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Sammanfattning 
I ett obligatoriskt pensionssystem har staten ett särskilt ansvar när det 
gäller att löpande tillse att systemet fungerar som avsett och att systemet 
är till största möjliga nytta för pensionsspararna. AP7 välkomnar därför de 
förslag som ges i promemorian ”Ett tryggt och mer hållbart 
pensionssystem”. Vår bedömning är att förslagen kommer att stärka 
konsumentskyddet inom premiepensionen i avvaktan på övergången till ett 
upphandlat fondtorg. 
 
AP7 välkomnar även att det införs krav på redovisning av 
hållbarhetsinformation då det ytterligare kan stimulera pensionsspararnas 
och fondbranschens hållbarhetsengagemang. Integrering av 
hållbarhetsaspekter i förvaltningen är ett område under stark utveckling 
och ett område som i allt högre grad värdesätts och efterfrågas av 
pensionsspararna. Utvecklingen av innovativa lösningar för ökad 
hållbarhetshänsyn kan bli ett starkt konkurrensmedel på framtidens 
fondmarknad. Premiepensionssystemets utformning bör stimulera 
helhetssyn, innovation och effektivitet inom området. Enligt AP7:s 
uppfattning uppnås detta bäst genom en processorienterad utvärdering 
inom ramen för ett upphandlat fondtorg.  
 
Införandet av absoluta hållbarhetskrav i fondavtal utan vederbörlig hänsyn 
till komplexiteten i de olika avvägningar som behöver göras med avseende 
på förväntade hållbarhetseffekter, kostnader och risker, riskerar att 
underminera snarare än stimulera utvecklingen. AP7 ställer sig därför 
tveksamma till förslaget att Pensionsmyndigheten i fondavtal ska göra 
fondförvaltarens hållbarhetsarbete till ett urvalskriterium, utan att närmare 
bedöma substans och kvalitet.  
 
AP7 Såfa är en generationslösning med livscykelprofil som är konstruerad 
för att kunna förvalta stora belopp. De förslag som presenteras i 
promemorian bedöms därför inte innebära några långtgående 
konsekvenser för AP7. 
 
 
 
 
 



 
Behovet av reformering 
AP7 delar Pensionsgruppens slutsats att konstruktionen med ett öppet 
fondtorg skapar effektivitetsförluster och inte ger den trygghet som bör 
prägla en allmän pension. AP7 välkomnar därför en reformering av 
konstruktionen och anser att det är viktigt att denna genomförs så snart 
som möjligt. AP7:s bedömning är att de förslag som ges i promemorian ”Ett 
tryggt och mer hållbart pensionssystem” kommer att stärka 
konsumentskyddet inom premiepensionen, i avvaktan på att denna 
övergång sker. Det är dock, enligt AP7:s uppfattning, viktigt att införandet 
av de förslag som ges i promemorian inte fördröjer övergången till ett 
upphandlat fondtorg. 
 
Förordning om premiepensionssystemet 
AP7 anser att föreslagna krav på de fonder som erbjuds inom ramen för 
premiepensionssystemet (minst tre års avkastningshistorik, ett minsta 
förvaltat kapital om 500 miljoner kronor, samt att Pensionsmyndighetens 
andel av det totala fondkapitalet i en fond inte får överstiga 50 procent av 
det totala kapitalet) är rimliga. AP7 tror att en begränsning för minsta 
förvaltat kapital kan minska riskerna för oetiska och otillåtna beteenden och 
hade inte motsatt sig om denna gräns hade satts högre än den nu 
föreslagna gränsen om 500 miljoner kronor. AP7 har uppfattat att kraven 
ovan kommer att gälla under en begränsad övergångsperiod och anser 
därför att behovet av att indexera denna nivå är begränsat.   
 
När det gäller kravet på att pensionsmyndighetens andel av fondkapitalet i 
en fond inte får överstiga 50 procent av det totala kapitalet anser AP7 att 
det kan finnas skäl att förtydliga att även ägarandelar som härrör från 
andra fonder som erbjuds inom premiepensionssystemet ska räknas in i 
denna andel. Detta för att förhindra att fonder genom korsägande ska 
kunna kringgå reglerna.  
 
Införandet av reglerna ovan kan antas utösa aktiviteter hos de bolag som 
inte lever upp till kraven. Ett fondbolag får efter tillstånd av 
Finansinspektionen överlåta förvaltningen av en värdepappersfond till ett 
annat fondbolag. En sådan överlåtelse är förknippad med krav på tillstånd 
och tidsfrister för informationsgivning innan ett övertagande får ske.  
Det kan av detta skäl finnas anledning att ge Pensionsmyndigheten 
närmare instruktioner om hur myndigheten ska agera i fall där det finns en 
pågående ansökan om överlåtelse när reglerna träder i kraft. Det bör också 
övervägas om det krävs särskilda åtgärder för att förhindra överlåtelser 
som inte kan antas främja fondspararnas intressen. 
 
Krav på hållbarhetsinformation 
AP7 välkomnar att det införs krav på redovisning av hållbarhetsinformation 
då det ytterligare kan stimulera pensionsspararnas och fondbranschens 
hållbarhetsengagemang. Integrering av hållbarhetsaspekter är ett område 
under stark utveckling och ett område som i allt högre grad värdesätts och 
efterfrågas av pensionsspararna. I dagsläget har mer än 300 
premiepensionsfonder M/E-märkning och har därmed åtagit sig att 
redovisa sitt hållbarhetsarbete. Promemorians förslag att även kräva av 



 
fonder som inte bedriver något hållbarhetsarbete att de aktivt informerar 
om detta, kan ytterligare tydliggöra valsituationen för spararna. 
 
Krav på hållbarhetshänsyn i fondförvaltningen 
 
Utvecklingen av innovativa lösningar för ökad hållbarhetshänsyn kommer 
att vara ett starkt konkurrensmedel på framtidens fondmarknad.  
Premiepensionssystemets utformning bör stimulera helhetssyn, innovation 
och effektivitet inom området.  
 
AP7:s uppfattning är att detta bäst uppnås genom en processorienterad 
utvärdering inom ramen för ett upphandlat fondtorg. Hur fonder bedriver sitt 
hållbarhetsarbete och följer upp att detta arbete ger reella effekter i 
samhället bör vara en central och naturlig del av ett framtida 
upphandlingsförfarande.  
 
Införandet av absoluta hållbarhetskrav i fondavtal utan vederbörlig hänsyn 
till komplexiteten i de olika avvägningar som behöver göras med avseende 
på förväntade hållbarhetseffekter, kostnader och risker, riskerar att 
underminera snarare än stimulera utvecklingen. AP7 ställer sig därför 
tveksamma till förslaget att Pensionsmyndigheten i fondavtal ska göra 
fondförvaltarens hållbarhetsarbete till ett urvalskriterium, utan att närmare 
bedöma substans och kvalitet.  
 
Konsekvenser för Sjunde AP-fonden 
AP7 Såfa är en generationslösning som är konstruerad för att kunna 
förvalta stora belopp. De förslag som presenteras i promemorian bedöms 
därför inte innebära några långtgående konsekvenser för AP7. I 
utredningen av buffertfondernas placeringsregler konstateras att: 
 
”Eftersom Första–Fjärde AP-fondernas nuvarande placeringsregler inte 
är anpassade till dagens finansiella marknader innebär det att AP-fonderna 
begränsas i sin förvaltning och riskerar att leverera en sämre avkastning 
per enhet risk jämfört med vad som skulle kunna vara möjligt med mindre 
begränsande placeringsregler.” 
 
I takt med att AP7:s förvaltade kapital växer blir det allt mer angeläget att 
även se över hur AP7:s placeringsregler kan moderniseras och 
effektiviseras, i syfte att göra ett bra förvalsalternativ ännu bättre.  
Ökade möjligheter att investera i tillgångar lämpade för ett långsiktigt 
pensionssparande skulle göra det möjligt att bygga en mer diversifierad 
portfölj mindre beroende av utvecklingen för globala aktier. Investeringar i 
fastigheter och infrastruktur skulle kunna ge ökad riskspridning och en 
bättre pensionsprodukt. 
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