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Vi ser till att 300 000 anställda 

får rätt pension och förmåner…

…motsvarande

20 miljarder i  

pensionspremier 
årligen

...för fler än

250
företag…





Alecta – ägs av kunderna

• Grundat 1917 – av och för svenska tjänstemän

• 35 000 arbetsgivare

• 2,6 miljoner anställda

• Förvaltar 1 150 miljarder kronor 



• Intjänandet av ITP1 förlängs till 66 år 

• ITP sjukpension förlängs till 66 år

• Ett inkomsttak på 30 inkomstbasbelopp 

delat med 12 (185 750 kr/mån) införs i ITP1

• Arbetsgivarnas kostnad för ITP2 sänks

Förändringar i ITP 2023



Högsta inflationen på över 30 år 



En titt i Alectas kassavalv (per Q3 2022)

• 1 120 miljarder kronor

• 907 miljarder Förmånsbestämda försäkringar

• 213 miljarder Alecta Optimal Pension (premiebestämd pension)

• Nuvärdet av det förmånsbestämda pensionsåtagandet: 476 miljarder

• Kollektiv konsolideringsnivå: 189 %

• = 189 kr för varje utlovad hundralapp 



Alectas konsolideringspolicy

125 Nedre gräns. Lägsta gräns för uppräkning av pensionstillägg

med konsolideringskapital.

135 Lägsta gräns för fribrevsuppräkning

Målnivån - Lägsta gräns för premiereduktion.

Övre gräns.

Premier beräknas utifrån förväntad avkastning

150

175

Successivt stigande premiereduktion i takt 

med att konsolideringen stiger (förhöjd 

premieränta)

Per 220930: 189 %

Om konsolideringen varaktigt överstiger övre gränsen tilldelas ytterligare 

återbäring till företagen.



Premierabatter är normaltillståndet i ITP2

År Rabatt i procent

1960-1961 7 %

1962 10 %

1963-1964 7 %

1965-1966 10 %

1967-1969 12 %

1970-1974 15 %

1975 18 %

1976-1993 20 %

År Rabatt i procent

1994-2001 0 %*

2002 15 %

2003-2007 0 %

2008 40 %

2009-2018 0 %

2019 10 %

2020-2021 0 %

2022 30 %

* Alecta fördelade 1999 ut 66 mdr kr i företagsanknutna medel. Pengarna var knutna till ”pensionsändamål”. 



1. En ovanligt stor ökning av inkomstbasbeloppet           
(+ 4,6 %)

2. Den största fribrevsuppräkningen på över 30 år           
(+ 10,84 %)

3. Premiereduktion på sparförsäkringar                   
(med upp till 40 %) 

Total effekt: Sparpremierna sjunker med i snitt 40 %

Tre faktorer sänker ITP2-premierna 
extra mycket 2023



Vad händer när nya löner rapporteras in?



• ITP Sjukpension 90 % (90 %)

• Premiebefrielse 60 % (70 %)

• ITP Familjeskydd 30 % (40 %)

• TGL 24 % (32 %)

• Summa: 4,4 miljarder i återbäring 

Reducerade riskpremier



Goda nyheter från Alecta 

i en ekonomiskt tuff tid

För medarbetarna 

• Kraftigt höjda pensioner: +10,84 %

• Samma kraftiga höjning av intjänad pension 

som ännu inte betalas ut: +10,84 %

• För arbetsgivarna 

• Rejält sänkta pensionskostnader: Alecta står 

för mellan 24 och 90 % av arbetsgivarnas 

pensionskostnader. Sparpremier - 40 %



Mer information, Q&A, 

2023 års alla premier och 

mycket annat finns på:

Alecta.se/premier

http://www.alecta.se/premier


Det här väljer tiotaggarna bort

ITPKÅlderspension

ITP 32,5%

ITP 65%

ITP 10%

Allmän 

pension 

ca 50-55 %

Familjepension

ITP 16,25%

ITP 32,5%

Omställnings-

pension

Vid sjukdom

ITP 32,5%

ITP 65%

ITP 10%

Sjukpenning 

77,6 %

10 pris-

basbelopp 

(43 000 

kr/mån)

? ?



Tiotaggarens valmöjligheter idag

Förmånsbestämd 

pension

Premiebestämd 

pension

ITP 2

Tiotaggar-

lösning
”Alternativ ITP” ITP 1 

Tiotaggar-

lösning
via ITPK

”Bottenplattan” i ITP 2”Bottenplattan” i ITP 2

Ev. avstående av familjepension

63 500 35 400 1 100 9 400

”Bottenplattan” i ITP 2



Vilka tiotaggare påverkas av lägre ITP2-premier 2023?

Arbetsgivarens tiotaggarerbjudande Medarbetaren påverkas av Alectas prissättning

ITP2 Nej

ITP1 Nej

Egen tiotaggarlösning med fast premie Nej

Egen tiotaggarlösning med premietrappa Nej

Egen tiotaggarlösning med frilagd premie Ja 



En upplysning om arbetsgivarens kostnad för 

ålderspension, familjepension, premiebefrielse och 

utjämningspremie på lönedelar över 7,5 inkomst-

basbelopp om det hade köpts som försäkring i Alecta.

Vad är frilagd premie?

19



• Frilagd premie sjönk med i snitt 39 %

• 3 av 4 60-65 åringar, och var fjärde 55-59 
åring fick en frilagd premie ”nära noll”

• Alecta avråder från att använda frilagd 

premie i tiotaggarlösningar.

Det här hände vid årsskiftet



2021 var ”all time high” för ITP2-premien 
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Nyteckning inkl. reduktion Genomsnittlig nettopremie



www.staffansstrom.se

Staffan Ström – pensionsekonom

Staffan Ström 

@staffansstrom

Följ mig gärna! 

http://www.staffansstrom.se/
https://www.facebook.com/staffanstrompensionsekonom
https://www.linkedin.com/in/staffan-ström-1a430143/?originalSubdomain=se
https://twitter.com/staffansstrom


• Varför använda Alectas frilagda premie överhuvudtaget?  

• Innebörden av begreppet ”fryst premie” 

• Skillnad i utformningarna av premietrappor nu jämfört med tidigare

• Om anställda får välja mellan att fortsätta med frilagd premie jämfört med en 

ny utformning av premiemodell, hur länge bör den optionen finnas?  

• Anslutning till ITP 1 som ett alternativ till frilagd premie

Reflektioner kring Frilagd premie



Reflektioner kring ITP-förändringarna

• Skälen bakom att sätta ett ”tak” för ITP 1 vid 30 IBB

• Följa utformningen av ITP-avtalet alternativt att kompensera - och i så fall hur?

• Pensionsutfästelserna mer i linje med varandra för anställda inom ITP 1 och ITP 2

• Plötsligt möjligt med större avdragsrätt för premier inom ITP 1

• Viktigt att enkelt kunna ansluta anställda till extra pensionsdelar  



• Höjd slutålder gällande sjukförsäkring inom ITP-avtalet har fått stort 

genomslag för pensionsavtal som egentligen inte direkt berörs

• Vad är viktigt att tänka på för anställda och arbetsgivare när eventuellt 

sparande, med premiebefrielseförsäkring, och sjukförsäkringar höjs upp 

och får en slutålder på kanske 66 eller till och med 67 år? 

Reflektioner kring sjukförsäkring och sparande till 66 år



Nytt hos FörsäkringsGirot

• ITP1, ITP2 & TGL: Påanmälan av 65+ som 

jobbar kvar

• ITP1: tak på 30 IBB

• Avtalspension SAF-LO inträde från 22 års 

ålder

• Basbelopp, nya priser premier och avgifter

• Byte från frilagd premie till premietrappa



Olga Abramkina
FörsäkringsGirot

Lars-Ove Larsson
FörsäkringsGirot

Ulrika Bragg
FörsäkringsGirot

Michael Enberg
Skandia

Staffan Ström
Alecta

Summering & diskussion



Tack för ditt deltagande på vårt pensionswebbinarium
med FörsäkringsGirot, Alecta & Skandia
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