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Tjänstepensionen för privatanställda arbetare har funnits sedan 1973.  
Den förhandlas fram av kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv och LO.

1973 – STP
Kollektivavtalad tjänstepension för privatanställda arbetare har funnits sedan 1973. STP-pensionen 
var förmånsbestämd, vilket innebar att pensionen utgjordes av ett i förväg bestämt belopp som 
beräknades på den anställdes slutlön eller genomsnittslönen under ett visst antal år. Mellan 1991 
och 1994 fanns även en premiebestämd del av STP som kallades STP-P. Premiebestämd betyder att 
pensionens storlek bestäms av storleken på premieinbetalningarna, avkastningen och avgiftsuttaget 
under den tid som pensionspengarna förvaltas.

1973 grundades AMF med uppdraget att administrera STP-försäkringen. 

1996 – Avtalspension SAF-LO
I mitten av 1990-talet ersattes den förmånsbestämda STP-pensionen med Avtalspension SAF-LO.  
Det skedde ungefär samtidigt som det allmänna pensionssystemet gjordes om.

Avtalspension SAF-LO baseras på kollektivavtal men är en premiebestämd ålderspension. AMF 
skötte förvaltningen av Avtalspension SAF-LO mellan åren 1996–1998.

1998 – Pensionsval
Avtalspension SAF-LO konkurrensutsattes 1998 och kollektivavtalsparterna Svenskt Näringsliv 
och LO väljer sedan dess ut pensionsförsäkringsbolag som ska få vara pensionsförvaltare. Det 
betyder att 927 000 privatanställda arbetare med Avtalspension SAF-LO nu har möjlighet att 
välja vilket pensionsförsäkringsbolag som ska förvalta deras tjänstepension. AMF fick vid starten 
1998 förtroendet att sköta förvaltningen av pensionerna för alla dem som inte vill välja pensions-
förvaltare själva. Ett förtroende som AMF har fått behålla i de nya upphandlingar av förvaltare för 
Avtalspension SAF-LO som Svenskt Näringsliv och LO genomförde 2008 och 2013.

Så fungerar det
Svenskt Näringsliv och LO upphandlar förvaltare av Avtalspension SAF-LO. Bland dessa 
pensionsförsäkringsbolag kan de anställda sedan välja den försäkringsgivare som ska förvalta 
inbetalda premier. De premier som betalas in kan placeras i försäkring med traditionell förvalt-
ning eller i försäkring med fondförvaltning. Den som inte gör ett aktivt val får sina premier 
place rade i en  traditionell försäkring hos AMF. En stor del av administrationen och informa-
tionen om Avtals pension SAF-LO sköts av valcentralen Fora. Från Fora kommer bland annat 
de årliga värde beskeden om pensionen. Det är också till dem man vänder sig om man t ex vill 
flytta sina försäkringar till AMF eller ett annat av de bolag som kan väljas för förvaltningen av 
Avtalspension SAF-LO. 
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Undrar du över något?
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