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PTKs remissvar avseende En ny lag om 
försäkringsdistribution, Ds 2017:17 
 
Förhandlings och samverkansrådet, PTK, (PTK), önskar lämna 
synpunkter avseende betänkandet En ny lag om 
försäkringsdistribution, Ds 2017:17. 
 
PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som 
representerar 850 000 privatanställda tjänstemän. Vi arbetar för bättre 
villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobbet. 
Främst inom pension och försäkring, arbetsmiljö, inflytande och 
omställning. PTK förvaltar tjänstepensionsplanen för Industrins och 
handelns tilläggspension (ITP-planen) tillsammans med Svenskt 
Näringsliv. PTK bedriver också automatiserad, kostnadsfri och 
oberoende rådgivning tillgänglig för alla som är försäkrade inom ITP.  

Sammanfattning  
PTK delar inledningsvis de övergripande målsättningarna med de 
föreslagna regelförändringarna i betänkandet och anser att det är 
viktigt att konsumentskyddet stärks och att åstadkomma likvärdiga 
villkor för alla finansiella aktörer och så långt som möjligt uppnå 
likvärdiga konkurrensförhållanden.  
 
Remisstiden har varit orimligt kort för de mycket omfattande och i 
många fall genomgripande förslag som presenteras i betänkandet. En 
allvarlig brist i betänkandet är att de särskilda förhållandena på den 
kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden inte beaktas mer än 
översiktligt. 
 
PTK ställer sig mycket tveksam till om de förslag som berör 
tjänstepensionsförsäkringar är proportionella i förhållande till de syften 
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och mål som anges i betänkandet. PTK ställer sig också frågande till 
utredningens tolkning av EU-rätten och anser inte att förslagen 
tillvaratar möjligheterna att anpassa genomförandebestämmelserna till 
de förhållanden som råder i Sverige.  
 
PTK avstyrker betänkandets förslag  

 
- om ytterligare krav vid distribution av i varje fall kollektivavtalade 

pensionsförsäkringar samt  
 

- betänkandets förslag om krav på tillstånd för 
värdepappersrörelse för investeringsrådgivning om fondandelar 
som ska ingå som tillgångar i premiepensionssystemet. 

Betänkandet och de kollektivavtalade tjänstepensionssystemen 
De problem som beskrivs i betänkandet överensstämmer enligt PTKs 
uppfattning, inte med hur den kollektivavtalade 
tjänstepensionsmarknaden fungerar i praktiken.  
 
Inom ramen för kollektivavtalad tjänstepension finns ett väl etablerat 
skydd för både arbetsgivare, (försäkringstagare) och arbetstagare 
(förmånstagare) som förhandlats fram mellan huvudorganisationer på 
arbetsmarknaden som garanter för bra villkor och långsiktighet. De 
kollektivavtalade tjänstepensionssystemen har också visat sig stabila 
och bärkraftiga vid finans-, likviditetskriser och fluktuationer i 
konjunkturer. 
 
Den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden skiljer sig i vissa fall 
väsentligt från den övriga pensionsmarknaden. I stället för en 
distributör och en kund, som förslaget i betänkandet utgår ifrån, finns 
på den kollektivavtalade tjänstepensionsmarknaden åtminstone två 
aktörer som kan betraktas som distributörer; valcentraler och 
försäkringsgivare/ försäkringsföretag. På denna marknad finns också 
två typer av  
kunder; arbetsgivare och arbetstagare. Förhållandet mellan aktörerna 
på tjänstepensionsmarknaden gör det svårt att tillämpa de 
bestämmelser som föreslagits i betänkandet.  
 
Exempelvis har ett försäkringsbolag, (som enligt betänkandets förslag 
är att anse som försäkringsdistributör), inte någon kontakt med 
försäkringstagaren, (kunden/arbetsgivaren/arbetstagaren) inför 
tecknandet av ett försäkringsavtal och kan därför inte lämna 
information i enlighet med de bestämmelser som föreslås. Det kan 
också noteras att det finns stora skillnader mellan kollektivavtalade 
tjänstepensionsförsäkringar och pensionsförsäkringar i övrigt när det 
handlar om hur villkoren i en försäkring fastställs. På 



 3 (7) 

 3 (7) 
 

 

tjänstepensionsområdet, till skillnad från övriga pensionsförsäkringar, 
kan villkoren regleras i kollektivavtal som ingås mellan 
arbetsmarknadens parter eller direkt i försäkringsavtalet som ingås 
mellan arbetsgivaren och ett försäkringsföretag. Har 
arbetsmarknadens parter kommit överens i kollektivavtal om villkoren 
för försäkringen, kan ett försäkringsbolag/distributör inte ändra 
villkoren utan att riskera att bryta mot kollektivavtalet. Det sätt på vilket 
villkoren utformas kan också variera mellan olika avtalsområden. Detta 
medför enligt PTKs bedömning ytterligare en avgörande skillnad som 
bidrar till svårigheterna att tillämpa de föreslagna bestämmelserna i 
betänkandet. 

Om EU-rätten 
PTK anser att det finns flera goda skäl att ta tillvara det utrymme som 
ges i Europarlamentets och rådets direktiv om försäkringsdistribution, 
2016/97 (IDD) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU 
om marknader för finansiella instrument, (Mifid 2), för att ta hänsyn till 
de förhållanden som råder på tjänstepensionsmarknaden i Sverige.  
 
PTK anser också att det finns anledning att i övrigt att följa den 
systematik och gränsdragning mellan olika typer av finansiell 
verksamhet som finns etablerad på EU-nivå vid genomförandet av EU-
direktiv på området. Därigenom kan det svenska 
tjänstepensionssystemet utvecklas och också stärkas i ett längre 
perspektiv. 
 
PTK delar inte helt de skäl som framförs i betänkandet avseende 
förhållandet mellan Mifid 2, direktivet om försäkringsdistribution och 
olika typer av försäkringar. PTK anser sammanfattningsvis som 
utgångspunkt att likartade bestämmelser bör gälla för de fall där risken 
för intressekonflikter är likartad, men, till skillnad från vad som kommer 
till uttryck i betänkandet, bara om likheterna i verksamheterna och 
förutsättningarna på den aktuella marknaden motiverar detta. PTK är 
av uppfattningen att IDD ger utrymme för ett sådant synsätt.  
 
PTK noterar därutöver att både Mifid 2 och IDD innehåller 
bemyndiganden för EU-kommissionen att anta delegerade akter för att 
komplettera bestämmelserna i respektive direktiv. Därutöver kan de 
båda EU-myndigheterna anta riktlinjer för tillämpningen av direktiven, 
(Eiopa avseende IDD och Esma avseende Mifid 2).1 Även om 
institutionerna på EU-nivå ska ta hänsyn till hur regelverken förhåller 
sig till varandra, kommer de sannolikt att utvecklas på olika sätt 
eftersom de delvis har olika syften, vilket EU institutionerna måste 
                                                      
1 Eiopa – Europeiska försäkrings och tjänstepensionsmyndigheten, The European 
Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Esma – Europeiska 
värdepappersmyndigheten, The European Securities and Markets Authority, (ESMA) 
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beakta när de utarbetar kompletterande lagstiftning och riktlinjer.2 
Därtill kan också EU-domstolens framtida avgöranden komma att 
påverka tillämpningen av bestämmelserna så att skillnader mellan 
regelverken uppstår. Detta kan enligt PTKs uppfattning innebära att 
det i framtiden kan komma att antas bestämmelser och riktlinjer eller 
avkunnas domar, som kan komma att bli svåra att tillämpa eller följa 
inom ramen för de kollektivavtalade pensionssystemen, om de även 
fortsättningsvis ska anpassas till utvecklingen av Mifid 2 och IDD. 
 
PTK vill också fästa uppmärksamheten på kommande lagstiftning på 
tjänstepensionsområdet.  
 
Genom att införa krav som går utöver det som krävs för att genomföra 
IDD riskerar också genomförandet av IORP 23 att försvåras. IORP 2 
ger medlemsstaterna betydande utrymme att behålla eller anpassa 
nationell lagstiftning till nationella förhållanden. I IORP 2 anges 
uttryckligen att institut som tillhandahåller tjänstepensionsförmåner ska 
beaktas med hänsyn till deras sociala funktion samt 
tredjepartsförhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. De ska 
därför inte behandlas som rena finansiella tjänsteleverantörer. IORP 2 
innehåller inga bemyndiganden för kommissionen att anta delegerade 
akter, men kan komma att kompletteras av riktlinjer från EIOPA. De 
båda regelverken IDD och IORP 2 kan därför också antas komma att 
utvecklas på olika sätt var för sig på EU nivå. Detta bör beaktas redan 
vid genomförandet av IDD genom att inte regler som går längre än 
direktivet antas. 
 
PTK anser vidare att det finns goda skäl att regler om distribution för 
kollektivavtalade tjänstepensioner grundas på IORP 2. Därigenom kan 
goda förutsättningar skapas för att behålla och utveckla den svenska 
modellen för kollektivavtalade tjänstepensioner i ett EU perspektiv. 
Frågan om hur distributionsreglerna för svenska 
tjänstepensionsföretag ska utformas bör bedömas vid genomförandet 
                                                      
2 IDDs övergripande mål är att skydda konsumenternas rättigheter och betraktas som ett 
minimiharmoniseringsdirektiv, vilket lämnar medlemsstaterna stort utrymme att ta nationella hänsyn, 
medan Mifid 2 har målet att skapa en integrerad finansiell marknad och betraktas i stora delar som ett 
fullharmonisringsdirektiv och lämnar mindre utrymme för medlemsstaterna att lagstifta. Se även 
beaktandesats 164 i Midfid 2 och beaktandesats 52 i IDD. Skillnader mellan målsättningarna med 
direktiven framgår även av att det i Mifid II bestämmelser om ändringar av (dåvarande) direktivet om 
försäkringsförmedling, se slutbestämmelser artikel 91 i Midfid 2. Se även betänkande satser 87 och 88 
samma direktiv. I Midfid 2 finns också hänvisningar till direktivet om försäkringsdistribution i artikel 92 om 
bland annat intressekonflikter och information till kunder. I Mifid 2 anges också att :Investeringar som 
inbegriper försäkringskontrakt tillhandahålls ofta till kunder som möjliga alternativ eller substitut till 
finansiella instrument som omfattas av det här direktivet. För att skapa ett samstämmigt skydd för icke-
professionella kunder och säkerställa lika spelregler för liknande produkter är det viktigt att 
försäkringsbaserade investeringsprodukter underkastas lämpliga krav. Investerarskyddskraven i det här 
direktivet bör därför tillämpas på samma sätt för sådana investeringar som paketeras i försäkringskontrakt, 
men deras annorlunda marknadsstruktur och produktegenskaper gör att det är lämpligare att de närmare 
kraven fastställs inom ramen för den pågående översynen av direktiv 2002/92/EG snarare än att de tas 
med i det här direktivet. 
3Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och 
tillsyn över tjänstepensionsinstitut. ”Det andra tjänstepensionsdirektivet”,  
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av IORP 2. Detta är också ett skäl, enligt PTKs uppfattning, för att inte 
i nuläget införa särskilda krav avseende kollektivavtalade 
tjänstepensioner.4  

Särskilt om förslaget i betänkandet om ytterligare krav vid 
distribution av vissa pensionsförsäkringar 
I betänkandet föreslås att bestämmelserna om intressekonflikter, 
ersättningar från tredje part, lämplighetsbedömning vid rådgivning 
samt dokumentation och rådgivning i förslaget till lag om 
försäkringsdistribution också ska vara tillämpliga vid distribution av 
pensionsförsäkringar som är exponerade mot marknadsvolatilitet. 
Bestämmelserna har tagits in i IDD, men bygger på de bestämmelser 
som finns i MiFID 2. Även kollektivavtalade tjänstepensioner omfattas 
av förslaget. Förslaget går utöver de minimikrav som ställs i IDD. 
 
I betänkandet anges vidare att Finansinspektionen bemyndigas att 
bevilja undantag från ytterligare krav som angetts om det visar sig att 
de distributionsformer som framförallt tjänstepensionsprodukter 
distribueras genom, gör det svårt eller omöjligt att uppfylla kraven. 
 
Förslaget i betänkandet, särskilt med den föreslagna 
lagstiftningstekniken, att först införa de strängare bestämmelserna och 
sedan låta Finansinspektionen bevilja undantag, riskerar enligt PTKs 
uppfattning att skapa en överlappande reglering och onödig 
administration. Därmed finns också en risk för betydande 
rättsosäkerhet och att kostnader för både för arbetsmarknadens parter 
och för tillsynsmyndigheten uppstår, utan att målet om ökat kundskydd 
eller att förutsättningarna för konkurrens förbättras på marknaden för 
kollektivavtalade tjänstepensioner. 
 
PTK avstyrker förslaget i de delar det omfattar kollektivavtalade 
tjänstepensioner. 
 
Ett alternativ till utredarens förslag är att göra undantag för 
kollektivavtalsgrundad försäkring som följer en överenskommelse 
mellan huvudorganisationerna på arbetsmarknaden, i likhet med den 
lagstiftningsteknik som används i Försäkringsavtalslagen. 

                                                      
4 Det kan också noteras att en översyn av IDD ska ske innan den 23 februari 2021.  
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Särskilt om förslaget i betänkandet om krav på tillstånd att 
bedriva värdepappershandel vid investeringsrådgivning 
om premiepension  
I enlighet med betänkandets förslag ska det krävas tillstånd för 
värdepappersrörelse för att få lämna investeringsrådgivning om 
fondandelar som ska ingå som tillgångar i premiepensionssystemet.5 
 
I betänkandet anges att det nya regelverk som följer av genomförandet 
av MiFID II i sig innebär ett förstärkt kundskydd. Bland annat framgår 
att förbud mot ersättning till och från tredje part bör utesluta 
ersättningar som inte är i kundens intresse och begränsa de problem 
med intressekonflikter som har förekommit på den svenska marknaden 
i samband med investeringsrådgivning. I betänkandet hänvisas också 
till att det i samband med genomförandet av MiFID II har föreslagits att 
i undantagsfall gå längre och införa ytterligare krav på den som 
tillhandahåller investeringsrådgivning på oberoende grund.   
 
Dessa åtgärder anses emellertid inte tillräckliga enligt den bedömning 
som görs av utredaren, som föreslår att också krav på tillstånd enligt 
värdepappersrörelselagen ska införas.  
 
PTK delar i och för sig den uppfattning om de problem på 
premiepensionsmarknaden som beskrivs i betänkandet, men ställer 
sig tveksam till om krav på tillstånd för värdepappersrörelse, löser 
dessa problem.  
 
Det framgår inte av betänkandet vilka av de problem som finns på 
premiepensionsmarknaden som får en lösning eller vilka effekter som 
förutses genom att även kravet på tillstånd för värdepappersrörelse 
införs.  
 
I likhet med vad som också anges i betänkandet anser PTK att det 
finns en betydande inskränkning för marknaden och risk för 
koncentrationsproblem.  
 
PTK anser vidare, i likhet med vad som anges i betänkandet Fokus 
Premiepension (SOU 2016:16) att det bör utredas närmare i vilken 
utsträckning de rörelserättsliga reglerna på det finansiella området är 

                                                      
5 PTK bedriver investeringsrådgivning avseende fondandelar som ska ingå som tillgångar i 
premiepensionssystemet, (PPM). Den rådgivning som PTK erbjuder inom ramen för PPM är ett viktigt 
komplement till de råd som ges inom ramen för ITP. Rådgivningen ges genom en nätbaserad automatisk 
rådgivningstjänst. Rådgivningen är kostnadsfri för alla som omfattas av ITP. Den investeringsrådgivning 
som ges avseende premiepensioner omfattas av särskilda skyddsmekanismer som ger ett gott skydd 
enligt PTKs egen bedömning.  PTK har strävat efter att åstadkomma rådgivning som i första hand utgår 
från kundens intresse, (arbetstagarens/förmånstagarens) och kan betraktas som oberoende. Med krav på 
tillstånd på värdepappersrörelse blir kostnaderna för att bedriva denna typ av tjänst betydligt dyrare vilket 
försvårar utvecklingen och i sämsta fall förhindrar fortsatt drift av den automatiserade rådgivningstjänsten. 



 7 (7) 

 7 (7) 
 

 

direkt eller analogt tillämpliga på premiepensionstjänster och om det 
finns behov av ett mer långtgående skydd. 
 
PTK avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan Wallberg  Tomas Bern 
Pensionsexpert/PTK  Jurist/PTK 
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