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Vägval för premiepensionen, Ds 2013:35 

 

Saco har tagit del av Finansdepartementets promemoria ”Vägval för 

premiepensionen”, Ds 2013:35.  

 

Promemorians slutsatser och förslag 

 

Finansdepartementets promemoria konstaterar att premiepensionen 

sedan införandet i resultat visserligen överträffat inkomstpensionen 

avseende avkastning, men att det samtidigt finns informations-, 

kostnads-, och effektivitetsproblem som behöver åtgärdas. 

Promemorian pekar särskilt ut tre problemområden:  

 

Det första problemet är den stora spridningen i 

förvaltningsresultat mellan olika premiepensionssparare. 

Dåliga resultat är usel hushållning med allmänna 

pensionsmedel och kan dessutom leda till att kostnader 

övervältras på andra system, inte minst kommunerna.  

 

Det andra problemet är att nuvarande fondutbud är för 

stort. Idag finns över 800 placeringsalternativ. Ett stort 

fondutbud gör det svårt för premiepensionssparare att 

göra lyckade fondval.  

 

Det tredje problemet är att nuvarande system är onödigt 

dyrt. Promemorian konstaterar att 

förvaltningskostnaderna kan reduceras med minst två 

tredjedelar.  

 

För att hantera dessa problem har promemorian beskrivit två 

alternativa vägar, den andra vägen mer långtgående än den första.  

 

Det första alternativet innebär att dagens fondtorg bibehålls i princip 

oförändrat. Ett så kallat bekräftelseval införs för nya pensionsrätter. 

Detta innebär att premiepensionssparare årligen måste göra ett aktivt 

val om pensionspremierna fortsatt ska kunna gå till tidigare vald fond. I 

annat fall går premierna fortsatt till ickevalet (AP7). Ickevalet bör 

tydligare framhållas som ett bra alternativ. Ett tak för fonders 

avgiftsuttag införs. Vidare föreslås att urvalet av fonder ska begränsas i 

syfte att göra valen enklare och minska inslaget av högriskfonder. 

Promemorian föreslår avslutningsvis att premiepensionsspararen, i mån 

av sitt utnyttjande, ska debiteras för Pensionsmyndighetens kostnader 
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för driften av fondtorget.  Promemorian föreslår vidare att dagens 

möjlighet att övergå från aktiebaserad fondportfölj till traditionell 

livförsäkring vid pensionering bör kunna ske successivt samt att 

förvaltningen bör flyttas till AP7.  

 

Det andra alternativet innebär att ett nytt fondtorg skapas med upp till 

tio valbara fonder med intern och extern förvaltning. Fonderna bör ha 

olika risk- och investeringsinriktning. Precis som idag ska det finnas ett 

tydligt ickevalsalternativ.  

 

Sacos ställningstaganden 

 

Under de senaste åren har det allmänna pensionssystemets stabilitet 

naggats i kanten. Den så kallade bromsen har slagit till långt oftare än 

konstruktörerna räknat med. Samtidigt finns brister i 

premiepensionssystemet som innebär att det inte fullpresterar. Saco har 

mot bakgrund i detta förordat en översyn av det allmänna 

pensionssystemet i sin helhet. Sacos målsättning är ett stabilt och 

uthålligt pensionssystem som leder till bra och trygga pensioner för 

nuvarande och framtida generationer.  

 

Saco anser samtidigt att det vore ohållbart att i väntan på resultaten av 

en sådan översyn underlåta att göra något åt många av de akuta 

problem som Finansdepartementets promemoria pekat ut inom ramen 

för rådande system och presenterat lösningar för.  

 

Saco delar promemorians uppfattning om att det finns stora möjligheter 

att förbättra nuvarande premiepensionssystem. Av promemorians två 

föreslagna inriktningsalternativ så förordar Saco, med vissa tillägg och 

reservationer, det första som i huvudsak innebär ett bibehållande av 

nuvarande fondtorg.  

 

Erfarenheterna från de fondmarknader arbetsmarknadens parter under 

åren byggt upp visar att antalet fonder kan reduceras kraftigt samt att 

avgiftsnivåerna och den genomsnittliga kvaliteten på fondurvalet kan bli 

bättre. 

 

När Premiepensionssystemet en gång introducerades så var det med 

tjänstepensionslösningar som förebild. Sedan dess har de partsstyrda 

fondmarknaderna utvecklats i en riktning mot färre fonder, lägre 

avgifter och tydligare kvalitetskriterier. Inom premiepensionssystemet 

lyser dock avgiftstak och kvalitetskrav med sin frånvaro. När exempelvis 

den landstingskommunala tjänstepensionsmarknaden för några år 

sedan införde regler för de avgifter som bolagen får ta ut sänktes 

avgifterna med i genomsnitt 62 procent. Utvecklingspotentialen är 

således väsentlig. 
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Metoderna för att säkerställa ökad kvalitet, transparens och inte minst 

lägre avgifter skiljer sig åt mellan olika avtalsområden, men resultatet är 

i huvudsak det samma. Den grundläggande skillnaden mellan parternas 

fondmarknader och premiepensionsmarknaden är att parterna ställer 

fler och hårdare krav på utbudet än Pensionsmyndigheten.  

 

Inom ITP, avtalet för privata tjänstemän, har parterna i upphandling 

valt ut de bolag som får vara med på deras pensionsmarknad. Genom 

hård konkurrens har ett fåtal bolag med bra villkor valts ut. På 

kommunal- och statlig sektor har metoden varit en annan. Där får alla 

bolag som uppfyller parternas hårda krav vara med. Det är således fritt 

för bolag att ansluta sig men de måste då följa exempelvis de 

avgiftsregler som parterna kommit överens om. Saco ställer sig således 

bakom promemorians förslag om införande av avgiftstak. Saco 

förutsätter dock att förslaget innebär att avgiftstaket kommer att variera 

för olika fondkategorier. Eftersom ”produktionskostnaderna” för olika 

fondkategorier skiljer sig åt skulle ett generellt avgiftstak bli ett mycket 

trubbigt verktyg om syftet är att åstadkomma ett bra och prisvärt 

fondutbud. Saco anser att det i samband med införande av avgiftstak är 

naturligt att även i andra avseenden reglera hur fonder ska få och inte få 

ta ut avgifter. Detta kan exempelvis gälla köp- och säljavgifter.  

 

Saco tillstyrker i huvudsak promemorians förslag om att ett så kallat 

bekräftelseval införs för nya pensionsrätter, men anser inte att det bör 

ske med den årliga regelbundenhet som promemorian förespråkar. 

Bekräftelseval skulle exempelvis till en början kunna ske vart tredje eller 

fjärde år, för att senare utvärderas. Alltför täta intervall kan riskera att 

göra det mindre intressant att över huvud taget välja. Saco anser vidare 

att det i samband med introduktionen av bekräftelsevalet är motiverat 

att även genomföra ett bekräftelseval gällande gamla pensionsrätter.  

 

Saco tvekar inför promemorians förslag att aktivt minska inslaget av 

högriskfonder. Med införande av rimliga avgiftstak och tydligare 

reglering av hur fonder får ta ut avgifter för olika fondkategorier följer 

att antalet fonder blir färre och att de minst prisvärda fonderna rensas 

ut. Rimliga avgiftstak och tydligare reglering torde vara tillräckligt 

verkningsfulla styrmedel.  

 

Saco avstyrker utredningens förslag att premiepensionssparare, i mån 

av sitt utnyttjande, ska debiteras för Pensionsmyndighetens kostnader 

för driften av fondtorget. Om syftet är att styra mot långsiktigare 

placeringsalternativ anser Saco att en begränsning av antalet 

omvalstillfällen kan vara ett bättre alternativ.  
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Saco delar promemorians uppfattning att dagens möjlighet att vid 

pensioneringen placera pensionsrätter i en traditionell livförsäkring bör 

utvecklas. Saco delar uppfattningen att individens övergång från 

aktiebaserad fondportfölj till traditionell livförsäkring bör kunna ske 

successivt eftersom detta skulle innebära en minskad risk för individen. 

Saco avstyrker dock promemorians förslag om att förvaltningen bör 

flyttas till AP7. Saco anser att dagens möjlighet att vid pensioneringen 

placera pensionsrätter i ett traditionellt livförsäkringsalternativ fortsatt 

bör gälla till dess att andra alternativ har övervägts grundligt.     

 

En stor styrka med promemorians första förslag är sammanfattningsvis 

att det trots relativt små och billiga ingrepp i rådande 

premiepensionssystem kommer att få stor betydelse för de framtida 

pensionernas värde. Det handlar i mångt och mycket om förändringar 

som vi i väntan på nästa stora pensionsöversyn inte kan vänta med att 

genomföra. Förslaget förenar stor individuell frihet med bättre kvalitet 

på fondutbudet. Bekräftelsefunktionen kommer se till att inaktiva 

hamnar i AP7, vilket är bra. Samtidigt stänger vi inte helt dörren för den 

som vill ha möjlighet vara mer aktiv. De föreslagna regeländringarna 

avseende fondernas avgifter kvalitetssäkrar de valbara produkterna. 

Detta tillsammans med den föreslagna möjligheten till successiv 

avtrappning av den individuella portföljens aktieinnehåll minskar 

risken för skiftande och negativa utfall.  

 

Saco bilägger remissvar från förbunden Jusek, Lärarnas Riksförbund, 

Sveriges Ingenjörer och Sveriges Veterinärförbund. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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