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Yttrande över betänkandet ”Fokus 
premiepension” SOU 2016:61 
 

LO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande och lämnar 

följande synpunkter. 

 

Inledande synpunkter 
LO välkomnar att regeringen gett en utredare i uppdrag att se över 

premiepensionssystemet. LO är dock kritisk till utredningens direktiv som 

begränsar mandatet till att omfatta i princip enbart Alternativ 1 i den så 

kallade Vägvalspromemorian. Utredningsdirektiven har vidare tolkats så att 

Alternativ 2 ska analyseras men att inga konkreta förslag ska ges i denna 

del. Någon analys av konsekvenserna att helt avskaffa premiepensionen 

finns inte alls i direktiven, vilket är olyckligt.  

 

LO har sedan förslaget till utformning av premiepensionen fördes fram 

ifrågasatt om denna konstruktion ska vara en del av vår allmänna pension. 

Begreppet allmän pension torde enligt LO innebära i grunden två saker. 

Allmän i betydelsen att den omfattar alla på så sätt att var och en minst är 

garanterad en pension på miniminivå. Men också allmän i betydelsen att 

individer med samma livsinkomst kan förvänta sig samma pensionsutfall. 

Premiepensionen uppfyller inte det sistnämnda kravet eftersom den ger stora 

skillnader i pensionsutfall.  

 

I remissvaret över Vägvalspromemorian ansåg LO att utredningen på ett bra 

sätt analyserat och beskrivit de stora problem som finns med 

premiepensionen. De förslag till förändringar som utredningen presenterar 

är dock inte tillräckliga. LOs uppfattning är att premiepensionssystemet ska 

avvecklas och att en utredning ska tillsättas som får i uppdrag att närmare 

utforma detaljerna för en sådan avveckling.  
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Analyserna i det nu föreliggande betänkandet ”Fokus premiepension” ger 

inte anledning för LO att ändra uppfattning i frågan, snarare tvärtom. 

Utredningen konstaterar liksom tidigare att premiepensionen ger stora 

skillnader i pensionsutfall, att ett stort fondutbud är svårt att hantera för de 

flesta sparare och att systemets utformning leder till högre kostnader än 

nödvändigt (vilket i slutänden innebär lägre pensioner). 

 

Denna utredning pekar dessutom ytterligare på de stora problem som är 

förknippade med premiepensionen, genom sina analyser av eventuell 

fondbytesavgift/uttagsavgift, avgiftstak, begränsningar av fondutbudet med 

avseende på risk och ett förbättrat konsumentskydd för 

premiepensionssparare. Förslaget om regelbundna utvärderingsval, som ett 

sätt att komma åt problemet med att allt för många sparare som gjort ett val 

tenderar att sedan vara passiva och därmed riskerar att ligga kvar i dåliga 

lösningar, är ovanligt desperat och dåligt.  

 

Utredningen skriver inledningsvis att förslagen grundas på bedömningen att 

det finns fog för att anta att lågt engagemang och låg kunskap minskar 

sannolikheten för ett bra premiepensionsutfall, och att lösningen på detta 

grundläggande problem inte ligger i att försöka höja engagemanget och 

kunskapen utan att lösningen istället i första hand ligger i att anpassa 

systemet efter pensionsspararnas engagemang och kunskap. 

 

LO delar till fullo bedömningen och slutsatsen att lösningen på det 

grundläggande problemet inte ligger i att ändra på pensionsspararna utan att 

det är systemet som behöver förändras. LO anser dock att de förslag som 

finns i betänkandet inte alls hanterar detta utan återigen är ett försök att 

lindra symptomen istället för att bota sjukdomen. 

 

Synpunkter på förslaget 
LO avstyrker utredningens förslag och vidhåller att premiepensionssystemet 

ska avvecklas och att en utredning ska tillsättas som får i uppdrag att 

närmare utforma detaljerna för en sådan avveckling.  
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