
Utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) 

 

De legala invändningarna mot utredningens förslag kan sammanfattas i tre delar: 

 

Invändning I: Det upphandlingsregelverk som föreslås bygger på argument som inte har inte 

prövats rättsligt – systemet riskerar att underkännas som stridande mot EU:s 

upphandlingsdirektiv.  

• Utredningens resonemang i fråga om upphandlingsregelverket bygger på argument som inte 

har prövats rättsligt.  

• Argument som förs fram i utredningen till stöd för att EU:s upphandlingsdirektiv inte skulle 

vara tillämpligt är direkt motstridiga.  

• Allvarlig remisskritik har riktats från myndigheterna på upphandlingsområdet.  

• En rättslig prövning, som kan göras först efter att förslagen genomförts, kan utmynna i att hela 

systemet underkänns och sanktioneras som stridande mot EU-rätten, vilket riskerar att sätta 

Sverige i en mycket besvärlig situation. EU-domstolen har tolkningsmandatet. Sverige har inte 

egen rådighet över processen.  

• Ett alternativt upphandlingsförfarande i form av ett valfrihetssystem – i likhet med vad som 

tillämpas av tre av fyra valcentraler på tjänstepensionsområdet – hade kunnat lösa flera av 

dessa legala problem, då upphandling enligt ett sådant system kan utformas så att det faller 

utanför tillämpningsområdet för EU:s upphandlingsdirektiv (tydlig praxis finns från EU-

domstolen och ställningstagande från Konkurrensverket finns). Trots detta – och trots att det 

alternativet också framstår som ändamålsenligt för upphandling av fonder – så har det inte 

utretts. 

Invändning II: Valarkitekturens utformning i fråga om fondkategorier är starkt indexfonder – 

förenligheten med EU:s statsstödsregler kan ifrågasättas. Trots det har frågan inte utretts.  

• Förenligheten med statsstödsreglerna har endast utretts ifråga om en begränsad del av 

förslaget.  

• Frågan om styrningen mot indexfonder i den föreslagna valarkitekturen är betydligt mer 

kritisk från statsstödssynpunkt men har förbisetts i utredningen.  

• Även här finns risk för att Sverige ådrar sig sanktioner uppgående till betydande belopp.  

• EU-kommissionens konkurrensdirektorat och EU-domstolen har tolkningsmandat. Sverige har 

inte egen rådighet över processen.  

Invändning III: Mandatet som Sjunde AP-fonden föreslås få kan strida mot svensk grundlag. 

• Förslaget innebär att Sjunde AP-fonden blir helt dominerande på premiepensionsområdet 

samtidigt som Sjunde AP-fonden också ska bli den myndighet som ansvarar för 

valarkitekturens närmare utformning och hela fondselektionen med långtgående befogenheter 

att göra egna skönsmässiga bedömningar. Innebär uppenbara intressekonflikter.  

• Förslagets förenlighet med det grundlagsskyddade kravet på myndigheter att vara sakliga och 

opartiska kan ifrågasättas då myndigheten skulle sitta på dubbla stolar.  

• Advokatsamfundet skriver att ”Utredningens förslag är från ett intressekonfliktsperspektiv helt 

oacceptabelt.”  

 

I det följande utvecklas de tre invändningarna. 



Invändning I: Det upphandlingsregelverk som föreslås bygger på spekulationer som inte har 

inte prövats rättsligt – systemet riskerar att underkännas som stridande mot EU:s 

upphandlingsdirektiv.  

De centrala myndigheterna på upphandlingsområdet är kritiska till utredningens förslag i fråga om ett 

särskilt upphandlingsregelverk, vilket är helt avgörande för att förslagen över huvud taget ska kunna 

genomföras rättsligt. Konkurrensverket anser att utredningen ”inte på ett övertygande sätt har visat att 

upphandlingar av fonder till premiepensionens fondtorg faller utanför upphandlingslagarna och det 

s.k. upphandlingsdirektivets tillämpningsområde.” Vidare anser verket att ”utredningens förslag på 

utformning av ett nytt regelverk i vissa delar strider mot upphandlingsdirektivet”. 

Kritiken består främst i att utredningen inte anses ha tagit tillräcklig hänsyn till den grundläggande 

frågan om det är en vara (fonder) eller tjänst (kapitalförvaltning) som ska upphandlas. Även 

Upphandlingsmyndigheten anser att frågan huruvida undantaget för finansiella tjänster i LOU-

direktivet är tillämpligt inte är tillräckligt utredd.  

Utredningens slutsatser, och överväganden som leder till slutsatserna, framstår enligt 

Konkurrensverket som svårförenliga. Upphandling av fonder kan inte – såsom utredningen 

argumenterar – både falla utanför upphandlingsdirektivets tillämpningsområde på grund av att det inte 

är en tjänst [utredningens förstahandsargument till varför upphandlingsdirektivet inte skulle vara 

tillämpligt] samtidigt som det omfattas av undantaget från upphandlingsdirektivet avseende finansiella 

tjänster [utredningens andrahandsargument till varför upphandlingsdirektivet inte skulle vara 

tillämpligt]. Det resonemanget går logiskt inte ihop, vilket även framgår om man jämför argumenten 

med varandra:  

• Utredningens förstahandsargument är att det avtal som ingås mellan den nya myndigheten och 

en fondförvaltare avseende fonder till det nya fondtorget inte utgör ett ”kontrakt” i 

upphandlingsdirektivets mening eftersom fonder varken är en vara, tjänst eller 

byggentreprenad, vilket enligt utredningen är en förutsättning för att ett kontrakt ska omfattas 

av direktivets tillämpningsområde.  

• Utredningens andrahandsargument är att – för det fall fondavtalet mellan den nya 

myndigheten och fondförvaltare ändå skulle anses utgöra ett kontrakt i 

upphandlingsdirektivets mening – så bör upphandlingen av fonder ändå anses undantaget från 

upphandlingsdirektivets tillämpningsområde då det omfattas av undantaget för finansiella 

tjänster.  

Om upphandlingen ifråga inte avser en tjänst, då kan den inte heller omfattas av undantaget för en viss 

tjänst.  

En annan tung legal invändning är att Konkurrensverket konstaterar att det undantag som finns för 

finansiella tjänster – om det nu skulle vara tillämpligt trots vad som anförts ovan – inte avser den 

transaktion som sker (köp av fondandelar) utan tjänster i samband med transaktionen. För att 

undantaget för finansiella tjänster ska vara tillämpligt (och det därmed vara möjligt att reglera så som 

utredningen föreslagit) så krävs det enligt verket att det är en finansiell tjänst i samband med förvärv 

av finansiella instrument som upphandlas till fondtorget. Verket konstaterar att ”Det är inte klarlagt att 

så är fallet.”  

Kritik har även förts fram från domstolshåll. Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar att 

utredningen ”innehåller antaganden och slutsatser som ännu inte klargjorts i praxis” och att ”det är 

fråga om i vissa delar komplicerade juridiska bedömningar vars utfall inte helt kan förutses” samt att 

”om lagförslaget genomförs… det ytterst kommer att vara förvaltningsdomstolarna som har att pröva 

utredningens ställningstaganden.” EU-domstolen har ytterst tolkningsföreträde i frågan om 

förenligheten med upphandlingsdirektivet, dvs. Sverige har inte ensamt rådighet över en sådan 



domstolsprocess. Sanktionerna som kan dömas ut vid konstaterad överträdelse uppgår till betydande 

belopp. Möjlighet att få ett förhandsbesked i frågan innan genomförande finns inte.  

Samtliga dessa problem hade kunnat undvikas om man hade gått på alternativet valfrihetsupphandling 

i likhet med LOV. Här finns tydlig praxis från EU-domstolen och även ett ställningstagande från 

Konkurrensverket baserat på denna praxis som klargör vad som krävs för att upphandlingsregelverket 

inte ska bli tillämpligt när en valfrihetsupphandling görs. LOV är ett sätt att upphandla till offentlig 

sektor som brukar framhållas som ett alternativ till LOU. LOV kräver också att ett i förväg bestämt 

ickevalsalternativ ska finnas (Sjunde AP-fonden) för den som inte kan eller vill välja själv. Även av 

det skälet hade det passat bättre för fondtorget.  

Eftersom frågan inte är utredd krävs en kompletterande utredning samt omremittering innan man kan 

gå fram med ett förslag baserat på valfrihetssystem.  

 

Invändning II: Valarkitekturens utformning i fråga om fondkategorier är starkt gynnande för 

indexfonder – förenligheten med EU:s statsstödsregler kan ifrågasättas. Trots det har frågan inte utretts. 

Utredningens avsnitt 12.3.2: Placering av premiepensionsmedel i en likvärdig fond utgör inte statsstöd  

Bakgrund 

Den utformning av premiepensionens fondtorg som utredningen föreslår innebär att förvalet (Sjunde 

AP-fonden) ska vara utgångspunkten för alla sparare. Placerings- och valmiljön föreslås därför 

utformas så att majoriteten sparare hamnar i förvalet. Förvalet blir även utgångspunkten vid passivitet 

från spararens sida samt om någon ”i väsentliga avseenden likvärdig fond” enligt myndighetens 

bedömning inte finns att placera spararens pengar i, för det fall fonden som spararen en gång valt inte 

får fortsätta finnas på fondtorget (se även avsnitt 12.3.2 i utredningen).  

För att kunna lämna förvalet och göra ett eget val finns ett antal ”spärrar” i valarkitekturens 

utformning som spararen ska passera innan ett val av upphandlad fond kan göras (s. 228 i 

utredningen). Det är fråga om totalt fyra steg som ska passeras för den sparare som vill välja fritt bland 

fonderna på fondtorget:  

steg 1: val av Sjunde AP-fonden,  

steg 2: val av risknivå i statliga fonder,  

steg 3: val av fondkategori indexfonder, och  

steg 4: val mellan övriga upphandlade fonder på fondtorget.  

Vidare anges i utredningen att ”Den som vill välja fonder själv ska … tydligt upplyst och särskilt 

bekräfta att man i och med valet av fonder på fondtorget tar över hela ansvaret för förvaltningen och 

även ansvaret för underhåll av portföljen under hela livet...”. Utredningen anser att spararens 

bekräftelse av informationen inför varje steg ska ske skriftligen (normalt genom elektronisk 

signering). En sparare som vill göra ett annat val än förvalet kommer därför med utredningens förslag 

att behöva göra ett flertal bekräftelser med elektronisk signatur (utöver själva inloggningen). Samtliga 

moment innan dessa bekräftelser görs leder spararen till förvalet Sjunde AP-fonden. 

När det gäller val av fondkategori inom valarkitekturen, dvs. det tredje steget (se ovan) som därmed 

föregår val mellan upphandlade fonder på fondtorget (steg 4), anges följande i utredningen (s. 231): 

”Kategorierna är alltså det steg i den föreslagna valarkitekturen som inte finns i dagens 

premiepensionssystem. Val av kategori innebär att spararen tar ställning till vilken eller vilka 

kategorier av fonder hen vill placera sina medel i, men inte i vilka enskilda fonder. Kategorierna skulle 

exempelvis kunna utformas genom upphandlade indexfonder. Den exakta utformningen av 



kategorierna bör dock bestämmas av den nya myndigheten. En utgångspunkt för kategoriindelningen 

kan till exempel vara breda och etablerade kategorier såsom aktiekategorierna global, Sverige, Europa, 

USA/Nordamerika, Asien, tillväxtmarknader samt globala småbolag samt ett antal relevanta 

räntekategorier. Kategorierna kan kallas Premiepensionens kategori globala aktier och så vidare.” 

Denna styrning i valarkitekturen till upphandlade indexkategorier (steg 3) framför valet mellan övriga 

upphandlade fonder på fondtorget (steg 4) är problematiskt utifrån EU:s statsstödsregler.  

Som utgångspunkt för bedömningen i fråga om statsstöd kan tas beskrivningen av statsstödsreglerna 

på Upphandlingsmyndighetens hemsida (www.upphandlingsmyndigheten.se/statsstöd). Där framgår 

att för att en åtgärd ska anses vara statsstöd ska sammanfattningsvis följande fem kriterier vara 

uppfyllda (se artikel 107.1 EUF-fördraget):  

1. Åtgärden ska kunna kopplas till det offentliga och ska finansieras med offentliga medel 

(offentliga medel)  

2. Åtgärden ska vara riktad till vissa verksamheter eller viss produktion (selektivitet) 

3. Verksamheter som åtgärden riktar sig till ska bedriva ekonomisk verksamhet (företag)  

4. Åtgärden ska ge mottagaren en fördel (gynnande)  

5. Åtgärden ska snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan 

EU:s medlemsstater (konkurrens och samhandel). 

När det gäller punkten 5 (konkurrens- och samhandelskriteriet) anses i stort sett alla åtgärder som ger 

ett företag en fördel stärka ett företags ställning i förhållande till dess konkurrenter. Det finns enligt 

Upphandlingsmyndigheten väldigt få fall då Europeiska kommissionen och EU:s domstolar har ansett 

att en åtgärd inte kan påverka handeln inom EU. En åtgärd som uppfyller övriga kriterier i begreppet 

statsstöd påverkar normalt också konkurrensen och samhandeln. 

Utredningens förslag i fråga om val av fondkategori betyder att förvaltare av indexfonder, särskilt 

förvaltare av globala indexfonder, kommer att gynnas starkt i den föreslagna valarkitekturen i 

förhållande till aktivt förvaltade fonder, eftersom det inte är möjligt att välja aktivt förvaltade fonder 

förrän i det sista steget i valarkitekturen. Genom att utforma valarkitekturen på detta sätt kommer det 

allmänna att styra fondmedel till en viss typ av aktör (förvaltare av indexfonder) framför en annan 

aktör (förvaltare av aktivt förvaltade fonder) på ett sätt som inte sker på marknaden utanför 

premiepensionsområdet. Ett sådant gynnande skulle kunna strida mot EU:s statsstödsregler då det 

leder till en snedvridning av konkurrensen. I utredningen har dock endast den del av utredningens 

förslag som innebär placering i likvärdiga fonder analyserats från statsstödssynpunkt (avsnitt 12.3.2). 

Detta är en brist i utredningen som inte kan läkas inom ramen för en lagrådsremiss för det fall 

regeringen väljer att gå vidare med utredningens förslag. Även med tanke på de mycket kännbara 

sanktioner som det allmänna kan ådra sig vid åtgärder som strider mot statsstödsreglerna, skulle 

utredningen behöva kompletteras i denna del och kompletteringen skickas ut på remiss. 

Vid oklart rättsläge i fråga om förenligheten med statsstödsreglerna finns möjlighet att göra en 

föranmälan till EU-kommissionens konkurrensdirektorat. Direktoratets beslut kan överklagas till EU-

domstolen. dvs. Sverige har inte ensamt rådighet över en sådan process. Sanktionerna som kan dömas 

ut vid konstaterad överträdelse uppgår till betydande belopp.  

 

Invändning III: Mandatet som Sjunde AP-fonden föreslås få kan strida mot svensk grundlag 

Utredningens avsnitt 13.5: Utredningens organisationsförslag 

I utredningens kommittédirektiv (Dir. 2018:57) har även ingått att ta fram ett förslag till lag som 

reglerar en ny myndighet som ska ha i uppgift att upphandla fonder och förvalta fondtorget. I 

myndighetens uppdrag ska enligt samma direktiv ingå ansvar för att utforma urval, upphandla fonder, 



nödvändig avtalshantering och löpande granskning av att fondförvaltare lever upp till ställda krav och 

villkor.  

I kommittédirektivet uttalas vidare följande: ”Det finns flera olika lednings- och organisationssätt som 

kan vara lämpliga för en myndighet med aktuellt uppdrag. Den nya myndigheten ska sköta sitt 

uppdrag utifrån principer som fastställs i lag. Förhållandet mellan myndigheten och regeringen bör 

jämföras med det oberoende som gäller i fråga om AP-fondernas förhållande till regeringen. Det 

innebär att regeringen inte ska kunna styra myndigheten i frågor som avser vilka enskilda fonder som 

upphandlas till fondtorget.” 

Utredningens organisationsförslag innebär att den nya myndigheten ska inrättas genom att Sjunde AP-

fonden ges nya uppgifter och byter namn till ”Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning”. 

Sjunde AP-fonden skulle därmed, utöver den nuvarande uppgiften att förvalta medlen i myndighetens 

fonder, även förvalta premiepensionens fondtorg (vilket inkluderar att sköta upphandlingen av fonder), 

bevaka statens rätt och föra statens talan i fråga om de fondavtal som myndigheten ingår, på 

Pensionsmyndighetens uppdrag sköta kapitalförvaltningen i den traditionella försäkringen, samt 

förvalta och utveckla valarkitekturen för premiepensionssystemet. Som anges i utredningen (s. 625) 

samlas i och med detta i princip alla kapitalförvaltande uppgifter kopplade till premiepensionssystemet 

hos en aktör, som dessutom ansvarar för den valarkitektur som håller samman hela 

premiepensionssystemets tillgångssida. Myndigheten föreslås i samtliga led få långtgående mandat att 

fatta beslut baserat på skönsmässiga bedömningar.  

Det mest påfallande med utredningens förslag är att uppdraget föreslås gå till Sjunde AP-fonden. 

Sjunde AP-fonden är idag en superdominant aktör inom premiepensionssystemet som skulle bli ännu 

större som en följd av utredningens förslag. Den starka styrningen till Sjunde AP-fonden sker med 

utredningens förslag inte enbart i samband med att fondspararen ska välja fonder för första gången, 

utan även när ett fondavtal löper ut, sägs upp eller hävs (se avsnitt 12.3.1 i utredningen). Den aktör 

som är dominant och som blir ännu större på grund av utredningens förslag kommer därmed att sitta 

på dubbla stolar genom sitt nya myndighetsuppdrag. Utöver att bestämma vilka andra aktörer som ska 

få finnas på fondtorget – inklusive att fastställa upphandlingsunderlaget och genomföra själva 

upphandlingen – får aktören också mandat att bestämma hur valarkitekturen ska förvaltas och 

utvecklas.  

Den ordning som föreslås i utredningen innebär att den nya myndigheten riskerar att inte uppfattas 

som oberoende och objektiv, vilket äventyrar förtroendet för premiepensionssystemet och eventuellt 

står i strid med den grundlagsskyddade objektivitetsprincipen (1 kap. 9 § RF). Det förhållandet att 

myndighetens beslut kan bli föremål för överprövning av domstol ändrar inte detta förhållande och 

kan därför inte ses som en tillräcklig garanti ur rättssäkerhetssynpunkt (jfr resonemanget om 

överprövning på s. 258 i utredningen), eftersom möjligheten till överprövning inte spelar någon roll 

för hur myndighetens objektivitet uppfattas utåt inför en eventuell prövning som myndigheten själv 

ska göra. Inte heller förekomsten av s.k. interna kontrollfunktioner inom myndigheten kan föranleda 

någon annan bedömning i frågan om objektiviteten. Det bör i sammanhanget även noteras att den 

definition av valarkitektur, som Sjunde AP-fonden enligt utredningen skulle få mandat att besluta om, 

föreslås vara mycket bred och omfatta ”… den struktur av val som en pensionssparare ställs inför samt 

det stöd och den information som ges när en pensionssparare väljer hur spararens pensionsmedel ska 

förvaltas.” (s. 228 i utredningen). Den typen av struktur och val som avses anses typiskt sett inte vara 

ett sådant förvaltningsbeslut som kan bli föremål för överprövning enligt 41 § förvaltningslagen 

(2017:900).  Det är istället fråga om s.k. normbeslut enligt 8 kap. 7 § RF som inte kan överklagas.   

Utredningens förslag inger därmed flera betänkligheter ur rättssäkerhetssynpunkt och kan leda till 

intressekonflikter på flera plan vid utförandet av myndighetens uppdrag. Det finns överhängande risk 

för att juristerna i Lagrådet avstyrker förslaget på denna grund. Här bör särskilt noteras att Lagrådets 



uppgifter regleras i grundlagen, närmare bestämt i regeringsformen. I 8 kap. 22 § regeringsformen 

anges att Lagrådets granskning ska avse 

1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 

2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 

3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 

4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 

5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. 

På samtliga dessa punkter finns starka betänkligheter med utredningens förslag.  

Advokatsamfundet, som särskilt bevakar rättssäkerhetsfrågor i sina yttranden över regeringens förslag, 

uttrycker sig starkt: ”Utredningens förslag är från ett intressekonfliktsperspektiv helt oacceptabelt. Att 

en och samma myndighet ska ha ansvaret för att förvalta Sjunde AP-fonden och därutöver upphandla 

ett fondtorg – där fonderna på detta torg konkurrerar med Sjunde AP-fonden om att få spararna att 

välja deras fond – får till följd att en svårhanterad intressekonflikt uppstår. Det finns en uppenbar risk 

att myndigheten i sitt löpande arbete favoriserar Sjunde AP-fonden i såväl stora som små 

angelägenheter. Advokatsamfundet kan inte se att denna risk kan hanteras ens med omfattande 

kontrollåtgärder från extern part. Mot denna bakgrund avstyrker Advokatsamfundet att en och samma 

myndighet ska ha ansvaret för att förvalta Sjunde AP-fonden och därutöver upphandla ett fondtorg.” 

 


