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Fjärde AP-fondens (AP4) fondkapital ökade till 334 miljarder kronor under 2016.  
Totalavkastning uppgick till 10,0 procent efter kostnader. AP4 överträffade både  
långsiktigt avkastningsmål och inkomstindex med god marginal. AP4 bidrog därmed 
positivt till pensionssystemets finansiella styrka.

Fondstyrningsrapporten
AP4 publicerar årligen en fondstyrningsrapport. Rapporten 
beskriver delar av det arbete styrelsen och AP4 har bedrivit 
under året. Fondstyrningsrapporten följer i tillämpliga delar 
Årsredovisningslagen och Svensk kod för för bolagsstyrning 
(Koden), som är vägledande för god praxis för svenska börs-
noterade bolag. AP4 är dock en myndighet och skillnaderna 
mellan offentlig rätt och associationsrätt är stora. Fondstyr-
ningsrapporten har därför begränsats till de delar som kan 
anses relevanta för AP4. 

Fondstyrningsrapporten har inte granskats av AP4:s externa 
revisorer.

Styrning av AP4 - en myndighet reglerad av lag
AP4 är en statlig myndighet vars verksamhet regleras av Lag 
(2000:192) om allmänna pensionsfonder (LAP). Innebörden 
av LAP är att AP4:s medel endast får tas i anspråk av staten 
för att finansiera den inkomstrelaterade ålderspensionen, om 
inte riksdagen fattar annat beslut. AP4:s placeringsregler är 
angivna i LAP.

I enlighet med LAP har AP4 en egen styrelse, som bär ansvaret 
för organisationen, verksamheten och förvaltningen av medlen. 
Styrelsen och verksamheten får, enligt LAP, varken styras av 
regeringsdirektiv eller av näringspolitiska eller ekonomisk-
politiska intressen. 

AP4:s uppdrag 
AP4:s uppdrag är att förvalta fondkapitalet till högsta avkastning 
på lång sikt och på så sätt att det är till största möjliga nytta för 
pensionssystemet. Hänsyn till miljö och etik ska tas utan att 
göra avkall på målet om högsta avkastning. AP4 ska, i arbetet 
med att uppfylla uppdraget, självständigt formulera mål och 
strategier.

Extern utvärdering 
På regeringens uppdrag utvärderas AP-fondernas verksamhet 
varje år. Denna utvärdering presenteras i en skrivelse till 
riksdagen. 

Styrelsen har nio ledamöter
AP4:s styrelse ska bestå av nio ordinarie ledamöter utan 
suppleanter. Ledamöterna utses av regeringen. Av styrelse-
ledamöterna föreslås två av organisationer som företräder 
arbetstagarintressen och två av organisationer som företräder 
arbetsgivarintressen. Regeringen utser ordförande och vice 
ordförande bland de ledamöter som inte har föreslagits av 
organisationer.

Styrelseledamöter
Den 28 april 2016 utsågs Sarah McPhee till ordförande efter 
Monica Caneman. Den 19 maj 2016 förordnade regeringen 
omval av samtliga styrelseledamöter i AP4.

Styrelseledamöterna per den 31 december 2016 är Sarah 
McPhee, ordförande, Jakob Grinbaum, vice ordföranden,  
Heléne Fritzon, Ing-Marie Gren, Sven Hegelund, Stefan  
Lundbergh, Erica Sjölander, Maj-Charlotte Wallin och Göran 
Zettergren. AP4:s styrelseledamöter presenteras närmare på 
sidan 6.  

Styrelsens förordnande gäller till dess att AP4:s balans- och 
resultaträkningar för år 2016 har fastställts. 

Externa och interna regelverk samt skrivelser  
som påverkar styrning och verksamhet 

●   Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (LAP)
●   Lagar såsom bland annat Förvaltningslagen och Lag om         
     offentlig upphandling  

●   Offentlighetsprincipen
●   Regeringens utvärdering och skrivelse till riksdagen
●   AP-fondsgemensam policy samt gemensamma 
     redovisnings- och värderingsprinciper
●   AP4:s interna policyer och regelverk
●   AP4:s ägarpolicy
●   Svensk kod för bolagsstyrning
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Styrelsens tre utskott
Styrelsen har inrättat tre utskott, Ersättnings-, Risk- samt 
Revisionsutskottet, som bereder olika ärenden till styrelsen.

Ersättningsutskott
Ersättningsutskottet har till uppgift att vara beredande till 
styrelsen vad gäller ersättningsfrågor till VD och ledande be-
fattningshavare. Utskottet bereder även frågor rörande AP4:s 
principer för ersättningar och andra anställningsvillkor för 
samtliga anställda. 

Ersättningsutskottet består av tre ledamöter - Jakob Grinbaum, 
utskottets ordförande, Maj-Charlotte Wallin och Göran  
Zettergren.

Riskutskott
Riskutskottet har till uppgift att ytterligare förbättra kommu-
nikationen av och förståelsen för verksamhetens finansiella 
risker. Utskottet ska vara beredande och bevakande åt styrelsen 
avseende AP4:s riskkontroll och riskhantering. Riskutskottet 
inrättades i samband med att styrelsen delegerade ett utökat 
mandat till AP4:s Strategiska förvaltning. 

Riskutskottet består av tre ledamöter - Jakob Grinbaum,  
utskottets ordförande, Sven Hegelund och Stefan Lundbergh.

Revisionsutskott
Under 2016 inrättade styrelsen ett revisionsutskott. Revisions-
utskottet har till uppgift att vara beredande och bevakande 
åt styrelsen avseende AP4:s externa finansiella rapportering, 
redovisning, externa revision, uppföljning av AP4:s riskhante-
ring avseende operativa risker samt regelefterlevnad. 

När frågor kring extern revisionen behandlas deltar AP4:s 
externa revisorer vid mötena. 

Revisionsutskottet består av tre ledamöter - Maj-Charlotte 
Wallin, utskottets ordförande, Stefan Lundbergh och Erica 
Sjölander.

Styrelsens arvoden
Arvoden till styrelseledamöterna bestäms av regeringen. 
Helårsersättningen uppgår för styrelsens ordförande till         
100 000 kronor, för vice ordförande till 75 000 kronor och för 
övriga ledamöter till 50 000 kronor vardera. Arvodena har 
varit oförändrade sedan år 2000. 

Regeringen har även fastställt en årlig ram om 100 000 kronor 
för utskottsuppdrag. Styrelsen har beslutat att fördela det årliga 
arvodet för utskottsarbete med 11 100 kronor per ledamot 
inklusive ordförande. 

Styrelsearbetet 2016

Styrelsens ansvar
Styrelsen ansvarar för AP4:s organisation, verksamhet och 
förvaltningen av medlen. Styrelsen har delegerat ansvaret för 
den löpande förvaltningen till VD.

Ledning - Niklas Ekvall utsedd till ny VD
I juni 2016 utsåg styrelsen Niklas Ekvall till ny VD för AP4 sedan 
Mats Andersson valt att lämna fonden efter tio år som VD. 
Niklas Ekvall tillträdde den 1 oktober 2016. 

Som stöd för sitt beslutsfattande har VD en ledningsgrupp. 
Vid slutet av 2016 bestod ledingsgruppen utav VD samt sex 
medarbetare. Ledningsgruppen per den 31 demcember 2016 
presenteras i årsredovisningen som återfinns på www.ap4.se.

Arbetsordning och VD instruktion 
Styrelsen fastställer en arbetsordning för sitt arbete samt en 
instruktion för VD. Dessa grunddokument liksom bland annat 
den personal- och etikrelaterade policyn fastställer styrelsen 
årligen.
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12 protokollförda sammanträden
Under verksamhetsåret 2016 hade styrelsen 12 protokollförda 
sammanträden. Som framgår av tabellen nedan var styrelse- 
ledamöternas närvaro fortsatt hög, i genomsnitt 93 procent. 

Vid styrelsens sammanträden har, utöver styrelsens leda-
möter, även VD och föredragande tjänstemän på AP4 samt 
styrelsens sekreterare tillika AP4:s chefsjurist deltagit.

Styrelsen uppgifter
Styrelsens ansvarar ytterst för AP4:s organisation, verksamhet 
och förvaltningen av medlen. Viktiga uppgifter är bland annat 
att fastställa:

●   en arbetsordning för sitt arbete

●   policyer och regelverk rörande bland annat verksamhet, 
     personal (inklusive principer för ersättning och anställnings    
     villkor), finansiella och operativa risker samt den personal-   
     och etikrelaterade policyn 

●   långsiktigt mål för verksamheten

●   den långsiktiga tillgångsfördelningen i AP4:s referensportfölj  
     Normalportföljen 

●   en instruktion för VD

●   en årlig verksamhetsplan inför det kommande året.

Styrelsen har också ansvaret för att anställa och utvärdera VD, 
ta ställning till övergripande strategiska frågor, säkerställa att 
styrelsens beslut verkställs samt kontrollera och följa upp att  
verksamheten och dess olika risker hanteras ändamålsenligt. 

I fokus under 2016
Fokus för styrelsearbetet 2016 utöver det löpande arbetet var 
främst:

●   rekrytering av nye VD Niklas Ekvall som tillträdde 1 oktober  
     2016 sedan Mats Andersson meddelat att han avsåg lämna  
     fonden sommaren 2016, 

●   frågor kopplade till den oberoende  granskningen av  
     bolaget Rikshem som AP4 äger tillsammans med AMF  

●   att genomföra en lönekartläggning utifrån Diskriminerings-
     lagen samt en extern marknadsjämförelse av löner

●   inrättandet av styrelsens revisionsutskott.

Utvärdering av styrelsens arbete
Styrelsearbetet utvärderas årligen. Under slutet av 2016 
genomförde styrelsen den årliga utvärderingen av sitt arbete 
i vilken samtliga styrelseledamöter deltog. Utvärderingen 
genomfördes med hjälp av en skriftlig enkät, som var underlag 
för en diskussion inom styrelsen. Diskussionen behandlade 
bland annat hur arbetet bedrivits under det gångna året samt 
hur det kan vidareutvecklas. 

Ersättningsutskott Riskutskott Revisionsutskott
Närvaro/totala  
antalet möten

Erhållet  
arvode 

Sarah McPhee, ordförande fr o m den 
28 april 2016 X 7/12 73 612 kr

Monica Caneman, ordförande¹ t o m  
den 27 april 2016 X 3/12 29 167 kr

Jakob Grinbaum, vice ordförande¹ ² X 12/12 92 051 kr

Ing-Marie Gren, ledamot ² 9/12 62 501 kr

Stefan Lundbergh, ledamot ² ³ X X 12/12 68 051 kr

Maj-Charlotte Wallin, ledamot ¹ ³ X X 12/12 68 051 kr

Heléne Fritzon, ledamot 11/12 50 000 kr

Göran Zettergren, ledamot ¹ X 11/12 52 775 kr

Sven Hegelund, ledamot ² X 12/12 65 276 kr

Erica Sjölander, ledamot ³ X 12/12 52 775 kr

Styrelsens sammanträden 2016

1 Erhållet arvode inkluderar arvode från ersättningsutskottet. 
2 Erhållet arvode inkluderar arvode från riskutskottet. 
3 Erhållet arvode inkluderar arvode från revisionsutskottet. 
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Ersättningar till anställda
AP4:s roll som förvaltare av statliga pensionsmedel förutsätter 
att ersättningsnivån till de anställda inklusive VD är rimlig, 
försvarbar och förklarbar.

Generellt eftersträvas att ersättningsnivåerna sammantaget 
är marknadsmässiga och möjliggör att AP4 kan attrahera och 
behålla duktiga medarbetzre. AP4 ska dock inte vara löne- 
ledande.

AP-fonderna har sedan 2012 en gemensam policy för ersätt-
ningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänste- 
resor vilken har antagits av respektive AP-fonds styrelse. Den 
gemensamma övergripande policyn kompletteras av AP4:s 
mer detaljerade interna personalrelaterade policyer och 
riktlinjer. 

Ersättningspolicy 
Styrelsen fastställer årligen en policy för ersättning och andra 
anställningsvillkor för anställda inom AP4. Styrelsen fastställer 
VD:s anställningsvillkor efter beredning i Ersättningsutskottet. 
Alla anställda har individuella anställningsavtal. 

Den totala ersättningen för en anställd på AP4 består av fast 
lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. 

Rörlig ersättning utgår endast om AP4 uppvisar ett positivt 
totalresultat för räkenskapsåret. För VD, ledande befattnings-
havare, ansvarig för Riskkontroll samt ansvarig för Compliance 
(regelefterlevnad) utgår ingen rörlig lön. För anställda kan 
rörlig lön utgå om maximalt två månadslöner. Rörlig lön kan 
erhållas när tydliga och mätbara mål uppnåtts. Rörlig lön 
baseras på grupporienterade kvantitativa mål och den enskilde 
medarbetarens kvantitativa bidrag mätt över en rullande tre- 
årsperiod. 

Övriga förmåner utgör ett mycket begränsat värde och erbjuds 
samtliga anställda. Exempel på dessa är sjukvårdsförsäkring, 
gruppförsäkring och friskvårdsbidrag. AP4 har också fyra 
parkeringsplatser, som de anställda kan använda varvid de 
förmånsbeskattas. 

Uppgrifter om ersättningsnivåer för VD, ledningsgrupp och öv-
riga anställda samt utfafall av rörlig lön under 2016 beskrivs ut-
förligt i not 6 i AP4:s årsredovisning. Vidare presenteras AP4:s 
arbete med ersättningsfrågor under avsnittet ”Ersättningar på 
AP4” i årsredovisningen. För mer information se www.ap4.se.

Styrelsens uppföljning 2016
Styrelsen har under året låtit genomföra dels en lönekartläggning 
avseende samtliga medarbetare utifrån Diskrimineringslagen, 
dels en extern marknadsjämförelse av såväl ledningsgrupp 
som övriga medarbetare där en jämförelse har skett mot mot-
svarande tjänster inom finansiell sektor i Sverige som arbetar 
med långsiktig förvaltning av kapital. 

Den genomförda lönekartläggningen utifrån ett jämställd-
hetsperspektiv utvisade sammanfattningsvis att det inte finns 
några markanta löneskillnader vare sig vad gäller lika arbete, 
likvärdigt arbete eller i kvinnodominerade grupper. 

En extern marknadsjämförelse av löner
Den genomförda externa marknadsjämförelsen av löner 
omfattade AP4:s samtliga anställda inklusive fondens ledande 
befattningshavare. Marknadsjämförelsen av löner gjordes 
med motsvarande tjänster inom finansiell sektor i Sverige som 
arbetar med långsiktig förvaltning av kapital. 

Syftet med marknadsjämförelsen är bland annat att säkerställa 
att AP4:s lönenivåer ligger i linje med Ersättningspolicyn samt 
med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i AP-fonderna och att således säkerställa 
att AP4:s ersättningsnivåer är rimliga och försvarbara utan att 
vara löneledande, samtidigt som ersättningsnivåerna ska vara 
marknadsmässiga och konkurrenskraftiga.  
Jämförelseanalysen och sammanställningen av den externa 
marknadslöneundersökningen genomfördes av den externa 
konsulten Willis Towers Watson varvid underlaget har  
hämtats från deras årliga löne- och förmånsundersökning för 
finansiella sektorn i Sverige. Varje medarbetares ersättning har 
jämförts med motsvarande tjänster hos en grupp aktörer inom 
finansiell sektor i Sverige som arbetar med långsiktig förvalt-
ning av kapital:  Alecta, AMF Pension, AFA Försäkring, Andra 
AP-fonden, Första AP-fonden, Kammarkollegiet,  
Länsförsäkringar, SEB, Sjätte AP-fonden, Sjunde AP-fonden, 
Skandia, Swedbank och Tredje AP-fonden. Dessa bedöms 
konkurrera om personal med motsvarande ansvar, erfarenhet 
och kompetens som krävs för att AP4 ska kunna fullgöra sitt 
uppdrag. 

Efter att ha tagit del av resultatet av jämförelseanalysen  
kunde styrelsen konstatera att  AP4 tillämpar ersättningsnivåer 
som ligger inom fastlagda riktlinjer samt att lönerna är mark-
nadsmässiga, rimliga och försvarbara  utan att vara löneledande. 
Vidare konstaterades vad gäller de ledande befattningshavarna 
att ersättningarna ryms inom ramen för regeringens Riktlinjer 
för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i  
AP-fonderna. 

Ramverk för AP4:s riskhantering och riskkontroll
Styrelsen är ytterst ansvarig för AP4:s riskhantering. Styrelsens 
Riskutskott samt Revisionsutskott är beredande åt styrelsen 
avseende riskhantering och riskkontroll. Styrelsen fastställer 
årligen en placeringspolicy och en riskhanteringsplan för 
verksamheten. Tillsammans med LAP bildar dessa styrande 
dokument ett ramverk för AP4:s riskhantering och riskkontroll. 

Risk- och placeringsstrategin har utformats mot AP4:s över- 
gripande mål, att skapa högsta möjliga avkastning över tiden 
och därmed bidra till pensionssystemets finansiella styrka. 
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Placeringspolicyn beskriver bland annat AP4:s förvaltnings- 
inriktning genom styrelsens beslutade Normalportfölj  
(referensportfölj) , avkastningsmål, riskprofil och riskmandat 
för Strategisk och Taktisk förvaltning. Denna utgör ett över- 
gripande ramverk för verksamheten. 

Riskhanteringsplanen beskriver fördelning av ansvar och 
befogenheter för placeringsverksamheten, de huvudsakliga 
riskerna i verksamheten samt uppföljning och kontroll av de 
samma. De huvudsakliga riskerna utgörs av finansiella och 
operativa risker. 

Enheten Avkastning, Risk och Kontroll (ARK)
De finansiella och operativa riskerna följs upp och kontrolleras 
i en oberoende enhet, Avkastning, Risk och Kontroll (ARK). 
Enheten rapporterar direkt till VD och styrelse. 

ARK ansvarar för och utvecklar processen för riskanalys och 
kontroll. ARK tillhandahåller metoder för riskidentifiering, risk-
kvantifiering, riskanalys och rapportering inom både finansiella 
och operativa risker. ARK har som uppgift att kontrollera att 
lagstadgade placeringsregler, placeringspolicy, riskhanterings-
planens krav samt att VD-beslut efterlevs i verksamheten.

I ARK:s arbete ingår att noggrant mäta och analysera samt 
dagligen rapportera avkastning och risk, både i absoluta tal 
och relativt jämförelseindex samt rapportera eventuella över-
trädelser mot gällande regelverk.   

ARK är uppdelad i tre funktioner; avkastningsanalys, riskanalys 
och riskkontroll. 

Compliancefunktion
Inom AP4 finns även en Compliancefunktion vilket är en sepa-
rat enhet som rapporterar direkt till VD och styrelse.  
Compliancefunktionen granskar verksamheten utifrån regel- 
efterlevnad av lagar, förordningar och andra föreskrifter, policy-
er, instruktioner och interna regler inklusive den personal- och 
etikrelaterade policyn. I ansvaret ingår att vara ett stöd för 
verksamheten i regelefterlevnadsfrågor samt att analysera 
verksamhetens regelefterlevnadsrisker. 

Extern revision av verksamheten
AP4:s revisorer utses av regeringen. Nu gällande förordnande 
för 2016 innehas av Peter Nilsson från PwC AB. Uppdraget  
gäller intill dess att AP4:s resultat- och balansräkningar fast-
ställts för 2016 och innebär även ett särskilt förordnande för 
PwC AB att samordna revisionen av AP-fonderna. 

Revisorerna avger en revisionsberättelse över sin granskning. 
De rapporterar direkt till styrelsen dels genom en skriftlig  
revisionsrapport, dels genom muntlig föredragning. Revisorerna 
deltar vid minst ett styrelsemöte per år. Revisorerna rapporterar 
även årligen till Finansdepartementet.

AP1-AP4 har gemensamt framtagna redovisnings- och värde-
ringsprinciper, som syftar till att säkerställa att de tillämpar 
samma värderingsprinciper och att årsredovisningarna därmed 
är jämförbara. Dokumentet uppdateras löpande och disku-
teras årligen med de externa revisorerna.

Mer information på www.ap4.se
På www.ap4.se och i AP4:s årsredovisning 2016 ges en mer 
detaljerad bild av AP4:s verksamhet och förvaltning.  
Årsredovisningen finns tillgänglig på www.ap4.se.
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Styrelse  

AP4:s styrelse består av nio ledamöter. Samtliga ledamöter utses av regeringen.  
Av ledamöterna utses två efter förslag från arbetstagarorganisationer och två efter förslag  
från arbetsgivarorganisationer. Regeringen utser ordförande bland de övriga ledamöterna. 

 

Sarah McPhee
Styrelseordförande sedan 2016.  
Född 1954. 
Övriga styrelseuppdrag 
Ordförande: SNS, Kungliga Vetenskaps- 
akademins placeringskommitté. 
Ledamot: Klarna AB, Axel Johnson Inc., Bure 
Equity AB. 

 

Jakob Grinbaum 
Vice ordförande sedan 2011. 
Född 1949. 
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande: Oscar Properties Holding AB.
Vice ordförande: SBAB.
Ledamot: IK Sirius, Jernhusen AB samt Stiftelsen 
Östgötagården Uppsala, ATS Finans Holding AB, 
ATS Finans AB.

 

Erica Sjölander 
Ledamot sedan 2012. 
Född 1971. 
Utredningschef IF Metall. 

 

Göran Zettergren 
Ledamot sedan 2015. 
Född 1958. 
Ek. lic.  
Chefekonom TCO.

 

Heléne Fritzon 
Ledamot sedan 2015. 
Född 1960. 
Kommunalråd i Kristianstad kommun. 
Övriga styrelseuppdrag
Ordförande: Koncernbolaget KKF, SKL:s förhandlings-
delegation. 
Ledamot: SKL:s styrelse, Regionkommittén - EU. 

 

Sven Hegelund 
Ledamot sedan 2012. 
Född 1947. 
Pol mag. 
Övriga styrelseuppdrag
Ledamot: Nordiska investeringsbanken (NIB).

 

Maj-Charlotte Wallin 
Ledamot sedan 2014. 
Född 1953. 
Civilekonom. 
Övriga styrelseuppdrag
Ledamot: Kammarkollegiets Fonddelegation, 
Hjärt-Lungfonden och Specialfastigheter AB. 

 

Stefan Lundbergh 
Ledamot sedan 2011. 
Född 1968.
Fil dr. 
Director Cardano Insights.

 

Ing-Marie Gren 
Ledamot sedan 2011. 
Född 1951. 
Professor. 
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Svenska pensioner 

Svenska pensioner består av flera olika delar: allmän pension, tjänstepension samt eget 
sparande. Pensionen kan gestaltas som en pyramid, där den allmänna pensionen utgör 
basen.

Den allmänna pensionen kommer från staten och administreras 
av Pensionsmyndigheten. Den består av två delar, inkomst- 
pension och premiepension, vilka båda baseras på den enskilde 
individens inkomst. Varje månad betalar arbetsgivaren in 18,5 
procent av den pensionsgrundande inkomsten till staten. Av 
denna löneandel går 16 procent till inkomstpensionssystemet 
och 2,5 procent till premiepensionen.  

I den allmänna pensionen ingår också så kallad garantipension. 
Den är ett grundskydd till personer som har rätt till pension, men 
som inte har haft en tillräcklig inkomst. Garantipensionen finan-
sieras genom statsbudgeten och är fristående från inkomst- och 
premiepensionssystemet. 

Premiepensionen, 2,5 procent av lönen, kan löntagaren själv 
påverka genom att välja hur den ska placeras inom premie- 
pensionssystemet. Statliga Sjunde AP-fonden (AP4) förvaltar 
premiepensioner för de som inte gör något eget aktivt val. 
Premiepensionens utveckling styrs av hur aktie- och penning-
marknader utvecklas.

Tjänstepension får idag de flesta arbetsföra genom sin arbets- 
givare. Tjänstepensionen regleras ofta i kollektivavtal. Därutöver 
kan man ha ett privat pensionssparande, som tecknas individuellt.

AP-fonderna i pensionssystemet 
Inkomstpensionen är ett så kallat fördelningssystem där årets 
inbetalda pensionsavgifter från de som arbetar används för att 
betala ut pensioner till samma års pensionärer. I gengäld får 
de som arbetar något som kallas pensionsrätter. Dagens och 
förväntade framtida intjänade pensionsrätter utgör systemets 
pensionsskuld. Var och ens intjänade pensionsrätter bestämmer 
storleken på den inkomstpension individen får eller  kommer att 
få. 

Systemets tillgångar består dels av den så kallade avgiftstillgången 
(86 procent), dels av kapitalet i AP-fonderna (14 procent).  
Avgiftstillgången beräknas utifrån långsiktiga prognoser om 
bland annat antalet arbetsföra och inkomstutveckling. 
 

Om många arbetsföra går i pension samtidigt utan att ny arbets-
kraft kommer in på arbetsmarknaden kommer det att uppstå 
en obalans i pensionssystemet med färre människor i arbete än 
pensionärer. Då kommer inte de inbetalade pensionsavgifterna 
att räcka till att betala utgående pensioner. För att kompensera 
för dessa obalanser som kan uppstå mellan generationer finns 
AP-fonderna. Det är AP1-AP4 som utgör "buffertkapitalet" i pen-
sionssystemet med syfte att täcka dessa obalanser. Från AP1-AP4 
tas kapital för att täcka eventuellt underskott i pensionsutbetal-
ningarna. 

AP6 skiljer sig dock från AP1-AP4. Det är en stängd AP-fond det 
vill säga inget kapital förs till eller från AP6. AP7 har ett helt 
annat uppdrag än övriga AP-fonder då den förvaltar kapital i 
premiepensionssystemet. 

Pensionssystemets nettoflöden
Sedan 2009 är nettoflödena i inkomstpensionssystemet negativa, 
det vill säga utbetalningarna till dagens pensionärer är större än 
avgiftsinbetalningarna från dagens löntagare. Därför har AP1- 
AP4, sedan dess, ett årligt utflöde av kapital till pensionssystemet 
för att överbrygga generationsskillnaderna som uppstår när så 
kallade Babyboomers går i pension. 

Pensionsmyndigheteten har prognostiserat att AP1-AP4 kommer 
att behöva tillföra kapital till pensionssystemet under de närmaste 
dryga 20 åren för att täcka framtida pensionsutbetalningar.

Bromsen balanserar pensionssystemet
Inkomstpensionen är utformad så att pengarna ska räcka över 
tid och följer inkomstindexutvecklingen i Sverige. Är skulderna i 
systemet större än tillgångarna slår den så kallade bromsen, eller 
balanseringen som den egentligen heter, till. Således sänks  
inkomstpensionen när Sveriges ekonomi går dåligt och på  
samma sätt höjs den när det går bra för Sverige.

Det stigande värdet på AP-fondernas kapital har bidragit till att 
den automatiska balanseringen har undvikits under flera år. I 
samband med finanskrisen 2008 och 2009 slog dock bromsen 
till. Detta till följd av kraftiga konjunktur- och sysselsättnings- 
nedgångar samt allmänna nedgångar på världens börser.
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Fjärde AP-fonden 
Regeringsgatan 30-32  
Box 3069
SE-103 61 Stockholm  
 
+468-787 75 00 

info@ap4.se | www.ap4.se 

AP4 förvaltar åt dagens 

och morgondagens 

pensionärer med målet 

högsta hållbara  

avkastning på lång sikt. 


