i en tiotaggarlösning, snarare än 
den förmånsbestämda ITP 2, är 
att man på så sätt får kända och 
kalkylerbara kostnader. I ITP 2 är 
ju premien något som bestäms av 
Alectas ekonomiska läge och som 
påverkas av det aktuella ränteläget, 
bolagets avkastning och förändrin-
gen i dödlighet och medellivslängd.

Enhetlig pensionsmarknad
Tiden verkar tala för att det blir 

en mer enhetlig pensionsmarknad 
med färre avtagsvägar. I under-
sökningen har man hittat omkring 
8 500 tiotaggare i de olika företa-
gen, men eftersom de flesta stän-
gt dessa planer för nyinträden, 
kommer den gruppen att minska 
snabbt, enligt Hans Eklund.

– Vi räknar med att omkring 10 
procent av tiotaggarna försvinner 
varje år till följd av pensionsavgån-
gar, byte av arbetsgivare och döds-
fall. Det betyder att gruppen kom-
mer att vara halverad fram till 2020. 
Det innebär en omställning för de 
företag som idag är inriktade på 
den marknaden. Det gäller både 
försäkringsbolag, förmedlare och 
de specialister som administrerar 
tiotaggarplanerna.

Lite krasst kan man säga att 
marknadens konsulterande pen-
sionsspecialister och förmed-
lare kan få mindre att göra i takt 
med att allt fler företag väljer att 
köra efter den breda vägen, där 
premierna i stor utsträckning ka-
naliseras via kollektivavtalsparter-
nas valcentraler och upphandlade 
försäkringsalternativ. Någon brist 
på sysselsättning lär de dock inte 
ha om de ska hantera efterbörden 
av alla särlösningar och gamla fri-
brev som uppstått sedan 90-talet. 
Den uppgiften kan nog hålla många 
sysselsatta ända fram till slutet på 
trendspaningen 2020 och säkert i 
åratal efter det.
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“Jag tror att vi kommer att få se en skillnad när det blir dags för de yngre att ta 
chefsjobben. De har ju ITP 1 i botten och kan inte få samma typer av chefspen-
sioner som de äldre med ITP 2 haft”, säger Hans Eklund, pensionskonsult på 
PRI Pensionsgaranti.
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