
Trender inom Tjänstepension 2022
– Pensionswebbinarium tillsammans med 
FörsäkringsGirot & SPP



Agenda

Ulrika Bragg Shoka Åhrman Lars-Ove Larsson

• 10.00 Ulrika Bragg, FörsäkringsGirot inleder
• 10.10 Lars-Ove Larsson, FörsäkringsGirot

– Trendspaning tjänstepensioner 2022

• 10.20 Shoka Åhrman, SPP
– Tips på vad man ska tänka på som arbetsgivare när man erbjuder löneväxling, 
efterlevnad av pensionspolicy och hur man bär ut sina förmåner till de anställda.

• 10.50 Diskussion och summering
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Alecta/PRI undersökning om 
Löneväxling – en förmånlig förmån? 
Av 300 tillfrågade företag som 
svarade på frågan: har ni idag 
anställda som löneväxlar till 
pension? svarade:
2016: 75% JA
2020: 84% JA

Andel av FörsäkringsGirots kunder som 
erbjuder löneväxling

Första januari 2016 avskaffades 
avdragsrätten för privat 
pensionssparande 

Källa: 
FörsäkringsGirots databas
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Medianlön Medellön Månadslön motsv 8,07IBB Källa: SCB
(prognos 2021/22)

Månadslön privatanställda tjänstemän
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Trender 2017-2021
Årligt premiesnitt bland löneväxlare

Källa: 
FörsäkringsGirots databas
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Andel som löneväxlar 



Ulrika Bragg Shoka Åhrman Lars-Ove Larsson

Summering och diskussion



Vad arbetar du huvudsakligen 
inom för område? 
Ekonomi = 13 %
Comp & Ben = 27 %
Löneadministration = 31 %
Övrig HR= 9 %
Försäkringsfrågor på försäkringsbolag = 15 % 
Inget av ovanstående = 4 %



Var ligger ansvaret för tjänstepensionen på 
ert företag? 
Ekonomi = 6 %
Comp & Ben = 40 %
Löneadministration = 16 %
Övrig HR= 12%
VD= 2 % 
Delat ansvar mellan flera avdelningar= 17 %
Vet ej= 7 %



Erbjuds löneväxling på din arbetsplats?

Ja = 81 %
Nej = 15 %
Vet ej = 4 %



Har ni en nedtecknad pensionspolicy?

Ja = 81 %
Nej = 6 %
Vet ej = 13 %



Informerar ni kring 
tjänstepensionen på din arbetsplats?

Ja det gör vi regelbundet = 28 %
Ja det gör vi vid enstaka tillfällen = 33 %
Det har hänt med det är sällan = 31 %
Nej det gör vi aldrig = 1 %
Vet inte = 7 %



Tycker du att det finns ett värde 
i att informera mer om tjänstepensionen?
Ja verkligen! = 89 %
Tycker att det är bra som det är idag = 7 %
Ser inget värde i att prata om tjänstepensionen = 0  %
Har ingen åsikt i frågan = 4 %



Vad tror du är den största 
utmaningen med tjänstepensionen som förmån?
Det är svårt och komplicerat = 62 %
Pensionen ligger så långt fram att det inte blir intressant = 28 %
Det handlar om för lite pengar för att det ska ha någon betydelse = 0 %
Jag vet för lite om tjänstepensionen som förmån för att kunna svara = 4 %
Vet ej = 6 %



Tack för att du deltog på vårt pensionswebbinarium
Trender inom Tjänstepension 2022

– Pensionswebbinarium tillsammans med FörsäkringsGirot & SPP

Ulrika Bragg Shoka Åhrman Lars-Ove 
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