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PRIs Tryggandegrunder gällande från och med den  

1 januari 2022 
för beräkning av arbetsgivares PRI-skuld  

Fastställda av Pensionsregistreringsinstitutet (PRI), ideell förening. Följande ska 

tillämpas vid beräkning av arbetsgivares pensionsskuld för kreditförsäkrad 

direktpension enligt ITP-planens avdelning 2.  

Pensionsskulden består av tre skuldposter: 

- Kapitalvärde av intjänad pensionsrätt 

- Kvarstående särskilda värdesäkringsmedel 

- Konsolideringsreserv 

1. Kapitalvärde av intjänad pensionsrätt  

Intjänad pensionsrätt fastställs vid envar tidpunkt av försäkringsbolaget Alecta. 

Kapitalvärdet av intjänad pensionsrätt beräknas med hjälp av  

- en diskonteringsränta, samt 

- antaganden om livslängd och 

- antaganden om framtida omkostnader.  

1.1 Diskonteringsräntan  

Diskonteringsräntan är 3 % före avdrag för framtida omkostnader. Räntefoten 3 % 

motsvarar en ränteintensitet på 0,029559. 

1.2 Antaganden om livslängd 

Antagandena om livslängd uttrycks som dödlighetsintensiteten μ(x) vid åldern x som 

ges genom uttrycken nedan:  

För män μ(x) = 0,000851 + 0,000000257 * e0,1435 * x 

För kvinnor μ(x) = 0,000858 + 0,000000207 * e0,1439 * x 

1.3 Antagande om framtida omkostnader 

Antagandet om framtida omkostnader uttrycks genom ett avdrag från ränteintensiteten 

med 0,0015, varigenom den ränteintensitet som används vid kapitalvärdesberäkningen 

är 0,028059 vilket motsvarar en räntefot på 2,85 %. 
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2. Kvarstående särskilda värdesäkringsmedel 

Räntan på kvarstående särskilda värdesäkringsmedel fastställs som räntan på ettåriga 

statsskuldväxlar den sista handelsdagen föregående år ökad med 0,4 % och omräknad 

till två räntebetalningar per år. Saknas ettåriga statsskuldväxlar beräknas en 

uppskattad räntefot med hjälp av statsskuldväxlar med annan löptid. Räntan korrigeras 

med ränteskillnaden för andra instrument mellan ettårig löptid och löptiden för den 

tillgängliga statsskuldväxeln.  

Värdesäkringsmedlen reduceras med avkastningsskatt per den 1 januari. Skattesatsen 

är 15 % av föregående års genomsnittliga statslåneränta.  

Minskning av skuldposten ska ske vid inlösen av pensionsskuld som sker genom 

premiebetalning till Alecta. Minskning sker i samma proportion som kapitalvärdet 

minskar på grund av sådan inlösen.  

Ett belopp motsvarande minskningen av de kvarstående särskilda 

värdesäkringsmedlen faktureras av Alecta och tillförs motsvarande fondbildning inom 

Alecta.  

Denna rutin tillämpas också när kapitalvärdet av andra skäl blir noll, till exempel efter 

att arbetsgivarens sista kvarvarande utfästelser upphört på grund av dödsfall eller 

verksamhetsöverlåtelser.  

Ökning eller minskning av denna skuldpost kan härutöver ske på sätt som 

överenskommes mellan Svenskt Näringsliv och PTK.  

3. Konsolideringsreserv 

Konsolideringsreserven utgör 2 % av kapitalvärdet av intjänad pensionsrätt.  


