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1. Företagens syn på 
tjänstepensionen  



Är du nöjd med den leverantör/de leverantörer 
av tjänstepensioner ni har idag? 
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94%!

4%! 2%!
0%!

25%!

50%!

75%!

100%!

Ja! Nej! Vet ej!

Totalt!

De allra flesta företagen är nöjda 
med den lösning de har för 
tjänstepensioner. 

Databas: 136 personal och 
ekonomichefer i företag med minst 
200 anställda. 



Har ni eller tänker ni skaffa en förmånsportal för era anställda (löneväxling mot 
t.ex. tjänstepension, privat sjukvårdsförsäkring, personalbil etc)? 
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27%!

8%!

21%!

43%!

1%!

0%! 15%! 30%! 45%! 60%!

Ja, vi har förmånsportal idag!

Nej men vi planerat att införa det inom två år!

Nej men vi tycker att det är intressant!

Nej och jag vet inte om vi kommer att skaffa någon!

Vet ej!

Totalt!

När det gäller förmånsportal kan 
vi se att mer än var fjärde bolag har 
en sådan idag (övervikt för bolagen 
där de personalansvariga har hand 
om tjänstepensionerna) och att 
intresset för att skaffa en sådan är 
ungefär lika starkt i båda 
grupperna. 

Ingår tjänstepension i förmånsportalen? 
(Eller kommer det att ingå?) 

Databas: De som besvarat frågan ”Har ni eller tänker ni 
skaffa en förmånsportal för era anställda (löneväxling 
mot t.ex. tjänstepension, privat sjukvårdsförsäkring, 
personalbil etc)?” med svarsalternativen ”Ja, vi har 
förmånsportal idag”, ”Nej men vi planerat att införa det 
inom två år” eller ”Nej men vi tycker att det är 
intressant”. 

61%!

17%!
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Ja! Nej! Vet ej!

Totalt!

När vi frågade om hur dessa 
portaler idag såg ut kunde vi 
konstatera att de till övervägande 
del innehöll tjänstepension. Men 
det finns fortfarande en potential, 
särskilt i de bolag där de 
personalansvariga ansvarar för 
tjänstepensionerna. 



Rangordna de fem viktigaste egenskaperna när man ska välja 
leverantör av tjänstepensioner? 
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72%!
57%!

53%!
39%!

30%!
16%!

15%!
8%!

7%!
2%!
1%!

0%! 15%! 30%! 45%! 60%! 75%!

Låga avgifter för de anställda!
Låga avgifter för företaget!

Effektiv administration för företaget!
Rådgivning!

Historiskt hög avkastning!
Flexibla produkter!

Produkter med garantier!
Stort produktutbud!

Förhandlingsbara priser!
Annat!
Vet ej!

Totalt!
Det är tydligt att det är tre 
egenskaper som man tycker är 
avgörande när man väljer 
leverantör av tjänstepensioner: låga 
avgifter för de anställda, dito för 
företaget och att det är en effektiv 
administration för företaget. 
Det är sympatiskt att man sätter de 
anställdas behov först. 

Kommer ni att upphandla tjänstepension under de närmaste två åren? 

6%!

30%!

55%!

9%!

0%! 25%! 50%! 75%!

Ja!

Nej!

Vi har kollektivavtalad tjänstepension och!
har inget behov av kompletterande lösningar!

Vet ej!

Totalt!

Det är inte många bolag som 
kommer att upphandla 
tjänstepension under de närmaste 
två åren och vi kunde se att många 
av bolagen har kollektivavtalad 
tjänstepension. 



Om tjänstepensionsrådgivare ska lämna råd till dina anställda; 
Hur tycker du att de ska få betalt? 
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45%!

30%!

12%!

11%!

3%!

0%! 15%! 30%! 45%! 60%!

Betalt från tjänstepensionsbolaget!

Genom separat arvode som företaget betalar!

Vi anlitar inga rådgivare!

Genom separat arvode som den anställda betalar!

Vet ej!

Totalt!

Nästan hälften av ekonomi- och 
personalcheferna tycker att 
företaget ska betala för 
tjänstepensionsrådgivningen. 

Tycker du att rådgivarna ska få betalt från tjänstepensionsbolaget även om det medför högre 
försäkringsavgifter? 

21%!

61%!

18%!
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Ja! Nej! Vet ej!

Totalt!

När vi förtydligar att det kan bli 
högre försäkringsavgifter om 
rådgivarna ska få betalt av 
tjänstepensionsbolagen så backar 
respondenterna: nu var det endast 
en femtedel av de som 
ursprungligen ansåg att tjänste-
pensionsbolagen skulle betala som 
stod fast vid sin åsikt. 



Anlitar ni en försäkringsadministratör (som t.ex. FörsäkringsGirot, Idur, Aditro etc.) 
som bistår er med rapportering och kontroll i hanteringen av tjänstepensionen? 
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27%!

67%!

6%!
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75%!

Ja! Nej! Vet ej!

Totalt!

Det var bara strax över en fjärdedel 
som anlitade en 
försäkringsadministratör. 



2. Försäkringsförmedlarnas syn på 
nettomarknaden 



Hur tror du att följande områden kommer att utvecklas 
under de kommande två åren? 
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0%! 1%! 10%!

31%!
28%! 30%!

0%!

25%!

50%!

75%!

Minska mycket! Minska lite! Oförändrat, varken!
minska eller öka!

Öka lite! Öka mycket! Vet ej!

Hanteringen av tjänstepension via elektronisk 
överföring som till exempel B2B/SSEK?!

4%! 7%!

21%!

43%!

25%!

0%!
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25%!

50%!

75%!

Minska mycket! Minska lite! Oförändrat, varken!
minska eller öka!

Öka lite! Öka mycket! Vet ej!

Nettomarknaden för tjänstepensioner?!

1%! 2%!

19%!

30%!
35%!

14%!

0%!

25%!

50%!

75%!

Minska mycket! Minska lite! Oförändrat, varken!
minska eller öka!

Öka lite! Öka mycket! Vet ej!

Hantering av tjänstepension via premiecentraler!

}!

}!

68 %!

65 %! }!59 %!

Databas: 107 försäkringsför-
medlare 
 
När det gäller utvecklingen under 
de kommande två åren kan vi se 
att två tredjedelar tror på ökning 
av nettomarknaden för 
tjänstepensioner och hanteringen 
av dessa via premiecentraler. Bland 
de senare kan vi se att många är 
övertygade om en kraftig ökning. 
 
Något färre tror på hantering av 
tjänstepensionerna via elektronisk 
överföring och här har vi många 
osäkra. 



Vem anser du ska betala rådgivningen vid en arvodesbaserad 
ersättningsmodell (netto)? 
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73%!

16%!

6%! 3%! 3%!
0%!

25%!

50%!

75%!

100%!

Företaget! Delad finansiering!
mellan företaget!

och den anställde!

Den anställde! Annat! Vet ej!

Totalt!

Databas: 107 försäkringsför-
medlare. 

Nästan tre fjärdedelar av 
försäkringsförmedlarna anser att 
arbetsgivarna ska betala arvodet för 
rådgivning. 



Vad tror du är den viktigaste framgångsfaktorn för rådgivning 
inom nettomarknaden för tjänstepensioner 
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18%!

16%!

12%!

9%!

7%!

6%!

3%!

3%!

18%!

7%!

0%! 5%! 10%! 15%! 20%! 25%!

Transparens, valfrihet och tydlighet!

Arvodering!

Personliga egenskaper, förtroende och relation!

Analys och rådgivning!

Kundbehov, kommunikation, mervärde!

Oberoende!

Produkter!

System och service!

Annat!

Inget/vet ej!

Totalt!

Databas: 107 försäkringsför-
medlare avgav 147 olika 
framgångsfaktorer som grupperats 
av Sic Insight. 

När försäkringsförmedlarna får 
ange vad som är viktigaste 
framgångsfaktorn för rådgivning 
inom nettomarknad är det 
framförallt transparens, valfrihet 
och tydlighet å ena sidan och 
arvoderingen å andra sidan, som 
sticker ut. 



3. Sammanfattning 



Sammanfattning 
I undersökningen ställde vi frågor till personer som var antingen 
ekonomi- eller personalansvariga på företag med minst 200 personer 
anställda. 

Undersökningen visar tydligt att nästan alla (94 %) är nöjda med en 
leverantör av tjänstepensioner som de har idag. 

Vi kunde se att mer än vart fjärde bolag har en förmånsportal och att 
något fler än hälften av portalerna innehöll tjänstepension. 

Det var inte många bolag som angav att de kommer att upphandla 
tjänstepension under de kommande två åren, men när de ska upp-
handla så angav de att det framförallt var tre egenskaper som avgör när 
de väljer: låga avgifter för de anställda, låga avgifter för företaget och 
effektiv administration för företaget.  

Vid frågan hur rådgivare inom tjänstepension ska få betalt tyckte 
nästan hälften att tjänstepensionsbolagen borde betala för 
rådgivningen. När vi frågade om de hade denna åsikt även om det 
skulle medföra högre försäkringsavgifter backade de, endast en 
femtedel höll då fast vid sin ursprungliga åsikt. Vi kan dra slutsatsen 
att kunskapen om kostnaderna för rådgivningen inte är särskilt 
utbredd 

Ungefär en fjärdedel av företagen anlitar en försäkringsadministratör 
som hjälper till med rapportering och kontroll i hanteringen av 
tjänstepensioner. 

Försäkringsförmedlarna tror på förändringar inom området 
tjänstepensioner. De tror på en ökning av arvoderad rådgivning till 
kunder (den så kallade nettomodellen), som skiljer sig från den 
traditionella betalningsmodellen när förmedlarna istället betalas från 
leverantörerna av sparprodukterna. 

De tror också på förändring av hanteringen av tjänstepensionerna: att 
i högre utsträckning kommer dessa att hanteras via premiecentraler 
och den elektronisk hantering av tjänstepensionerna kommer också att 
tillta. 

Förmedlarna tror dessutom på en större ökning av hanteringen av 
tjänstepension via elektronisk överföring på en ökning av hanteringen 
av tjänstepensionerna via premiecentraler. 

Nästan tre fjärdedelar av försäkringsförmedlarna anser att 
arbetsgivarna ska betala arvodet för rådgivning. 

När försäkringsförmedlarna får ange vad som är viktigaste 
framgångsfaktorn för rådgivning inom nettomarknad är det 
framförallt transparens, valfrihet och tydlighet å ena sidan och 
arvoderingen å andra sidan, som sticker ut. 
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Sammanfattning II 
En fråga som belyses i båda undersökningarna är frågan om 
arvodering av rådgivarna. 

Många av företagens ekonomi- och personalchefernas har först den 
oreflekterade åsikten att detta är något som tjänstepensionsbolagen 
borde betala. När de förstår att detta kan medföra högre 
försäkringsavgifter faller stödet.  

I andra hand kom alternativet att företagen själva skulle betala för 
rådgivningen, vilket också motsvarar försäkringsförmedlarnas åsikt: 
företagen ska betala för rådgivningen till de anställda. 

Om detta även får stöd i företagens uppfattning att låga avgifter för de 

anställda den viktigaste egenskapen vid valet av tjänstepensions-
leverantör och viktigare än att företagets kostnader är låga så kan 
företagen och försäkringsförmedlarna ha samma syn på frågan: 
företagen ska betala för rådgivning om tjänstepension för sina 
anställda. 
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Wikipedia: Sic is a Latin word meaning "thus", "so", "as such", or "just as that". In writing, it is placed within square brackets and usually italicized—[sic]—to indicate that an 
incorrect or unusual spelling, phrase, punctuation, and/or other preceding quoted material has been reproduced verbatim from the quoted original and is not a transcription 

error.�


