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Utgångspunkterna för 
Pensionsskyddscentralens strategi

Värden
Pålitlighet

Mod

Samarbete

Verksamhetsidé
Pensionsskyddscentralen är ett 
lagstadgat samarbetsorgan och 

sakkunnig inom utvecklingen och 
verkställigheten av 

arbetspensionsskyddet. 
Pensionsskyddscentralen
producerar gemensamma

tjänster för arbetspensions-
systemet.

Mission
För ett välfungerande

pensionsskydd

PSC:s vision
Pensionskunskap till er tjänst.

Visionen om arbetspensionen
Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och 

människorna har tilltro till den.
Den är finansiellt hållbar, har ordnats effektivt och 

främjar stabiliteten i ekonomin.



Effektmål

Vi tillhandahåller 
pålitlig 
information för 
utvärderingen av 
arbetspensions-
skyddet

1

Resursmål

Vi arbetar 
resultatrikt 
och smidigt

6

2

Vi är en 
sakkunnig 
utvecklare av 
arbetspensions-
skyddet

3

Arbetspensions-
sektorns 
gemensamma it-
tjänster stöder en 
effektiv 
verkställighet 4

Arbetspensions-
skyddet är känt

5

7

Pensionsskydds-
centralen är en 
bra och attraktiv 
arbetsplats

Våra tjänster 
motsvarar 
kundernas 
behov

Målen för Pensionsskyddscentralens 
strategi



Våra värden

Pålitlighet
Vi stöder oss på fakta

Vi håller våra löften

Vi är opartiska

Mod
Vi tar itu med utmaningar

Vi har framförhållning

Vi förnyar oss

Samarbete
Vi gör saker tillsammans

Vi betjänar smidigt

Vi söker lösningar



Verksamhetsidé

Pensionsskyddscentralen är ett lagstadgat 
samarbetsorgan och sakkunnig inom 
utvecklingen och verkställigheten av 
arbetspensionsskyddet. 
Pensionsskyddscentralen producerar 
gemensamma tjänster för 
arbetspensionssystemet.



Mission

För ett välfungerande arbetspensionsskydd



PSC:s vision

Pensionskunskap till er tjänst!



Visionen om arbetspensionen

Arbetspensionen är en viktig del av 
välfärden och människorna har tilltro till 
den. Den är finansiellt hållbar, har ordnats 
effektivt och främjar stabiliteten i 
ekonomin.



Strategiska mål

Effektmål

Vi tillhandahåller pålitlig information för 
utvärderingen av arbetspensionsskyddet

Vi är en sakkunnig utvecklare av 
arbetspensionsskyddet 

Arbetspensionssektorns gemensamma it-
tjänster stöder en effektiv verkställighet 

Arbetspensionsskyddet är känt

Våra tjänster motsvarar kundernas behov

Resursmål

Vi arbetar resultatrikt och 
smidigt 

Pensionsskyddscentralen
är en bra och attraktiv 
arbetsplats

1

2

3

5

4

6

7



Vi tillhandahåller pålitlig information för 
utvärderingen av arbetspensionsskyddet

EFFEKT

Vi producerar aktuell och tillförlitlig sakkunniginformation 
om pensionsskyddets och arbetspensionssystemets tillstånd 
och utveckling.

Vi producerar oberoende forskning om pensionsskyddet, 
pensionssystemet och arbetspensionsreformer.

Våra informationsresurser och de modeller och metoder 
som stöder sig på dem är av hög kvalitet. 

Vår sakkunniginformation finns tillgänglig för beslutsfattare 
och påverkare i en lämplig form.
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Vi är en sakkunnig utvecklare av 
arbetspensionsskyddet

EFFEKT2

Vi tar fram alternativ med tanke på utvecklingen av 
arbetspensionsskyddet och verkställigheten av det.

Vi stöder beredningen av pensionslagstiftningen och 
främjar de ändringar i datasystemen, som följer av den, 
och verkställigheten av lagarna.



Arbetspensionssektorns gemensamma
it-tjänster stöder en effektiv
verkställighet

EFFEKT

Arbetspensionssektorns gemensamma tjänster och 
processer fungerar effektivt och kundorienterat.

Det elektroniska informationsutbytet mellan 
arbetspensionssektorn och olika intressegrupper stöder 
verkställigheten och automatiseringen av den.

Vi främjar arbetspensionssektorns mål i den offentliga 
förvaltningens utvecklingsprojekt.
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Arbetspensionsskyddet är känt

4 EFFEKT

Allmänheten känner till grunderna för pensionsskyddet 
och innebörden av reformerna.

Människorna vet hurdant pensionsskydd de har.

Beslutsfattarna och påverkarna i samhället känner 
arbetspensionsskyddet och arbetspensionssystemet.



Våra tjänster motsvarar kundernas
behov

EFFEKT

Vi förbättrar kundförståelsen och utvecklar våra tjänster 
tillsammans med kunderna.

Vi tryggar en heltäckande arbetspensionsförsäkring genom 
effektiv övervakning.
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Vi arbetar resultatrikt och smidigt

6 RESURSER

Våra arbetssätt är smidiga, ökar samarbetet och stöder 
förnyelse.

PSC:s processer är effektiva och datasystemen stöder dem.

PSC har ändamålsenliga resurser för skötseln av sina 
uppgifter.



Pensionsskyddscentralen är en bra 
och attraktiv arbetsplats

RESURSER

Vi utvecklar aktivt vårt kunnande och vår 
arbetsgemenskap.

Det är bra att arbeta på PSC och arbetet upplevs som 
betydelsefullt.

7



Tjänster

Verkställigheten av 
arbetspensionsskyddet

• Registertjänster

• Utveckling av gemensamma it-tjänster

• Försäkringsmatematiska tjänster

• Juridiska ärenden

• Övervakning av försäkringsskyldigheten

• Försäkring av arbete som utförs i utlandet

• Utländska pensionsansökningar

• Utbildning

• Information och rådgivning till allmänheten

Utvärdering och utveckling
av pensionsskyddet

• Forskning

• Statistiktjänster

• Planering och prognoser

• Stöd för lagberedningen

• Sakkunnigkommunikation

Stödtjänster

• Administrativa tjänster

• IT-förvaltning

• Personaltjänster



Kunder och intressegrupper

Verkställigheten av 
arbetspensionsskyddet
• Privata arbetspensionsförsäkrare

• Offentliga arbetspensionsförsäkrare

• Övriga som tar hand om social trygghet och 
försäkringsskydd 

• Försäkrade och arbetsgivare (övervakning 
och utlandstjänster)

• Myndigheter

• IT-partners

Utvärdering och utveckling
av pensionsskyddet

• Beslutsfattare

• Medier, allmänheten och 
organisationer

• Forsknings- och 
statistikinstitutioner 

• Internationella 
organisationer


