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Varför är det så stora skillnader 
i pensionsförmåner?
Läser man Pensionssystemets årsredovisning för 
år 2017 finns ett avsnitt som redovisar vilka pen-
sionsförmåner som gäller för män resp. kvinnor.
 Årsredovisningen är som helhet mycket bra 
och pedagogiskt skriven och man behöver inte 
vara någon ”expert” för att förstå redovisningen.
 Den genomsnittliga pensionsgrundande in- 
komsten för år 2016 var som följer:

Kvinnor (K) – 252.700 
Män (M) – 294.500 

Pensionsrätter intjänade år 2016: 
 Inkomstpension Premiepension Summa
K 41.500  6.500 47.900
M 46.500 7.400 53.700

 Männen har högre löner och ca 21 % av alla 
män år 2016 ”slog i taket”, löner upp till 8,07 
Inkomstbasbelopp (478.600 kr / år 2016) medan 
endast 10 % av alla kvinnor detta år.
 Det ger också lägre pensioner om man har ett 
lägre intjänande av pensionsrätter. Detta återspeg-
las när sedan pensionen utbetalas.
 Även om skillnaderna minskar var det hela 47 % 
av alla kvinnor som fick någon del av pensionen 
med andel i garantipensionen, för männen var 
denna andel endast 14 %.
 Per december 2017 uppbar 1.119.000 kvinnor 
och 983.000 män, födda 1952 eller tidigare, ål-
derspension från den allmänna pensionen.
 Skillnaderna i pension består så länge inkoms-
terna över livet också består. Det är fortfarande 
kvinnor som tar ut flest barnår, studier (med pen-
sionsrätt) och arbetar mindre heltid än männen.
 Det är inte helt enkelt att göra om vårt pen-
sionssystem så det blir mer ”rättvist”.
 Pensionen är en individuell rättighet, den följer 
individen och ingår inte i det gemensamma ägan-

det av andra tillgångar som makar eller sambor 
skaffar gemensamt.
 Den individuella privata pensionsförsäkringen 
ingår numera i boet vid en äktenskapsskillnad 
men inte tjänstepensionen.
 Tidigare var även den privata pensionsför-
säkringen undantagen men efter flera motioner 
från en riksdagsledamot (en S-kvinna) ändrades 
detta och blev återigen giftorättsgods.
 Så var det en gång tidigare, men hade ändrats 
till att inte ingå i gemenskapen, vilket nu ändrades 
igen någon gång på 1980-talet.
 Den som vill driva en ”feministisk” linje, av 
våra folkvalda, får försöka driva dessa frågor och 
få pensionerna mer rättvisa.
 Varför skall inte tjänstepensionen ingå? 
 I många andra länder ingår den vid äktenska-
pets upplösning och även framtida intjänande av 
pensionsförmåner (t.ex. Storbritannien).
 Varje nyfött barn skall kanske ge mamman 
en extra pensionsrätt?
 Statistik ljuger inte heter det och Pensionssyste-
mets årsredovisning redovisar med full tydlighet 
att det är stora skillnader mellan män och kvin-
nors pensioner. Det är valår i år men inget parti, 
inte ens FI, belyser denna viktiga fråga för alla 
kvinnor. Kanske den s.k. pensionsgruppen som 
är ”tvärpolitisk”, alla partier utom Vänsterpartiet 
och Sverigedemokraterna ingår i gruppen, skulle 
kunna få en ny uppgift.
 Hur förändrar vi pensionssystemet så det blir 
mer rättvist? Det finns säkert modeller för att styra 
om intjänandet så att kvinnor får en större andel 
och systemet blir mer jämlikt.
 Alla partier skulle säkert ställa upp, mer än 
varannan väljare är en kvinna, och Sverige kom-
mer närmare ett mera rättvist pensionssystem.

Nu är det möjligt att ha sitt ISK/Investe-
ringssparkonto direkt hos Lannebo Fonder. 

Lannebo har ett stort utbud av fonder med 
tonvikt på Sverige och Europa. Genom att 
aktivt förvalta sina fonder har man lyckats 
skapa en långsiktigt hög avkastning för 
fondspararna i förhållande till risknivån.

Kontakta R.P.A för mer information om 
Lannebo Fonder.

Historisk avkastning är inte någon garanti 
för framtida avkastning, en fond kan både 
öka och minska i värde.

Som tidigare redovisats i R.P.A-Newsletter är nu 
nya lagar på gång att träda i kraft per 1 juli 2018 
resp. 1 november 2018.
 Man ställer framförallt större krav på de ak-
törer och fondförvaltare som skall få finnas på 
Pensionsmyndighetens fondtorg. Den enskildes 
egenhändiga underskrift blir nu ett krav vid 
fondbyten.
 All marknadsföring som telefonförsäljning 
inom premiepensionsområdet blir förbjudet, ett 
steg i rätt riktning för att få bort mer eller mindre 
oseriösa aktörer från premiepensionen.
 Det har varit för enkelt att få tillträde till denna 
marknad och kunna erbjuda sina fondtjänster som 
i vissa fall har varit mest lönsam för fondbolaget 
istället för den enskilde pensionsspararen.

I de fall avdragsreglerna inte räcker till eller man 
söker ordna ett alternativ till modell för pensions-
förmåner kan s.k. direktpension vara en lösning. 

Pensionsförmån kan tryggas på tre sätt:
•  Pensionsförsäkring 
•  Pensionsstiftelse 
•  Konto avsatt för pension (skuldkonto), kräver 
 kreditförsäkring 

 Istället för någon av ovan lösningar så kan ett 
s.k. direkt-pensionslöfte lämnas från företaget 
till den anställde. Företaget "lovar" att utbetala 
en viss pension till den anställde. 
 Reglerna för direktpension sammanfattas i 
ett pensionsavtal mellan parterna. För att den 
anställde skall erhålla någon form av säkerhet för 
att pensionen kommer att utbetalas pantför skrives 

Ett tryggt och mer 
hållbart premie-
pensionssystem

Istället för tjänstepensionsförsäkring
en tillgång (tillhörig företaget) till för mån för 
den anställde. En lämplig lösning är att företaget 
tecknar en kapitalförsäkring vars värde svarar mot 
den utfästa pensionsförmånen. 
 Vid obeståndssituation som ackord eller kon-
kurs så har den anställde panten som säker het för 
pensionslöftet och panthavares rätt går normalt 
före andra fordringsägares rätt i dessa situationer. 
 Lämplig kapitalförsäkring kan vara s.k. fond-
försäkring där den anställde själv kan välja vil ken 
fond som inbetalda premier skall investeras i. 
Flera försäkringsbolag, såväl svenska som ut-
ländska, kan erbjuda lämpliga försäkringsformer 
för ändamålet. 
 Det är mycket viktigt att pensionsavtalet utfor-
mas på så sätt att det där framgår att säker heten 
för pensionsavtalets fullgörande äges av företaget 

och att säkerheten (=kapitalförsäk ringen) är 
pantförskriven av företaget till för mån för den 
anställde (=pensionsborgenären). Försäkringsbo-
laget skall i förekommande fall också bekräfta att 
kapitalförsäkringen är pant förskriven.
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Zurich Assurance
  1 år 3 år 5 år
Managed 9,5 28,6 51,4
Equity 14,8 40,6 78,5
Property 4,6 22,0 44,0
Fixed Interest Deposit 0,0 0,0 0,0
Gilt Edged Fund -4,9 10,3 9,5
Overseas Earnings 11,1 29,6 68,0
American Managed 14,7 48,7 100,2
American Equity 15,4 48,4 101,1
American Property -1,9 44,4 67,4
Far East 14,8 41,7 68,2
European 16,2 40,3 78,4
High Income 5,7 22,2 58,0
G4 AL fonder
Ovan värden avser 30 september 2017

Avkastningshistorik för några livförsäkringsfonder

Scottish Widows
  1 år 3 år 5 år 
Mixed 7,4 29,1 48,2
Equity 12,7 28,5 49,2
International 10,1 48,1 91,9
Property 6,9 20,6 42,6
Fixed Interest 0,0 9,7 11,7
Indexed Stock -2,0 21,0 36,6
Cash -0,5 -1,1 -1,7
Safety Plus 1,9 0,8 1,1
UK Equity Index 9,7 25,2 47,5
Consensus 5,9 25,9 47,3

Ovan värden avser 31 oktober 2017

%-förändring i GBP

Aktuella återbäringsräntor (efter skatt 
och kostnader) för svensk försäkring
(traditionell) oktober 2017
Bolag K-förs P-förs
Folksam Liv 4,0 4,3 
LF Liv 0,9 1,2
LF Liv Nya Trad 5,1 5,5
Skandia Liv (3 5,3 5,6
SEB Liv Gamla(1 9,1 9,4
SEB Liv Gamla(2 9,5 9,8
SEB Liv Nya 2,9 3,2
(1 förs. tecknad efter 1997-01-01
(2 förs. tecknad senast 1997-01-01
(3 extra allokering på 18 Mdr per december 2015 
  för premier inbet. före september 2014.

Förvärv av Zürich-
bolag i Storbritannien
Scottish Widows, via sin ägare Lloyds Banking 
Group, förvärvar Zürich Corporate Saving som 
arbetar inom tjänstepensionsmarknaden.
 Zurich Assurance, som har flera kunder i Sverige, 
berörs inte av denna förändring.
 R.P.A har flera kunder som har försäkringar i 
Scottish Widows och Zurich Assurance.
 Bolagen kommer närmare varandra och det torde 
vara positivt för de båda bolagens svenska kunder.

Höga återbäringsräntor
Det går bra nu för traditionellt förvaltat försäk-
ringskapital.
 SEB (gamla) eller f.d. Trygg-Hansa Liv 
stoltserar med hela 10% i ränta (brutto) sedan 1 
augusti 2017.
 Bolaget är ”stängt” för nya pengar men alla 
kunder i bolaget med en liv- eller pensionsförsäk-
ring får nu en räntetillväxt på ca 9% (efter skatt 
och kostnadsuttag).
 Folksam och Skandia redovisar också höga 
återbäringsräntor (5-6%) och är öppna för nya 
pengar.
 Fördelen med traditionellt försäkringssparande 
är att man får en ”garanti”, en viss lägsta avkast-
ning garanteras av försäkringsbolaget.
 Man blir ”delägare” i blandfond bestående 
av obligationer, aktier, fastigheter och andra 
tillgångar.
 Både Folksam och Skandia redovisar höga 
återbäringsräntor över tid och det är få fonder 
som kan redovisa samma avkastningshistorik.
 Det är många som vill få ”garantier” och både 
Folksam och Skandia har begränsningar för hur 
stora premier man tar emot numera.
 Av hänsyn till alla andra kunder som sparat 
lång tid och byggt upp konsolideringen vill man 
begränsa möjligheten att ”snylta” för de som 
nu påbörjar sparande och därför gäller dessa 
begränsningsregler.

Höjd skatt på kapital-
försäkring och ISK 
får ”tummen ned”
Regeringen har aviserat ett förslag på höjd 
skatt på sparandet som sker via kapitalför-
säkring och ISK/Investeringssparkonton.
 Istället för som nu med en uppräkning av 
statslåneräntan med 0,75%, dock alltid lägst 
till 1,25% som beräkningsunderlag, skulle 
den uppräknas med 1% istället.
 Förslaget är att nya regler skulle träda i 
kraft den 1 januari 2018.
 Skattehöjningen skulle ge statskassan yt-
terligare ca 800 miljoner kr i skatteintäkter.
 Ett mycket dåligt förslag som rimmar 
väldigt illa med EU-kommissionens rekom-
mendationer till sina medlemsländer att 
stimulera långsiktigt sparande till framför 
allt pensioner.
 Sverige går i motsatt riktning, först avskaf-
fas avdraget för privat pensionssparande och 
sparandet styrs över till ISK, för att sedan slå 
till med en skattehöjning på detta sparande.
 Förslaget får stark kritik från flera in-
stanser och blir förhoppningsvis stoppat i 
Riksdagen.

LCL Int. tar över Zurich Int.
Försäkringsbolaget Zurich International Life blir 
en del i LCL International Life Assurance Com-
pany Ltd som ingår i Charles Taylor Plc (noterat på 
London-börsen).
 Zurich Int. (f.d. Allied Dunbar Int.) blir ett av 
flera bolag som nu kommer under LCL:s ägande.
 Tidigare har Nordea Life/Isle of Man, Scottish 
Widows Int., Equity & Law Int. med flera köpts 
upp av LCL Int.
 Vår erfarenhet av LCL Int. är att bolaget har en 
väl fungerande administration och man har specia-
liserat sig på att ta över kundbestånd som är ”run 
off”, i bolag där inga nyteckningar görs.

Tax Residency Self-Certification for individuals
Många kunder med utländska personförsäkringar hör av sig till R.P.A och har frågor kring detta frågeformulär.
 Alla försäkringsbolag, banker, fondbolag och andra finansiella företag har numera en skyldighet att registrera 
sina kunders skattemässiga hemvist. Därför sänder man ut detta frågeformulär och ber om uppgifter, i vissa 
fall redan förtryckta med den kännedom man har och i andra fall utan några uppgifter angivna.
 För de som har sin skattemässiga hemvist i Sverige anges ”Sweden” som land och det svenska personnumret 
som TIN (tax identification number).
 Försäkringsbolaget Zurich Assurance har redovisat att om de förtryckta uppgifterna på blanketten överens-
stämmer med vad som är gällande behöver blanketten inte påtecknas och sändas i retur.
 R.P.A:s kunder kan kontakta oss i de fall man har frågor eller om något är oklart.

Viktigt! 
Ändra aldrig en i kraft gällande  

utländsk kapitalförsäkring 
tecknad och premier 

betalda före 1 januari 1997 
(avkastningsskatten). 

Kontakta alltid R.P.A först!
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Zurich Assurance
  1 år 3 år 5 år
Managed 5,5 21,6 41,4
Equity 7,7 31,8 62,6
Property 5,9 15,3 49,6
Fixed Interest Deposit 0,0 0,0 0,0
Gilt Edged Fund -2,1 5,6 8,9
Overseas Earnings 5,2 22,4 49,1
American Managed 7,1 40,8 84,9
American Equity 7,7 41,3 86,5
American Property -5,8 20,0 36,2
Far East 13,4 33,4 52,2
European 6,3 23,6 50,0
High Income 2,0 14,0 43,9
G4 AL fonder
Ovan värden avser 30 april 2018

Avkastningshistorik för några livförsäkringsfonder
Scottish Widows
  1 år 3 år 5 år 
Mixed 5,3 22,2 36,5
Equity 8,0 20,3 36,5
International 6,6 34,0 64,3
Property 6,9 17,7 47,7
Fixed Interest -1,3 6,3 10,2
Indexed Stock -3,2 14,1 23,0
Cash -0,4 -1,1 -1,7
UK Equity Index 7,3 19,0 34,3
Consensus 4,9 19,7 34,9

Ovan värden avser 30 april 2018

%-förändring i GBP
Aktuella återbäringsräntor(efter skatt 
och kostnader) för svensk försäkring
(traditionell) juni 2018

Bolag K-förs P-förs
Folksam Liv 4,0 4,3 
LF Liv 0,9 1,2
LF Liv Nya Trad 5,1 5,5
Skandia Liv3) 5,2 5,6
SEB Liv Gamla1) 9,1 9,4
SEB Liv Gamla2) 9,5 9,8
SEB Liv Nya 2,9 3,2
1) förs. tecknad efter 1997-01-01
2) förs. tecknad senast 1997-01-01
3) extra allokering på 18 Mdr per december 2015 
   för premier inbet. före september 2014.

I Storbritannien gäller andra regler vid dödsfall än vad som är gällande 
i Sverige. Ibland skall en brittisk bouppteckning upprättas och det skall 
utredas om någon arvsskatteplikt föreligger i Storbritannien.Vidare att ev. 
testamenten och viljeförklaringar, efter en avliden person, följs och efterlevs 
av involverade parter.
• London Probate Department. Det är den legala enheten inom myndig-
 heten som administrerar upprättandet av en brittisk bouppteckning.
• Inheritance Tax Office. Denna enhet inom myndigheten har sitt säte i
 Nottingham och kontrollerar om någon brittisk arvsskatt föreligger. 

 Ett intyg skall utfärdas där det redovisas att någon brittisk arvsskatt inte 
är aktuell att erlägga för dödsboet utanför Storbritanninen. Det kan delvis 
jämföras med en svensk bouppteckning som alltid skall upprättas efter en 
avliden person och registreras hos Skattemyndigheten.
 Vissa försäkringsbolag med säte i den anglo-saxiska världen (Storbritan-
nien, Isle of Man, Jersey m.fl.) kan ibland kräva att en Grant of Probate upp-
rättas efter en avliden person innan förfallet försäkringsbelopp kan utbetalas.
 Många kan uppleva dessa regler som en ”överbyråkrati” men de måste 
följas innan försäkringsbeloppet utbetalas.
 De flesta försäkringsbolag som R.P.A har kontakt med i Storbritannien 
accepterar en svensk bouppteckning som underlag för att betala ut förfallet 
försäkringsbelopp. Dock gäller att vissa försäkringsbolag ibland efterfrågar 
en Grant of Probate (bl.a. Scottish Widows).
 R.P.A har erfarenhet hur detta handlägges och kan kontaktas för assistans 
när detta är aktuellt.

Grant of Probate

 

Skandia är ett ömsesidigt försäkringsbolag och alla överskott som nor-
malt uppstår i rörelsen tillfaller försäkringsspararna i form av återbäring.
 Återbäringsräntan är f.n. 5 % och snittet över de senaste 15 åren har 
varit drygt 5 %.
 År 2015 allokerade Skandia hela 18 Mdr till sina kunder i form av en 
”extra” allokering för de som var kund i Skandia september föregående 
år. Det var ett större belopp än vad alla svenska banker tillsammans 
utbetalade i aktieutdelningar till sina ägare.
 R.P.A har ett långt samarbete med Skandia och har förmedlat Skan-
dias försäkringar till många av våra kunder. 

GDPR
R.P.A har implementerat de nya reglerna som per 2018-05-25 ersatt den 
tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Förkortningen GDPR står för Gene-
ral Data Protection Regulation. De nya reglerna, som är gemensamma för 
alla länder inom EU, stärker skyddet för privatpersoner vid behandling av 
personuppgifter.
 R.P.A har personuppgifter registrerade för att kunna lämna service kring 
de personförsäkringar vi förmedlat genom åren. Våra kunder kan alltid kon-
takta oss om man har frågor kring de uppgifter som R.P.A har registrerade.

Fri sjukvårdskostnadsförsäkring 
blir skattepliktig förmån
En försäkring som täcker kostnader vid sjukvård är från 1 juli 2018 en 
skattepliktig förmån för den anställde om företaget betalar premien. Skat-
tens storlek för den enskilde är beroende av försäkringspremiens storlek. 
Premiebetalande företag kommer också att få betala arbetsgivaravgift på 
förmånsvärdet.
 Vid en premiekostnad på 3.700 kr/år betyder det en extra ”förmånsskatt” 
för den anställde, från ca 100-175 kr/månad, beroende på vilken marginal-
skattesats som gäller i det enskilda fallet.

• Att direktinvestera i svenska bostadshyresfastigheter är ett intressant 
 sparalternativ som möjliggjorts genom Svenska Bostadsfondens fonder 
 som äger och förvaltar hyresfastigheter i Sverige.
• Bolaget startade år 2003 och har haft en stark tillväxt och förvaltar 
 nu mer än 3.700 lägenheter på 22 orter i Sverige.
• Investeringsformen lämpar sig både för privatpersoner, företag och
 institutionella investerare som önskar investera och äga svenska
 hyresfastigheter.
• En stark tillväxt kännetecknar den svenska bostadsmarknaden och
 Svenska Bostadsfonden har sedan start levererat en genomsnittlig
 totalavkastning om ca 7,5 % per år till sina investerare. 
• Bolagets senaste fond, Svenska Bostadsfonden 14 AB, är noterad på
 NGM Nordic AIF och kan ingå i ett ISK-konto eller vara en under-
 liggande tillgång i en kapitalförsäkring.
• R.P.A har haft ett samarbete med Svenska Bostadsfonden sedan
 uppstarten år 2003 och kan kontaktas om intresse finns.

 


