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• Pensionsmänniska sedan 1980

– SPP (nu Alecta) Beräkningar, frikretsen, utlandsanställdas försäkringar

– SCA, pooling, liten upphandling av 10-taggare

– Ericsson, globalt pensionsansvarig, stor upphandling av ny tio-taggarplan

– Electrolux globalt pensionsansvarig, chefsplan

– SPP Konsult 

– PRI Pensionsgaranti

Vem är jag?



• Tjänstepensionsmarknaden

Pensionsmarknaden 

Parter

Företag

Anställda

Försäkringsbolag Förmedlare



• Begränsning till kollektivavtalet för tjänstemän inom privat industri

• Beslutas (förhandlas) av Svenskt Näringsliv och PTK, parterna

• ITP-planen har varit i kraft sedan 1960, förmånsbestämd pension

• Före dess valde företagen om de skulle ha en pensionsplan eller ej

• Sedan 2006 två ITP-planer, ITP 1 premiebestämd och ITP 2, 

förmånsbestämd

• ITP-planen kan anses vara marknadsledande för andra 

kollektivavtalsområden

Tjänstepensionsmarknaden



ITP 2 - Ålderspension 

Förmånsbestämd pensionsplan för tjänstemän födda före 1979

65%

10%

32,5%

Ålderspension = 

uppskjuten lön

Årslön

*7,5 ibb

483 000 kr

20 ibb

1 288 000 kr

30 ibb

1 932 000 kr

* 7,5 ibb, drygt 40 000  kr/mån

• Pensionsgrundande lön beräknas på månadslön*12,2 + 3 års snitt av 

eventuell rörlig lön. Max 30 ibb

• Intjänas från 28 år och för full pension krävs tjänstetid på minst 30 år

Kan skuldföras om kreditförsäkring 

beviljats

Sjukpension och efterlevandepension inom 

ITP 2 försäkras i Alecta



• Sakförsäkringsbolag med en produkt, kreditförsäkring av pensionsåtagande

• Tidigare FPG och PRI, startades 1961

• Ägs av kunderna

• Har ”uppdrag” av PRI Ideell Förening att sköta administration av skulder 

inom egen regi inom ITP 2 samt meddela kreditförsäkring

PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt



• ”Pensionsregistreringsinstitutet (PRI) är en ideell förening med säte i Stockholm.

• PRI ideell förening har till ändamål att fastställa beräkningsgrunder för arbetsgivares pensionsskuld avseende 

ålderspensionsförmåner när arbetsgivaren valt att göra företagsinterna avsättningar enligt ITP-planens avdelning 

2, så kallad ITP 2 i egen regi.

• ITP 2 i egen regi får endast användas av de arbetsgivare som tecknat kreditförsäkring i Försäkringsbolaget PRI 

Pensionsgaranti, ömsesidigt (PRI Pensionsgaranti).

• PRI ideell förenings stiftare är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna. Utöver stiftarna är även Svensk Handel 

medlem i föreningen.

• Sedan år 2010 har PRI ideell förening överlåtit samtliga administrativa uppgifter till PRI Pensionsgaranti frånsett 

utarbetandet av de beräkningsgrunder som PRI ideell förening ansvarar för. Syftet med överlåtelsen var att 

därigenom uppnå en effektivare administration av ITP 2 i egen regi.

• PRI Pensionsgaranti har därvid förbundit sig att beräkningen avseende ITP 2 i egen regi skall ske i enlighet med 

de anvisningar som vid var tid lämnas av PRI ideell förening.”

Från hemsidan, PRI Ideell Förening



Grundidén med pension i egen regi

Företaget behåller pensionsmedlen 

i den egna verksamheten 

samtidigt som de anställdas 

pensioner är tryggade

Varför kreditförsäkring?

- förutsättning för ITP i egen regi

- träder i kraft om företaget 

kommer på obestånd



• Ålderspension ITP 2 och ITP 1

• Övrig kreditförsäkring, exempel

– Chefspensioner, individuella avtal

– Avgångspensioner

– Företagsegna planer

– Ev andra avtalsområden än ITP

Vad kan kreditförsäkras?

- exempel på tillämpningsområden



• Löpande kreditbedömning

• Policy med borgen från koncernmoderbolag

• Avtalstid 1–3 år

• Grundpremie 0,4%

• Beslutsnivåer

• Vid försämrad kreditvärdighet

- utökade säkerheter, premietillägg, frysning av skuld, avveckling på max 5 år

• Vid obestånd

- köp av pensionsförsäkring

Kreditbedömning 



• Förlängning av avtal

• Ägarändring

• Nedläggning av verksamhet
- inlösen av pensionsutfästelser

• Avgångspensioner och andra utfästelser

• Fusion

• Överföring av pensionsutfästelser mellan företag
- godkännande av PRI Pensionsgaranti
- godkännande av Länsstyrelsen

• Nyansökan

Kontakt med kreditavdelningen



PRI Pensionsgaranti, exponering och 
försäkringsfall

Källa: Årsredovisning 2017



PRI Pensionsgaranti, placering av tillgångar

Källa: Årsredovisning 2017



Balansräkning från årsredovisning 2017



Tack för mig

Hans Eklund, PRI Pensionsgaranti


