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På tjänstepensionsmarknaden är det snart dags för avtals-
parterna att diskutera förutsättningarna för nästa omgång 
av SAF-LO och ITP — om man inte redan börjat.  De korta 

avtalsperioderna gör att det är dags i princip vart tredje år och det 
är mycket som ska utvärderas, prövas och förhandlas.

För försäkringsgivarna är upphandlingarna viktiga. ITP och 
SAF-LO marknaderna är värda upp emot 20 miljarder kr i årliga 
premier.

Vad har då parterna uppnått efter första omgången upphand-
lingar?  Ett lågt pris, utan tvekan.  I synnerhet på den traditionella 
försäkringen. Inom fondförsäkring, bra entréfonder. En ny pris-
modell, med fast årlig avgift för den traditionella försäkringen 
inom SAF-LO.

Men parterna, främst Svenskt Näringsliv, har också fått kritik. 
Den har handlat om att icke-valet har blivit för dominerande och 
det hamnar i de av parterna kontrollerade bolagen AMF och Alec-
ta. Inom ITP har kritiska röster höjts mot att hälften av premierna 
”tvingas” till en traditionell försäkring och förmedlarna har kritise-
rat upphandlingarna för att det inte finns utrymme för rådgivning. 

Inom det statliga området fick vi anslutning i stället för upp-
handling. Den senare modellen har hyllats av många och det finns 
skäl att anta att den kommer att föredras av i alla fall några.

Vilka fördelar har då ett anslutningsförfarande?
För parterna är det enklare att driva ett anslutningsförfarande 

än en upphandling. Det är färre produkt- och administrativa krav, 
mindre formalia och därmed enklare kontraktsförhållanden. Ris-
ken för kritik från branschen minskar.

För försäkringsgivarna blir det tydligare och lättare att tidigare 
ta ställning till om man vill vara med eller inte. Takpriset kommer 
att vara den viktigaste frågan att ta ställning till.

För de försäkrade blir det ingen större skillnad, möjligen blir 
det fler försäkringsgivare att välja mellan. 

Och vad talar emot ett anslutningsförfarande? 
För parterna ökar ansvaret då priset blir den viktigaste para-

metern. Här kan produkter med sämre kvalitet ändå bli valbara, 
då parterna inte kontrollerar kvalitet, utanför de anslutningskrav 
man angivit.

För försäkringsgivarna blir det lättare att komma med. Men 
samtidigt minskar marknadens storlek i och med fler valbara bo-
lag. Det innebär att marknadens attraktivitet minskar och lönsam-
heten blir ännu lägre till följd av färre kunder.

För de försäkrade blir det svårare att välja genom att antalet 
alternativ ökar. Den risken upphävs i viss mån av att man kan välja 
en försäkringsgivare man sedan tidigare har en relation med.

Oavsett om det blir en upphandling eller en anslutning, så finns 
det ett antal nygamla frågeställningar som åter kommer att bli 
föremål för diskussion: 

Prispressen är stor och om förutsättningarna för lönsamhet 
minskar ytterligare kommer flera försäkringsgivare att tacka nej. 
Här måste parterna hitta något som ökar attraktiviteten för de 
deltagande bolagen.

Hur ickevalet ska hanteras och om det över huvud taget ska 
upphandlas, och i så fall hur den processen ska se ut för att skapa 
trovärdighet på marknaden.

Rörelsefriheten för, de av parterna, kontrollerade försäkringsgi-
varna inom och utanför det aktuella kollektivavtalsområdet.

Frågan om det växande antalet fribrev som sällan bär sina kost-
nader (inom Avtalspension SAF-LO utgör dessa närmare hälften 
av alla försäkringsavtal).

Rådgivningsfrågan eller snarare hur de försäkrade ska få en 
vägledning, så att de kan göra ett rimligt väl genomtänkt val.

Hur man ska informera och skapa engagemang kring tjänste-
pensionen, så att fler bryr sig om att välja (det största skälet till den 
snabba tillväxten för ickevalsalternativen är att 2 av 10 inte väljer). 
Här måste valcentralerna få resurser att informera de försäkrade i 
mycket större omfattning än i dag. Försäkringsgivarna har inte de 
ekonomiska resurser som krävs med tanke på prispressen.

Det finns många spännande och svåra frågor att diskutera och 
reflektera kring, och frågan är 
om inte slutresultatet måste bli 
ett förfarande som tar det bästa 
ur upphandlingarna och kom-
binerar det med anslutningens 
bästa egenskaper i ”tjänstepen-
sion 3.0”
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