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Dagens Industri, Krönika ”Katastrofen som hotar AP-fonderna” 
 
Som ansvarig för de fyra AP-fonderna i pensionssystemet borde 
finansmarknadsminister Per Bolund vara en av få ministrar i regeringen som kan sova 
gott om natten. De fyra buffertfonderna har haft ett bra år bakom sig. Avkastningen 
låg på mellan 13 och 16 procent. Fonderna får priser för sitt hållbarhetsarbete och 
utgör en oberoende, om än liten, kraft i ägarstyrningen av svenska börsbolag. Den 
mindre och problemdrabbade sjätte AP-fonden har lagt om sin strategi.  
 Framförallt finns inte längre fyra, dyra och svagt presterande likartade fonder. 
Sedan förre finansministern Anders Borg och finansmarknadsminister Peter Norman 
började förfölja fonderna i samband med finanskrisen har det skett en omfattande 
förnyelse av förvaltningen. Idag förstår AP-fonderna att dra fördel av att de kan 
investera långsiktigt utan att behöva bekymra sig om att omedelbart kunna uppfylla 
åtaganden om utbetalning, som resten av pensionsindustrin. De bygger om sina 
organisationer för att kunna leverera en förvaltning som hanterar risker, förstår värdet 
av aktivt värdeskapande, är kostnadseffektiv och ligger i framkant när det gäller 
hållbarhet. De utvecklar olika placeringsstrategier där de investerar på olika sätt med 
olika fokus på olika tillgångar. Årsredovisningarna för 2014 imponerar.   
 Mot denna bakgrund känns den parlamentariska pensionsgruppens arbete med 
att göra om AP-fonderna feltänkt som bäst, katastrofalt som sämst. Det går förstås att 
föreslå en särskild myndighet som ska fatta beslut om mål, referensportfölj och andra 
riktlinjer för förvaltningen. Men jag vet inte varför det ska behövas? Kombinerat med 
krav på lönenivåer i AP-fonderna som likställas med andra statliga myndigheter 
kommer fonderna att drivas i riktning mot passiv global indexförvaltning. Det är 
oförenligt med det framåtriktade värdeskapande som hela världens pensionsindustri 
nu ställs om till. Det bidrar inte till samhällsekonomisk utveckling. Det kan aldrig 
kallas hållbart. 
 Alla kan däremot vara överens om att AP-fonderna behöver friare 
placeringsregler. Dagens stelbenta struktur kostar de svenska pensionärerna 
mångmiljard belopp i årlig utebliven avkastning.  
 Klassiska stordriftsargument talar för att det går att ta bort en av de fyra stora 
fonderna så de blir tre och låta sjätte gå upp i de övriga. Framförallt skulle det skapa 
utrymme för att betala nyckelpersoner marknadsmässiga ersättningar. Styrelserna bör 
på samma sätt krympa storleksmässigt och få höjda ersättningar. Dagens arvode på 50 
000 kr är löjeväckande lågt. 
 Anders Borg har efter regeringsskiftet både hastat vidare till nya livsuppgifter 
och lämna gammal politik bakom sig. Per Bolund borde med samma lätthet göra upp 
med finansminister Magdalena Andersson om värdet av att dra ett streck över de mest 
skadliga delarna av det pågående reformarbetet av buffertfonderna. 
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