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Fjärde AP-fonden avger härmed sitt yttrande över Finansdepartementets promemoria 

”Förvalsalternativet inom premiepensionen” (Fi2020/00584/FPM). 

Fjärde AP-fonden anser att den befintliga generationsfondsportföljen tar hänsyn till de enskilda 

spararnas förutsättningar såsom ålder för att löpande hantera risknivån i investeringarna på 

individbasis, något som därmed främjar förutsättningarna för ett bra pensionsutfall. Att, såsom 

föreslås, enbart ha en sparandeportfölj i förvalsalternativet respektive en utbetalningslösning 

menar Fjärde AP-fonden riskerar skapa en struktur med en risknivå som förvisso är lämplig för hela 

kollektivet av sparare men som inte nödvändigtvis är lämplig för de enskilda individerna med 

hänsyn till deras respektive ålder. Ett förvalsalternativ bör vara strukturerat så att det automatiskt 

försöker ta hänsyn till att lämplig risknivå för de enskilda spararna förändras över tid.  

I övrigt är Fjärde AP-fonden är positiv till på att det införs mål för förvalsalternativet och att Sjunde 

AP-fondens förvaltningsmandat breddas. Dock önskar Fjärde AP-fonden poängtera nedan.  

Fjärde AP-fonden stödjer i sak en tydligare målformulering, dock är föreslagen målformulering i 

praktiken omöjlig att uppfylla. Nu föreslagen lydelse innebär två ytterligheter som inte går ihop, dvs 

minimera risken för låga pensionsutfall och samtidigt maximera förutsättningarna för bra 

pensionsutfall. Fjärde AP-fonden föreslår istället en skrivning som tydliggör att det som måste till är 

en avvägning mellan risken för låga pensionsutfall och möjligheten till bra pensionsutfall.   

Vidare anser Fjärde AP-fonden att det är positivt att Sjunde AP-fondens förvaltningsmandat 

breddas. Med hänsyn tagen till att Första AP-fonden - Fjärde AP-fonden respektive Sjunde AP-

fonden fyller olika syften vill Fjärde AP-fonden betona vikten av att säkerställa att dessa olika 

uppdrag vid var tid stöds av ändamålsenlig lagstiftning som med tiden kan utvecklas var för sig. 

I övrigt har Fjärde AP-fonden inga synpunkter på de förslag som presenteras i promemorian. 
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