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PTK:s remissvar avseende  
Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44 
 

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en av huvudorganisationerna på den svenska 

arbetsmarknaden. PTK representerar genom sina medlemsorganisationer 80% av de 

privatanställda tjänstemännen i privat sektor och är tillsammans med Svenskt Näringsliv en av 

parterna i ITP-avtalet. 

 

PTK anser att utredaren formulerat väl avvägda mål för premiepensionssystemet och givit 

fondtorget en roll som stödjer dessa. Även skyddet för pensionsspararna måste anses 

avsevärt förbättras genom skapandet av den valmiljö som föreslås. 

 

PTK delar vidare utredarens uppfattning om att principen om att premiepensionen är en 

socialförsäkring som innebär att staten måste ha ett tydligt ansvar, samtidigt som 

pensionssparares och pensionärers ekonomiska trygghet garanteras företräde framför andra 

intressen. Utredarens resonemang om avvägningen mellan avkastning och rimlig trygghet, är 

realistiska och ger goda förutsättningar för ett bättre premiepensionssystem. PTK delar även 

utredarens problembild som finns i motsättningen mellan statens mål om avkastning och 

volatilitet och spararnas frihet att välja risknivå och ger stöd för utredarens förslag till 

valarkitektur.  

 

Det är välkommet att utredaren tar stöd för sina argument i den beteendeekonomiska 

forskningen vid utformningen av den valarkitektur som ska ge frihet till den som kan och vill 

välja fonder själva och avvisar beslutsstöd för sparare som inte kan välja fonder på goda 

grunder.  

 

PTK delar också utredarens uppfattning att huvuddragen i valarkitekturen bör regleras i lag, 

vilket enligt PTKs uppfattning är viktigt för att åstadkomma långsiktighet, kvalitet och 

målfokus. Detta gäller också förslaget att målet för förvalet ska regleras i lag.  

 

Det är vidare positivt att övervägandena i betänkande särskilt uppmärksammar frågan om 

volatilitet och behovet av en särskild produkt som tar sikte på utbetalningsfasen. 

 

Utredarens resonemang och argument avseende upphandling av fonder är också väl 

motiverade.  

 

En brist är dock, som utredaren också noterar, att kommittédirektiven inte ger utrymme för 

utredaren att lämna förslag till ett regelverk som innebär upphandling av fondförvaltare.   
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PTK anser också att pensionssparare i premiepensionssystemet bör erbjudas möjlighet att 

välja förvaltning i försäkringsbolag som erbjuder traditionell försäkring med garanti. 

Därutöver kan övervägas om inte en insättningsgaranti bör utformas för att ge skydd vid 

bedrägerier. 

 

 

Dan Wallberg, pensionsexpert, PTK 

 

 

Tomas Bern jurist PTK 

 

 

 


