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Ett världsunikt fondtorg1 
Det svenska fondtorget har motsvarat de förväntningar som fanns på systemet när det infördes. 

Premiepensionssystemet ger högre pensioner. Svenska folket har nu drygt 1 300 miljarder kronor på 

sina premiepensionskonton – pensionsspararnas egna pengar. Avkastningen har varit hög, i snitt 7,5 

procent. Det är betydligt mer än inkomstpensionernas årliga tillväxt på 3 procent. Tack vare 

sparandet i fonder har svenska företag fått bättre tillgång till kapital. Tillväxten har därigenom blivit 

högre. På så vis bidrar premiepensionssystemet både direkt och indirekt till högre pensioner. Orsaken 

till de problem som förekommit på fondtorget med fondbolag som uppträtt oetiskt eller rent 

bedrägligt har varit att kraven som ställts har varit för svaga och att tillsynen har varit för dålig. 

Dessa problem håller nu i rask takt på att åtgärdas genom omfattande reformer. Tillsynen har 

skärpts och reglerna för att fonder ska släppas in på fondtorget har blivit betydligt hårdare. Mot den 

bakgrunden finns ingen anledning att gå vidare med förändringen från ett öppet fondtorg där 

pensionsspararna kan välja mellan alla fonder som uppfyller de nya hårda kraven till ett slutet 

statligt fondurval med betydligt färre fonder. Upphandling löser inga problem utan riskerar att skapa 

nya. I värsta fall hotas hela premiepensionssystemet. Valfriheten blir mindre; 

maktkoncentratrationen ökar; kapitalförsörjningen till svenska företag riskerar att försämras och det 

aktiva ägandet försvagas. Risken är stor att avkastningen och därmed pensionerna blir lägre. Ett 

statligt fondurval innebär också att riksdag och regering ikläder sig ett implicit ansvar för de fonder 

som finns på torget. Istället bör fondtorget utvecklas för att göra det lättare för pensionsspararna att 

göra välinformerade val. 

Öppet fondtorg eller ensamt torgstånd 
Reformeringen av det svenska pensionssystemet, genom den överenskommelse som träffades i 

januari 1994, måste ses som en triumf för det svenska politiska systemet. En kompromiss ingicks 

mellan fem av riksdagens då sju partier – Socialdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet, 

Centerpartiet och Kristdemokraterna2, som tillsammans hade 308 av riksdagens 349 mandat. Den 

lade grunden till ett system som är långsiktigt stabilt, både statsfinansiellt och politiskt. 

Ytterligare ett parti, Miljöpartiet, som när överenskommelsen träffades inte satt i riksdagen, anslöt 

sig när partiet trädde in i regeringen 2014. Därmed står idag partier som tillsammans representerar 

tre fjärdedelar av riksdagen bakom pensionsöverenskommelsen. 

Det nya pensionssystemet ersatte ATP-systemet, som i praktiken fungerade som ett kedjebrev. Stora 

och växande pensionslöften ställdes ut, som kommande generationers löntagare förväntades betala. 

ATP-systemet var ohållbart. 

Det nya pensionssystemet kan beskrivas av ”pensionspyramiden” i Figur 1. Som en bas finns den 

allmänna pensionen, som i sin tur består av två delar – inkomstpensionen och premiepensionen. 

Ovanpå denna läggs tjänstepensioner, som utformas i förhandlingar mellan arbetsmarknadens 

parter och finansieras genom avgifter som betalas av arbetsgivarna. Toppen består av helt privat 

sparande, som den enskilde väljer, till exempel pensionsförsäkringar. Det nya pensionssystemet 

innebär att den enskilde måste ta ett större ansvar för sin egen pension. 

 
1 Denna rapport är skriven av ekonomie doktor Mikael Sandström på uppdrag av de fem oberoende 
fondförvaltarna Carnegie Fonder, Didner & Gerge, East Capital, Lannebo och Öhman. 
2 Vänsterpartiet och Ny Demokrati satt i riksdagen 1994, men stod utanför överenskommelsen. Av de 
nuvarande riksdagspartierna var Sverigedemokraterna och Miljöpartiet inte representerade i riksdagen under 
mandatperioden 1991–1994. 



2019-08-27 
 

2 
 

 

Figur 1 - Pensionspyramiden 

Som alla kompromisser innehåller pensionsöverenskommelsen olika delar som de som ingick 

kompromissen tycker olika mycket om. Som alla stora reformer måste den utvecklas och anpassas 

efter förändrade förutsättningar och då oförutsedda problem uppstår. För att hantera den 

nödvändiga systemvården, med bevarad bred politisk förankring, finns pensionsgruppen, med 

representanter för de nu sex partier som står bakom överenskommelsen. 

Pensionsgruppen kom i december 2017 överens om ett antal förändringar, som syftar till att 

reformera pensionssystemet. Utgångspunkten för denna överenskommelse är att ”grundprinciperna 

och styrkorna i pensionssystemet ska bevaras, men att systemet i delar behöver moderniseras för 

att bli ännu bättre på att leverera trygga pensioner.” Huvudpunkterna i överenskommelsen var att 

vidta åtgärder för ett förlängt arbetsliv, för att på så vis skapa förutsättningar för långsiktigt höjda 

och trygga pensioner, att reformera och förstärka grundskyddet samt att reformera 

premiepensionssystemet.3 Även tidigare har förändringar genomförts efter överenskommelser i 

pensionsgruppen, men överenskommelsen 2017 är den hittills mest genomgripande. 

Bakgrunden till förändringarna av premiepensionssystemet är ett antal allvarliga händelser som 

inträffat på fondtorget. Enligt Pensionsmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens bedömning har till 

och med brottslig verksamhet förekommit. Det finns också belägg för att vissa aktörer har betett sig 

olämpligt genom att bedriva aggressiv och vilseledande marknadsföring mot spararna. Vissa 

fondförvaltare på fondtorget har varit direkt olämpliga.4 De fåtal aktörer som har misskött sig har 

skadat spararna och dessutom negativt påverkat förtroendet för den stora majoriteten seriösa 

fondförvaltare. 

 
3 Regeringskansliet (2017). Pensionsgruppens överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. 
Stockholm: Socialdepartementet, Regeringskansliet. Tillgänglig: 
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2017/12/pensionsgruppens-overenskommelse-om-
langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/ Läst: 10 juni 2019. 
4 Regeringens proposition 2017/18:247. Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. 

 

https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2017/12/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/
https://www.regeringen.se/overenskommelser-och-avtal/2017/12/pensionsgruppens-overenskommelse-om-langsiktigt-hojda-och-trygga-pensioner/
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En reformering av premiepensionssystemet, med hårdare krav, inleddes 2016. Reformeringen har 

accelererat i och med överenskommelsen 2017 och åtgärder för att komma till rätta med de 

problem som identifierats är nu i full gång, dels genom en proposition som regeringen lade i april 

2018, som godkändes av riksdagen i maj, dels genom ett arbete som bedrivs av 

Pensionsmyndigheten och branschen. Ett trettiotal förändringar genomförs.5 Bland annat förbjuds 

marknadsföring och försäljning av fonder via telefon och ett krav införs att byte av fond ska vara 

egenhändigt undertecknat av pensionsspararen. Pensionsmyndigheten ges möjlighet att ställa 

hårdare krav på fonder som ska få finnas på fondtorget avseende, till exempel, organisation och 

nyckelpersoner, hantering av intressekonflikter och marknadsföring. Krav kan ställas på 

verksamhetshistorik och avkastningshistorik. Det avtal som Pensionsmyndigheten tecknar med en 

fondförvaltare ska innehålla villkor om hållbarhetsarbete. 

En viktig del i arbetet är att skärpa tillsynen av att fonderna på fondtorget lever upp till de krav som 

ställs. Det sker, bland annat, genom ökat samarbete mellan Pensionsmyndigheten, 

Konsumentverket, Finansinspektionen och Ekobrottsmyndigheten. 

Den pågående reformeringen är bra och nödvändigt och skapar förutsättningar för ett bättre 

fungerande fondtorg. Helt i enlighet med intentionerna bakom pensionsgruppens överenskommelse 

från december 2017 så innebär dessa förändringar att pensionssystemet utvecklas och förbättras, 

medan grundprinciperna bakom pensionssystemet bevaras. 

Samtidigt som implementeringen av dessa reformer pågår som intensivast, så arbetar en utredning 

som syftar till att göra om fondtorget från ett öppet torg med stort utbud, till ett ensamt torgstånd 

med ett litet begränsat antal upphandlade fonder.6 Utredningen arbetar under hård tidspress. 

Övergången till det nya systemet är tänkt att inledas redan 2020. En sådan förändring skulle 

underminera premiepensionssystemet, snarare än att utveckla det. På sikt kan det leda till att 

systemet blir så begränsat att fondtorget, och därmed valfriheten, i praktiken avskaffas. I denna 

rapport pekar vi på tre skäl till att planerna på en övergång till ett begränsat ”statligt fondurval” bör 

skrinläggas: 

1. Fondtorget har levererat det som kunde förväntas, eller till och med mer. Ett fonderat 

element har förts in i det allmänna pensionssystemet. Fondtorget ger högre pensioner 

genom att pensionsspararna har fått väsentligt bättre avkastning på sina pensionsmedel än i 

inkomstpensionssystemet. Pensionsspararna har fått valfrihet. Pensionsspararnas pengar 

har försett svenska företag med kapital för investeringar. På så vis stärks tillväxten. 

Därigenom bidrar fondtorget även indirekt till högre pensioner. Systemet har också tjänat 

som en pedagogisk illustration av sambandet mellan ekonomins funktionssätt och våra 

pensioner, och tydliggjort att det enda sättet att på sikt säkra våra pensioner är genom en 

växande ekonomi. 

2. Arbetet med att åtgärda de brister som fondtorget lidit av pågår intensivt. 

Implementeringen är ännu inte slutförd. Åtgärdsprogrammet är heltäckande och kan 

förväntas lösa alla de problem som uppmärksammats. Det finns alltså inget som tyder på att 

det finns några återstående problem som inte hanteras genom de förändringar som redan 

 
5 Arbetet grundar sig i stor utsträckning på förslag som utarbetats av Pensionsmyndigheten (2017). Stärkt 
konsumentskydd inom premiepensionen. Svar på regeringsuppdrag. Tillgänglig: 
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/slutliga-forslag-om-starkt-
konsumentskydd-inom-premiepensionen Läst: 10 juni 2019. 
6 Regeringen (2018). Ett upphandlat fondtorg för premiepension. Kommittédirektiv 2018:57. Stockholm: 
Finansdepartementet. Tillgängligt: https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/kommittedirektiv/2018/06/dir.-201857/ Läst: 10 juni 2019. 

https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/slutliga-forslag-om-starkt-konsumentskydd-inom-premiepensionen
https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/slutliga-forslag-om-starkt-konsumentskydd-inom-premiepensionen
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/06/dir.-201857/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/06/dir.-201857/
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beslutats. Det vore rimligt att avvakta åtminstone ett antal år innan nya radikala 

förändringar genomförs. 

3. En övergång till ett statligt fondurval innebär stora risker utan att innebära några 

förbättringar för pensionsspararna. Valfriheten kommer att begränsas, vilket ger sämre 

möjligheter för pensionsspararna att sprida sitt sparande och kan ge sämre avkastning. 

Risken är betydande att stora aktörer, till exempel storbankerna och de största 

internationella fondförvaltarna, helt kommer att dominera. Det leder till ökad 

maktkoncentration, till att en mindre andel av fondtillgångarna investeras i svenska företag, 

till ett minskat aktivt ägande och till svagare insatser för hållbara investeringar. Ett statligt 

fondurval innebär slutligen att staten tar på sig ett implicit ansvar för pensionsspararnas 

avkastning. 

Istället för att åtgärder vidtas som hotar fondtorget, så finns det finns skäl att ytterligare utveckla 

fondtorget. Möjligheterna för pensionsspararna att aktivt ta del i förvaltningen av sitt kapital kan bli 

ännu större. Rapporten avslutas med några tankar om hur världens bästa fondtorg kan bli ännu 

bättre. 

Fondtorget har levererat 

Pensionsspararnas egna pengar 
Vi säger ofta att pension är uppskjuten lön, men avseende den offentliga pensionen är det 

egentligen bara sant för premiepensionen. Att skapa ett fonderat element i det allmänna 

pensionssystemet var ett viktigt motiv till skapandet av premiepensionssystemet. 

Inkomstpensionen inom den allmänna pensionen bygger på rullande finansiering (ofta kallat ”pay-

as-you-go-system”) där de pensionsavgifter dagens löntagare betalar in till systemet används för att 

betala pensioner till dagens pensionärer. Förmånerna är visserligen avgiftsdefinierade, det vill säga 

den framtida pensionen beror på hur stora avgifter som betalas in, men det finns inga tillgångar som 

svarar mot de pensionslöften som staten ställt ut. Buffertfonderna inom AP-fondssystemet har 

tillgångar, men långt ifrån tillräckliga för att svara mot värdet på kommande pensionsutbetalningar. 

De tjänar just som buffert, för att utjämna skillnader mellan in- och utbetalningar över tiden. 

Värdet av inkomstpensionen bygger på att kommande generationer kommer att infria det löfte 

avseende kommande pensioner som vi idag ställer ut till oss själva. Inkomstpensionen är inte 

uppskjuten lön, utan ett system för omfördelning från dagens yrkesaktiva till dagens pensionärer. 

Premiepensionen innebär däremot att vi sparar till våra egna pensioner på ett eget konto. De pengar 

du betalar in kan bara användas till din egen pension. Den pension du en dag får ut är, i verklig 

mening, uppskjuten lön. Varje svensk som arbetat, kan nu se exakt hur stora tillgångar han eller hon 

har på fondtorget, precis som systemet var tänkt att fungera. Att dessa tillgångar idag uppgår till 

över 1 300 miljarder kronor förefaller inte allom bekant. 

Bättre avkastning och trygghet 
Ett ytterligare syfte med premiepensionssystemet var att ge alla svenskar möjlighet att investera på 

en större del av kapitalmarknaden. Målet var att höja avkastningen på pensionsmedlen. 

Det är en liten andel av pensionsavgiften som avsätts till premiepensionssystemet, 2,5 procent av 

den pensionsgrundande inkomsten upp till 8,07 inkomstbasbelopp, det vill säga, för närvarande, upp 

till en lön på 519 708 kronor per år. Avsättningen till inkomstpensioner är betydligt större, 16 

procent av den pensionsgrundande inkomsten. Knappt 14 procent av den pensionsavgift som jag 
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betalar in går alltså till min egen pension, som jag kan placera på fondtorget, medan 86 procent 

används för att betala inkomstpensioner för dagens pensionärer. 

Premiepensionen har dock större betydelse för de framtida pensionerna än vad avsättningen ger 

sken av, eftersom avkastningen på de pengar som investerats på fondtorget har varit betydligt högre 

än utvecklingen av inkomstpensionerna. Medan inkomstpensionens utveckling motsvarar en 

avkastning på 3 procent per år, så har fondtorget i genomsnitt givit en avkastning på 7,5 procent.7 

Om vi gör tankeexperimentet att staten via inkomstpensionen skulle ha finansierat den högre 

avkastning som premiepensionssystemet givit, så skulle kostnaden bli ungefär 540 miljarder kronor. 

Det motsvarar ungefär 40 procent av värdet på tillgångarna i inkomstpensionssystemets 

buffertfonder. Vi kan också konstatera att Sveriges pensionärer hade fått bättre pensioner om en 

större andel av pensionsavgiften hade investerats på fondtorget. Om avsättningen hade varit 5 

procent, istället för 2,5 procent, så hade tillgångarna varit värda dubbelt så mycket, och pensionerna 

i motsvarande mån högre. 

Valmöjligheten på fondtorget innebär att spararna får olika bra avkastning på sina pengar, beroende 

på hur pengarna placerats. Som framgår av Figur 2 har dock utvecklingen, för nästan alla sparare, 

varit avsevärt bättre än för inkomstpensionen. Majoriteten av spararna har haft en årlig avkastning 

på, i snitt, över åtta procent. Endast 10 000 av de totalt 7,6 miljoner spararna, alltså en promille, har 

haft negativ avkastning. 

Det faktum att pensionsspararna på sina premiepensionskonton tillsammans har tillgångar värda 

över 1 300 miljarder kronor bidrar också till stabiliteten och tryggheten i systemet. Dessa medel 

tillhör dagens och framtidens pensionärer. 

 

Figur 2 - Värdeutvecklingen på fondtorget8 

Fondtorget etablerades år 2000, det vill säga precis i slutet av en mycket kraftig börsuppgång, och 

samma år som den så kallade IT-bubblan sprack. Det innebar att fondkapitalet under torgets första 

 
7 Beräkningen är baserad på värdering per 31 juli 2019, som är senast tillgängliga data. Källa: 
Pensionsmyndigheten. 
8 Pensionsmyndigheten, månadsstatistik – fonder och fondsparande 2019-07-31. 
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år var mindre än det netto tillförda kapitalet. De första årens svaga utveckling har dock med råge 

tagits igen under senare år trots att systemet genomlevt såväl Lehman-krash som ”PIGS-oro”. Som 

framgår av Figur 3 är värdet idag betydligt mer än dubbelt så stort som det tillförda kapitalet. Av 

diagrammet framgår också hur mycket större kapitalet är, än om det hade haft samma 

värdeutveckling som inkomstindex. Värdet hade då, som ovan nämnts, varit cirka 540 miljarder 

kronor lägre. 

 

Figur 3 - Marknadsvärde och tillfört kapital till fondtorget9 

Premiepensionssystemet har alltså med råge uppfyllt målet att stärka pensionerna. Utan fondtorget 

hade svenska pensionärer fått betydligt lägre pensioner, eller också hade staten – dagens 

yrkesaktiva skattebetalare – tvingats betala mer till pensionssystemet. Staten hade i så fall troligen 

tvingats finansiera detta med högre pensionsavgift, vilket inneburit mindre löneutrymme och 

därigenom lägre inkomstpensioner. Högre skatter på arbete hade inneburit lägre tillväxt och 

därigenom ytterligare krympt utrymmer för konsumtion, för såväl pensionärer som yrkesaktiva. 

Premiepensionssystemet stärker pensionerna både direkt, genom bättre avkastning på avsatta 

medel, och indirekt genom att bidra till stärkt tillväxt och bättre reallöneutveckling. 

Uppskattad valfrihet, men bra även för dem som inte väljer 
Möjligheten för pensionsspararna att själva välja hur sparandet ska förvaltas var, när systemet 

infördes, ett viktigt motiv till att fondtorget etablerades. Valfriheten har utnyttjats, och valfriheten är 

uppskattad. Ungefär hälften av spararna har gjort ett aktivt val. De som har gjort aktiva val har i 

genomsnitt större sparande på fondtorget, vilket innebär att omkring två tredjedelar av det 

förvaltade kapitalet är placerat i aktivt valda fonder.10 

 
9 Pensionsmyndigheten, månadsstatistik – fonder och fondsparande 2019-07-31. 
10 Norrby, Bengt (2018). Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2017. Stockholm: 
Pensionsmyndigheten. Tillgänglig: https://www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/bra-
vardeutveckling-for-premiepensionen-under-2017 Läst: 13 juni 2019. 
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Valfriheten har brett stöd. I en undersökning som Kantar Sifo Prospera genomfört på uppdrag av 

Fondbolagens förening svarar över 60 procent att det är bra att man kan välja sina placeringar själv. 

Mindre än en tredjedel vill hellre att staten gör valen. Stödet för valfrihet är ännu högre i lägre 

åldersgrupper, det vill säga de grupper som kommer att få en större andel av sin pension från 

premiepensionssystemet. I åldersgruppen 18–33 år, svarar över 80 procent att de tycker det är bra 

att man själv ska få välja hur pensionspengarna placeras, medan bara en dryg tiondel hellre vill 

överlåta valet åt staten.11 

En förhållandevis stor grupp väljer hur pensionsmedlen ska placeras, trots att inga statliga insatser 

gjorts för att uppmuntra aktiva val under senare år. Detta skiljer sig från när systemet sjösattes då 

informationsinsatser genomfördes från Pensionsmyndigheten, med syfte att uppmuntra till val. Flera 

fondförvaltare bedrev också aktiv marknadsföring. En viktig iakttagelse är att många som inte gör 

aktiva val när de kommer in i systemet gör det senare, när kapitalet efter några års avsättningar 

hunnit växa till mer betydande belopp. Av dem som kom in i systemet 2005 valde endast 1,6 procent 

en egen portfölj direkt vid inträdet, men 2017 hade 24 procent av dem som kom in 2005 valt egen 

portfölj.12 

Det bör påpekas att det inte är ett självändamål att pensionsspararna ska ändra sina val. Tvärtom är 

pensionssparande långsiktigt. Ett skäl till att spara i fonder är just att fondförvaltaren ska göra de 

omallokeringar som är lämpliga så att spararen själv slipper. En pensionssparare som gör ett klokt val 

vid inträdet i premiepensionssystemet skulle i princip inte behöva ändra sitt val någon gång innan 

det är dags att börja ta ut pensionen. 

En konsekvens av valfriheten är att huvuddelen av de pengar som investerats på fondtorget, har 

kanaliserats mot miljömässigt och etiskt hållbara investeringar. Över 70 procent av kapitalet är 

investerat i fonder som uppfyller SWESIF:s13 krav på hållbara investeringar. En tydlig trend är, som 

framgår av Figur 4, att andelen investeringar i hållbara fonder växer.14 

 
11 Fondbolagens förening (2018). Fakta om premiepensionen. Stockholm: Fondbolagens förening. Tillgänglig: 
https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/fakta-om-
premiepensionen-2018.pdf Läst: 12 juni 2019. 
12 Finansdepartementet (2019). Förvalsalternativet inom premiepensionen finansdepartementet. Promemoria. 
Stockholm: Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet. 
13 SWESIF, Sveriges forum för hållbara investeringar, http://www.swesif.org/ 
14 Norrby, Bengt (2018). 

 

https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/fakta-om-premiepensionen-2018.pdf
https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/fakta-om-premiepensionen-2018.pdf
http://www.swesif.org/
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Figur 4 - Andel hållbara fonder15 

De pensionssparare som inte aktivt väljer att placera sina pengar på fondtorget, får sina pengar 

placerade i ett ickevalsalternativ, AP7 Såfa. Sedan 2009 är det även möjligt att aktivt välja AP7 Såfa 

för hela eller delar av pensionskapitalet. 

AP7 Såfa har haft en mycket stor exponering mot aktiemarknaden. Exponeringen har förstärkts 

genom en förhållandevis hög belåningsgrad, omkring 25 procent. (Enligt sitt mandat får fonden ha 

en belåningsgrad upp till 50 procent, men för närvarande utnyttjas inte hela det mandatet.) Det 

innebär att ickevalsalternativet varit mer riskfyllt än de genomsnittliga investeringarna på 

fondtorget. Detta innebär även att fonden i normalfallet ska ha högre avkastning än de mindre 

riskfyllda privata alternativen som inte belånar sig. Detta innebär också att de jämförelser med de 

privata fonderna, som inte minst fonden själv gärna gör, inte är jämförbara som mått på om 

förvaltningen varit bra eller inte jämfört med de privata alternativen. 

Det är inte självklart att alla pensionssparare varit medvetna om att ickevalet i praktiken inneburit 

högre risk än att aktivt välja hur pensionspengarna ska placeras. Pensionsmyndigheten konstaterar 

att den högre risken under vissa år betalat sig genom att ge högre avkastning, medan den 

riskjusterade avkastningen under vissa år varit lägre än motsvarande avkastning på fondtorget.16 

Nobelpristagaren Richard H. Thaler har pekat på att den risk som funnits i ickevalsalternativet kan få 

drastiska konsekvenser för värdeutvecklingen av pensionsspararnas pengar. Om en börsutveckling 

liknande den vi såg under den stora recessionen 2006–2009 skulle upprepas, så skulle AP7 Såfa, med 

 
15 Norrby, Bengt (2018). 
16 Norrby, Bengt (2016). Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2015. Stockholm: 
Pensionsmyndigheten. Tillgänglig: 
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---
faktablad/statistik/premiepension/premiesparrapporter/Premiepensionen%20-
%20Pensionsspararna%20och%20pension%C3%A4rerna%202015_.pdf Läst: 13 juni 2019; Norrby, Bengt 
(2017). Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2016. Stockholm: Pensionsmyndigheten. 
Tillgänglig: https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---
broschyrer---faktablad/publikationer/rapporter/20171/Rapport%20Premiepension%202016.pdf Läst: 13 juni 
2019, samt Norrby, Bengt (2018). 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/premiepension/premiesparrapporter/Premiepensionen%20-%20Pensionsspararna%20och%20pension%C3%A4rerna%202015_.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/premiepension/premiesparrapporter/Premiepensionen%20-%20Pensionsspararna%20och%20pension%C3%A4rerna%202015_.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/statistik/premiepension/premiesparrapporter/Premiepensionen%20-%20Pensionsspararna%20och%20pension%C3%A4rerna%202015_.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/publikationer/rapporter/20171/Rapport%20Premiepension%202016.pdf
https://www.pensionsmyndigheten.se/content/dam/pensionsmyndigheten/blanketter---broschyrer---faktablad/publikationer/rapporter/20171/Rapport%20Premiepension%202016.pdf
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nuvarande hävstång, tappa nästan 70 procent av sitt värde. Skulle fonden utnyttja hela sitt mandat 

och ha en hävstång på 50 procent, så skulle värdet kunna falla med över 80 procent i ett 

motsvarande scenario.17 Det är bland annat mot den bakgrunden som reglerna för 

ickevalsalternativet nu ses över. 

Målet att skapa valfrihet för pensionsspararna har alltså uppnåtts. Samtidigt har även de som inte 

gjort ett aktivt val fått god avkastning på sitt pensionskapital. För ickeväljarna har dock den goda 

avkastningen kommit till priset av en betydande riskexponering. 

Pensionssparande ger tillväxt och högre pensioner 
Oavsett hur pensionssystemet är utformat, så finns det bara ett sätt att uthålligt höja pensionerna 

utan att den förvärvsaktiva befolkningen får det sämre, nämligen att ha en hög ekonomisk tillväxt. 

Att illustrera detta samband kan sägas vara ytterligare ett motiv bakom skapandet av 

premiepensionssystemet. Genom att de avsatta medlen i premiepensionssystemet tillförs 

aktiemarknaden, ökar tillgången på investeringsvilligt kapital till svenska företag. Därigenom kan 

företagen växa, tillväxten i ekonomin öka och pensionerna bli högre. 

Inte minst för mindre företag, har det kapital som tillkommit via fondtorget varit viktigt. Idag finns 

13 svenska småbolagsfonder, med ca 25 miljarder kronor i investerat kapital på fondtorget18. 

Fonderna på fondtorget har också en tydligt svensk slagsida. Ungefär 20 procent av kapitalet är 

investerat i svenska aktier, vilket kan jämföras med AP7 Såfa, som endast har cirka en procent av 

kapitalet placerat i svenska aktier. Detta innebär att systemet uppskattningsvis bidragit med över 

250 miljarder kronor till den svenska riskkapitalförsörjningen. Hade inte valfriheten funnits utan alla 

medel tillförts AP7 Såfa hade denna siffra istället varit ca 13 miljarder kronor.  

Även på denna punkt har alltså premiepensionssystemet levererat i enlighet med de ursprungliga 

intentionerna. Pensionssparandet leder till bättre tillgång på kapital för svenska företag, vilket ger 

högre tillväxt, vilket i sin tur ger högre pensioner. 

Tuffa åtgärder för att åtgärda fondtorgets brister 
Bakgrunden till de förändringar som nu vidtas var ett antal stora brister och några allvarliga 

händelser. Det blev tydligt att kraven på fonderna varit för lågt ställda och att tillsynen varit för dålig. 

I efterhand kan man konstatera att hårdare krav borde ha ställts på de anslutna fonderna redan från 

början och att tillsynen borde ha varit striktare. Den pågående reformeringen är bred och grundlig 

och innebär en fortsättning på en reformering som inleddes 2016.19 

Sedan 2016 har avtalskraven ökat för de aktörer som är aktiva på fondtorget. Det finns krav på 

skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning. Pensionsmyndigheten har numera också möjligheten att 

vidta åtgärder mot aktörer vars marknadsföring bedöms som aggressiv eller vilseledande. 

Implementeringen av de höjda kraven gav en drastisk förändring i termer av färre klagomål. Antalet 

 
17 Cronqvist, Henrik, Richard H. Thaler och Frank Yu (2017). Choice Architecture in Pension Systems: Theory and 
Practice. Bildserie från föreläsning av Richard H. Thaler på inbjudan av Socialförsäkringsministern och 
Pensionsgruppen, 12 december. Tillgänglig: https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/uppskattad-
forelasning-av-nobelpristagare-richard-thaler-och-pensionsexpert-nicholas-barr/ Läst: 13 juni 2019. 
18 Pensionsmyndigheten, månadsstatistik – fonder och fondsparande 2019-07-31. 
19 För en utförlig genomgång av de skärpta krav som ställs på fondtorget, se Fondbolagens förening (2019). 
Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom pensionssystemet. Stockholm: Fondbolagens förening. Tillgänglig: 
https://www.fondbolagen.se/globalassets/aktuellt/nyheter/effekter-av-ett-starkt-konsumentskydd-inom-
premiepensionssystemet_190405.pdf Läst: 25 juni 2019. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/uppskattad-forelasning-av-nobelpristagare-richard-thaler-och-pensionsexpert-nicholas-barr/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/12/uppskattad-forelasning-av-nobelpristagare-richard-thaler-och-pensionsexpert-nicholas-barr/
https://www.fondbolagen.se/globalassets/aktuellt/nyheter/effekter-av-ett-starkt-konsumentskydd-inom-premiepensionssystemet_190405.pdf
https://www.fondbolagen.se/globalassets/aktuellt/nyheter/effekter-av-ett-starkt-konsumentskydd-inom-premiepensionssystemet_190405.pdf
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klagomål föll från 1 119 under 2016 till 448 under 2018, en nedgång med 60 procent. 

Pensionsmyndigheten avbröt också samarbetet med ett antal fondbolag som ansågs olämpliga. 

En annan typ av insatser syftar till att förenkla informationsdelningen mellan olika myndigheter. 

Tidigare var myndigheter förhindrade att dela information sinsemellan. En förordning som 

regeringen beslutade 2017, innebär att berörda myndigheter, främst Pensionsmyndigheten, 

Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten och Konsumentverket, har rätt och skyldighet att dela 

information med varandra. 

Även det striktare regelverk som införts på EU-nivå har lett till hårdare krav på de aktörer som är 

verksamma på fondtorget, liksom för andra fondförvaltare. I början av 2018 implementerades MiFID 

II-direktivet som syftar till att stärka konsumentskyddet, bland annat genom att göra det enklare för 

sparare att ta till sig information om risker, kostnader och avgifter. MiFID II kommer framförallt att 

öka konsumentskyddet för investeringsrådgivning och därmed även för spararna på fondtorget. I 

slutet av 2018 infördes även EU:s försäkringsdistributionsdirektiv (IDD) i svensk lagstiftning genom 

en ny försäkringsdistributionslag. Lagen medför skärpta regler kring distribution av försäkringar och 

syftar till att stärka konsumentskyddet på marknader för rådgivning om finansiella instrument och 

försäkringsbaserade produkter. 

På regeringens uppdrag tog Pensionsmyndigheten 2017 fram ett omfattande åtgärdspaket.20 I 

enlighet med pensionsgruppens överenskommelse har det varit utgångspunkten för den reformering 

som nu pågår. Förslagen implementeras successivt av myndigheter och av företag verksamma i 

branschen. Förändringarna kommer att innebära att kraven på fonderna på fondtorget blir avsevärt 

hårdare än tidigare, till exempel genom kravet att fonderna måste ha ett kapital på minst 500 

miljoner utöver medel som flutit in via fondtorget samt genom krav på en verksamhetshistorik på 

minst tre år och tre års avkastningshistorik på fondnivå. 

En konsekvens av de högre kraven är att antalet fonder på fondtorget har minskat och kan komma 

att minska ytterligare. Alla fonder som vill finnas på fondtorget har tvingats göra en ny ansökan. När 

ansökningstiden gick ut i slutet av 2018 hade sammanlagt 70 fondförvaltare med tillsammans 553 

fonder ansökt om att träffa avtal med Pensionsmyndigheten. Det innebär att 269 fonder valt att inte 

ansöka om att även fortsatt få finnas med på fondtorget. 

I mitten av augusti 2019 hade totalt 161 fonder från 22 förvaltare fått sina ansökningar godkända av 

Pensionsmyndigheten. Ytterligare 61 fonder har fått avslag eller har dragit tillbaka sin ansökan. Det 

innebär att 60 procent av de fonder som ansökt ännu väntar på besked om de ska få finnas kvar på 

fondtorget. Givet antalet avslag tyder mycket på att antalet valbara fonder efter att alla ansökningar 

behandlats kommer ha minskat med ca 30 procent och betydligt understiga 500. Avsaknaden av 

alternativ börjar redan diskuteras i media. 

Redan den reformering som genomförts riskerar att begränsa valfriheten och öka koncentrationen 

bland fondförvaltare. Många mindre fondbolag kan ha svårt att nå upp till kravet på ett kapital om 

500 miljoner kronor. Det finns en risk att marknaden i än större utsträckning kommer att domineras 

av fondbolag ägda av de stora bankerna och försäkringsbolagen, som tillsammans svarar för omkring 

70 procent av fondmarknaden i Sverige. De fyra storbankerna svarar ensamma för 56 procent av 

marknaden. 

Det är ett massivt reformpaket som sjösatts. Åtgärder har vidtagits mot alla de problem som har 

identifierats på fondtorget, såsom bedrägligt beteende, oetisk marknadsföring och svårigheter för 

 
20 Pensionsmyndigheten (2017). 
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konsumenter att få korrekt information. Implementeringen är långt ifrån slutförd. Vi vet ännu inte 

hur fondtorget kommer att se ut när alla ansökningar hanterats klart, men det är tydligt att 

pensionsspararnas intressen tydligt sätts främst. 

Det finns alltså inga indikationer på att några av de problem som uppmärksammats kommer att 

kvarstå sedan reformprogrammet är genomfört. Fondförvaltning måste utvärderas långsiktigt. 

Sparande till pensioner har ett tidsperspektiv som är minst 30 år. Det finns därför all anledning att 

först utvärdera de reformer som genomförts, innan eventuella ytterligare åtgärder vidtas. Att medan 

den nu pågående reformeringen pågår, inleda en övergång till något helt nytt, ett statligt fondurval, 

riskerar att i praktiken avskaffa det nuvarande premiepensionssystemet. En sådan utveckling skulle 

skada pensionsspararna och ge framtida pensionärer sämre pensioner. 

Ett statligt fondurval löser inga problem, utan skapar nya 
Idag kan alla fonder som uppfyller de krav som Pensionsmyndigheten ställer teckna avtal om att 

finnas på fondtorget. Denna, så kallade anslutningsmodell, används på flera områden även på 

tjänstepensionsmarknaden. Avtalspension SAF-LO (tjänstepension för privatanställda arbetare), 

PA16 (tjänstepension för statligt anställda) samt KAP/KL-AKP/KL (tjänstepension för kommunalt 

anställda) använder alla anslutningsmodeller. Kraven för att en fond ska få ansluta sig varierar 

mellan de olika pensionsavtalen, men rör i huvudsak högsta tillåtna avgifter och liknande. I en 

anslutningslösning är antalet fonder inte bestämt på förhand, utan blir en följd av hur kriterierna för 

anslutning definieras. 

Alternativet till anslutning är att fonderna istället upphandlas. Den lösningen tillämpas inom 

Industrins och handelns tilläggspension (ITP). Vid en upphandling bestäms antalet fonder som ska 

finnas i olika kategorier. Ett antal kriterier definieras för upphandlingen. De fonder som uppfyller 

kriterierna lägger konkurrerande anbud. Den eller de fonder som vinner anbudet blir sedan möjliga 

att välja för pensionsspararna.21 

En första viktig iakttagelse är att det inte finns någon inneboende skillnad avseende 

konsumentskyddet i de båda lösningarna. Det kommer helt att styras av vilka kriterier som sätts, 

antingen vid upphandlingen eller vid anslutningen, samt av hur väl tillsynen fungerar. Ett skärpt 

konsumentskydd måste alltså uppnås genom hårdare krav. Detsamma gäller avgifter. Det går att 

uppnå lägre avgifter antingen genom ett upphandlingsförfarande eller genom att ställa låga avgifter 

som ett krav för anslutning. Ett upphandlingsförfarande minskar dock konsumenternas möjligheter 

att själva göra ett val där avgifterna vägs mot kvaliteten hos fondförvaltaren. 

Även i övrigt minskar valfriheten och konkurrensen med ett statligt fondurval, eftersom antalet 

anslutna fonder blir mindre. Istället för att pensionsspararna kan välja mellan olika fonder inom en 

kategori, så kommer det bara att finnas en fond av varje slag som definieras i upphandlingen. Med 

ett statligt fondurval bortfaller den konkurrens som förbättrar de privata aktörernas prestation och 

vässar det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa. Det blir också svårare för konsumenterna att välja 

fonder utifrån egen önskan om riskexponering, marknadsval eller särskild inriktning, som till exempel 

hållbarhet. Vissa typer av fonder kommer svårligen att kunna vara med i ett statligt fondurval, till 

exempel småbolagsfonder, eftersom de till sin natur inte kan vara för stora. 

 
21 Fondbolagens förening (2019). Så skapas ett välfungerande fondtorg – erfarenheter från tjänstepensionen. 
Stockholm: Fondbolagens förening. Tillgänglig: https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-
o-undersokningar/premiepensionen/sa-skapas-ett-valfungerande-fondtorg--erfarenheter-fran-
tjanstepensionen-190405.pdf Läst: 14 juni 2019. 

https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/sa-skapas-ett-valfungerande-fondtorg--erfarenheter-fran-tjanstepensionen-190405.pdf
https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/sa-skapas-ett-valfungerande-fondtorg--erfarenheter-fran-tjanstepensionen-190405.pdf
https://www.fondbolagen.se/globalassets/faktaindex/studier-o-undersokningar/premiepensionen/sa-skapas-ett-valfungerande-fondtorg--erfarenheter-fran-tjanstepensionen-190405.pdf
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Det finns ingen marknad där konsumenterna fått det bättre som ett resultat av mindre konkurrens. 

Sambandet är de facto det motsatta. Det troliga är att sämre konkurrens leder till sämre avkastning 

och därmed lägre pensioner. 

En trolig utveckling är också att huvuddelen av kapitalet kommer att placeras i stora utländska bolag 

som tillhör index. Ju större vikt man tillmäter låga avgifter, desto högre kommer andelen 

indexförvaltning att bli. En konsekvens av detta är att en mindre andel av kapitalet går till småbolag, 

till specialiserade fonder och till hållbarhetsfonder. En annan konsekvens av färre fonder och mindre 

aktiv förvaltning är också ett mindre aktivt ägande. Aktivt ägande är viktigt för att säkerställa att 

bolagen utvecklas i linje med aktieägarnas målbild. Om de stora fondförvaltarna tillåts dominera så 

kommer också maktkoncentrationen att öka. 

Slutligen innebär ett statligt fondurval oundvikligen att staten kommer att uppfattas ha ett större 

ansvar för pensionsspararnas kapital. När en statlig myndighet väljer en fond efter en upphandling så 

kommer det att ses som en implicit garanti från staten avseende både fondens uppträdande och 

avkastning. Det finns också risk att färre fonder innebär en ökad passivitet bland spararna, vilket 

accentuerar statens ansvar för spararnas utfall. Konsekvenserna skulle kunna bli allvarliga, till 

exempel vid kraftigt negativa utfall för en fond, med krav på att staten ska kompensera 

pensionssparare som förlorat pengar i en fond som man uppfattar att staten har garanterat. 

En fråga man bör ställa sig är om riksdag och regering skulle kunna stå emot krav på att staten ska 

ersätta pensionssparare som förlorat betydande belopp genom att investera i en fond som en statlig 

myndighet valt genom ett upphandlingsförfarande. Genom att staten implicit kommer att uppfattas 

garantera avkastningen och tryggheten med ett statligt fondurval äventyras därmed stabiliteten i 

pensionssystemet. 

En övergång från ett öppet fondtorg, med nya hårdare krav och bättre tillsyn, till ett begränsat 

statligt fondurval löser inga problem. Tvärtom riskerar det att skapa problem. Förändringen skulle 

försämra, inte förbättra, för pensionsspararna. Pensionerna riskerar att bli lägre, eftersom mindre 

valfrihet och sämre konkurrens troligen ger sämre avkastning på pensionsspararnas pengar. 

Världens bästa fondtorg kan bli ännu bättre 
En viktig lärdom, inte bara utifrån erfarenheterna med fondtorget, utan från alla större reformer, är 

att det är viktigt att följa upp och justera systemens funktionssätt. Flera av de förändringar som nu 

genomförs, borde ha genomförts tidigare. Det finns heller inget system som är så bra att det inte kan 

bli bättre. Det svenska fondtorget är på många sätt världens bästa fondtorg, men det finns även 

efter de nu pågående reformerna förbättringspotential. Inte minst finns det skäl att underlätta för 

pensionsspararna att göra aktiva och välinformerade val. 

Traditionell nationalekonomisk forskning fokuserar nästan uteslutande på incitamentens betydelse 

för människors val. Senare tids forskning har pekar på att även hur valen sker kan ha betydelsen för 

utfallet. 

Nobelpristagaren Richard H. Thaler pekar, tillsammans med sina kollegor Henrik Cronqvist och Frank 

Yu22, i en analys av det svenska fondtorget, på att det sätt som valen presenteras har betydelse för 

spararnas val. Analysen utgår från kunskapen om hur ”valarkitekturen” påverkar val, med grund i 

 
22 Cronqvist, Henrik, Richard H. Thaler och Frank Yu (2018). ”When Nudges are Forever: Inertia in the Swedish 
Premium Pension Plan.” AEA Papers and Proceedings, Vol. 108 May. 
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bland annat Thalers och Sunsteins23 forskning om så kallad ”nudging”. Effekten är bestående över 

lång tid. När systemet infördes, år 2000, så bedrevs en kampanj där aktiva val uppmuntrades. 

Pensionsmyndigheten genomförde en informationskampanj och många fondförvaltare 

marknadsförde aktivt sina fonder till premiepensionsspararna. 

Konsekvensen blev att omkring två tredjedelar av spararna gjorde aktiva val. Andelen föll året 

därefter till under en femtedel, för att gradvis avta till dagens nivå på under en procent som gör ett 

aktivt val när de först går in i systemet. Få sparare ändrar sina val efter att de gått in i systemet. 

Däremot är pensionsspararna mer aktiva ju längre de varit med. 

Thaler, Cronqvist och Yu rekommenderar tre reformer av premiepensionssystemet. För de första 

menar de att ickevalsalternativet bör förändras på två punkter, dels genom att ickevalsalternativet 

återgår till att vara en icke belånad global indexfond, dels genom att det för den enskilde spararen 

blir möjligt att välja ickevalsfonden, men med en högre risknivå. Bakgrunden till detta förslag är att 

författarna menar att det är osannolikt att de passiva spararna hade valt så hög risk som AP7 Såfa 

faktiskt inneburit om de varit fullt informerade. De menar att det, mot bakgrund av den stora effekt 

som icke-valet haft på människors sparande, är tveksamt om staten bör uppmuntrar till ett så stort 

risktagande med människors pensionspengar. Mer naturligt vore, menar Thaler, Cronqvist och Yu, 

om pensionssparare som vill ta högre risk snarare gör det antingen genom ett eget val på fondtorget 

eller genom till exempel ett privat pensionssparande. 

För det andra, rekommenderar Thaler, Cronqvist och Yu att antalet fonder på fondtorget minskar, 

främst för att möjliggöra bättre tillsyn. Rekommendationen ligger alltså i linje med de förändringar 

som nu sker. 

Slutligen menar Thaler, Cronqvist och Yu att reformeringen av systemet borde förenas med en 

”omstart”. De konstaterar att de aktiva insatser som gjordes när fondtorget var nytt fick stora och 

bestående effekter. Det finns därför skäl att göra aktiva insatser för att pensionsspararna ska se över 

sitt sparande och dels bli medvetna om hur pensionspengarna förvaltas, dels uppmuntras till 

informerade val. Författarna misstänker att det ”orangea kuvertet” ofta slängs. Som ett förslag till 

omstart föreslår de att systemets omstart förenas med att färgen på kuvertet byts ut, ”kanske till 

svenskt blå”. 

Utifrån Thalers, Cronqvists och Yus idéer finns också andra sätt att hjälpa spararna att välja, till 

exempel genom att utveckla verktyg för val, till exempel för att bedöma om risknivån är rätt med 

hänsyn taget till beräknad återstående tid till pension, övrigt sparande och personlig riskpreferens. 

De valverktyg som redan finns på fondtorget skulle kunna utvecklas för att hjälpa spararna att välja 

hållbara fonder, eller på annat vis anpassa valet efter egna preferenser. 

Fondtorget kan, delvis genom ovanstående åtgärder, användas för folkbildning med syfte att höja 

medvetenheten om behovet att planera för pensionen. Fondtorget kan därmed få betydelse, inte 

bara för människors pensioner, utan för att allmänt höja kunskapen om hur vår ekonomi fungerar. 

På så vis realiseras pensionsgruppens intention bakom den nu pågående reformeringen av 

pensionssystemen, det vill säga att ”grundprinciperna och styrkorna i pensionssystemet ska bevaras, 

men att systemet i delar behöver moderniseras för att bli ännu bättre på att leverera trygga 

pensioner.” 

 
23 Thaler, Richard H. och Cass R. Sunstein (2009). Nudge: improving decisions about health, wealth, and 
happiness. Rev. and expanded ed. New York. N.Y.: Penguin Books. 


