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Behovet av pensionsskuldstyrning är stort
En ofta förekommande händelse i svensk och internatio-
nell media är företag som låtit sitt pensionsåtagande 
växa okontrollerat till den grad att den ordinarie verk-
samheten hotas. Anledningen är oftast att företagen 
inte valt att analysera och åtgärda de risker som ligger i 
ett pensionsåtagande – innan det var för sent. 

Varför detta tillåtits ske i företag som i övrigt haft 
fullgoda kontroll- och riskfunktioner beror till en stor del 
på den komplexitet som omger pensionsområdet. 

För att kunna förstå och kunna analysera riskerna  
inom pensionsområdet behöver man behärska följande 
ämnesområden: 

• Aktuariell skuldvärdering, för att kunna analysera  
 och värdera skuldsidan.

• Redovisning, för att kunna förstå vilka konsekvenser  
 skuldsidan får för företagets finansiella redovisning.

• Finansiell riskstyrning, för att förstå, identifiera och  
 begränsa de risker som finns på tillgångssidan.

• Försäkringsregler och lagstiftning, för att veta vilka  
 åtgärder som både kan och får tillämpas samt.

• Förhandlingsteknik, för att kunna genomdriva de  
 förslag och åtgärder som föreslagits 

Väldigt få anställningsbara personer besitter samtliga 
ämnesområden varför en eventuell rekrytering riskerar 
att både bli långvarig och fruktlös. SPP Konsults  
pensionsskuldsteam besitter samtliga ovan beskrivna 
kompetenser och har även utarbetade metoder och 
system för att kunna identifiera och analysera samtliga 
riskerna med ett pensionsåtagande. 

SPP Konsult har även kunnandet att identifiera och 
föreslå lämpliga åtgärder samt den förhandlingsmässiga 
kompetensen att kunna genomdrivna förslagna åtgärder. 

Pensionsskuldsstyrning
Den breda omfattning som begreppet pensioner har för 
olika företag gör att arbetet med pensionsskuldsstyrning 
får en motsvarande bred och skiftande innebörd. 

Gemensamt för allt arbete med pensionsskuldsstyrning 
är dock följande ambition:
1. Begränsa pensionsåtagandets finansiella risker,  
 idag och imorgon, till en hanterbar nivå.

2. Identifiera samtliga risker med pensionsåtagandet

3. Tillse att arbetsgivaren erhåller en "tillräcklig"  
 kompensation för de risker som tas.

SPP Konsult har lång erfarenhet av att erbjuda svenska företag kvalificerade  
tjänster inom pensionsområdet. Sedan starten för över 30 år sedan har vi  
hjälpt många av Sveriges största företag att utforma och anpassa hållbara  
pensionslösningar. 



Metoden att åstadkomma detta är antingen att  
flytta pensionsrisken från arbetsgivaren och/eller  
att reducera arbetsgivarens pensionsrisker vilket  
illustreras nedan:

Välkommen att kontakta oss
David Kohlberg Stefan Jansson 
Telefon: 08-451 73 12 Telefon: 08-451 73 93
david.kohlberg@spp.se  stefan.jansson@spp.se

Välkommen till sppkonsult.se/pensionsformedling eller ring  
SPP Konsult på 08-451 70 99. SPP Konsult AB, SE-105 39 Stockholm.
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