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Traditionell tjänstepensionsförsäkring är en långsiktig, stabil och enkel sparform för tjänstepensionssparande. 
Sparformen passar bra för dig som vill ha möjlighet till god avkastning, slippa ta beslut om placeringar och ha 
en garanti i grunden.    

Traditionell tjänstepensionsförsäkring

Marknadsöversikt och kommentar kvartal ett 2023 
Det första kvartalet 2023 har varit en volatil, och periodvis mycket stökig, period för finansiella marknader. Under mars 
gick en relativt stor bank under, den tech- och venture-orienterade Silicon Valley Bank, som en konsekvens av stora för-
luster på värdepapper, och överväldigande uttag av insättningar från kunder. Föga förvånande ledde detta till stor oro för 
spridningseffekter genom det globala banksystemet. Volatiliteten som följde har varit som störst på räntemarknaden, och 
magnituden på rörelserna har vi inte sett sedan finanskrisen 2008. Risktillgångar som aktier har också reagerat på detta, 
men rörelserna har varit mycket mer begränsade. Räntor har i allmänhet fallit, vilket i regel gynnar företag, och särskilt 
tillväxtorienterade bolag med vinster som väntas komma längre fram i tiden. Faktum är att risktillgångar gett ett relativt 
starkt resultat under kvartalet. 

Investeringsportföljen har inte ändrats materiellt under perioden, men det har skett några mindre förändringar av den 
strategiska allokeringen. Allokeringen till aktier är oförändrad som andel av portföljen, men under kvartalet har förvaltarna 
ökat upp andelen i defensiva bolag med större värdefokus. Vi tror att denna typ av företag har bäst förutsättningar i den 
nya miljön med högre inflation och räntor. På räntesidan har förvaltarna även deltagit i auktionen av Danske Banks första 
gröna obligation. Portföljen för tjänstepension avkastade 2.3 procent under kvartalet. Huvuddelen av avkastningen under 
perioden kommer från likvida investeringar, och mestadels från aktier. Globala aktier har haft en stark period, trots vola-
tiliteten, och gett en avkastning på cirka 8 procent. Svenska aktier har stigit nästan 10 procent. Räntor har överlag fallit 
under perioden, vilket också bidragit till avkastning på ränteplaceringar.      

Många svenskar upplever just nu en tuff ny privatekonomisk situation med högre räntor och inflation. Uppsidan med detta 
är att den förväntade avkastningen på ränteplaceringar, men i regel alla tillgångar, framåt också ökar i motsvarande grad 
och förbättrar möjligheterna att få en god pension senare i livet. Volatiliteten i marknaden innebär dessutom goda möjlig-
heter för den traditionella förvaltningen, som är ytterst långsiktig och har ett sällsynt brett universum av tillgångsklasser 
att välja. 
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Garanti 
I försäkringen finns ett garanterat försäkringsbelopp som betalas ut enligt försäkringsavtalet. Garantin  
innebär att det totala försäkringsbeloppet är garanterat till att vara 88 procent av inbetalda premier och  
80 procent av inflyttat kapital. Utöver det finns en garanterad ränta som för närvarande är 1,25 procent före 
avdrag för skatt och omkostnader (0,30 procent efter).

KOVÅ-grad 
2023-04-30: 91,8 %

KOVÅ-graden anger relationen mellan tillgångarnas marknadsvärde och de totala försäkringskapitalen  
inklusive fördelad villkorad återbäring.

Mer information? 
Kontakta din försäkringsrådgivare eller försäkringsförmedlare, ring vår Kundservice på telefon 0771-43 10 00 
eller besök oss på seb.se. 

I SEB:s traditionella försäkring arbetar vi med hållbarhetsfrågor integrerat över alla tillgångsslag i placerings-
portföljen. Det betyder att investeringar utvärderas utifrån finansiella faktorer såväl som hållbarhetsaspekter, 
det vill säga miljöaspekter, sociala hänsynstaganden och bolagsstyrningsfrågor. Det här förhållningssättet 
genomsyrar vad vi väljer in, vad vi väljer bort och hur vi påverkar genom de investeringar vi har. Vi väljer bort 
bolag inom områden som kontroversiella vapen, kärnvapen, fossila bränslen, samt bolag som bryter mot inter-
nationella konventioner. Vi väljer in särskilt hållbara satsningar inom miljö och finansiell inkludering. Exempel på 
detta är gröna obligationer, hållbara infrastruktursatsningar och mikrolån.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonder och andra finansiella instrument kan både 
öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Försäkringsgivare 
SEB Pension och Försäkring AB 
106 40 Stockholm 
Organisationsnummer: 516401-8243

Återbäringsränta

I traditionell försäkring får du ta del av 
avkastningen i form av återbäringsränta

Aktuell återbäringsränta 
(per 2023-04-30)

1 %*

2022 2,8 %*

2021 ** 10,0 %*

2018-2022 (snitt per år) 4,8 %*

2013-2022 (snitt per år) 6,8 %*

Portföljavkastning

2023-01-01 – 2023-04-30 2,5 %

2022 -15,6 %

2021 11,7 %

2018-2022 (snitt per år) 2,4 %

2013-2022 (snitt per år) 4,3 %

* Före avgifter och skatter
** En engångsallokering har genomförts den 1 september 2021
motsvarande 5,5% av försäkringens värde den 1 augusti 2021.


