
 

REMISSVAR  

2004-09-23 Dnr 2004/1362 

 

 

Regeringskansliet  
Finansdepartementet  
103 33  STOCKHOLM 

Sjätte AP-fonden i det reformerade pensions-
systemet (Ds 2004:25)  
(Fi 2004/2576)  

Sammanfattning 

Riksgäldskontoret anser att Sjätte AP-fonden bör läggas ner och medlen 
föras över till de fyra buffertfonderna. Därigenom kan pensionssystemet 
göra en direkt besparing på över 300 miljoner kronor per år, motsvarande 
Sjätte AP-fondens förvaltningskostnader. Första-Fjärde AP-fonderna gör 
redan nu placeringar i onoterade bolag och de torde utan motsvarande 
merkostnader kunna förvalta ytterligare 3 miljarder kronor per fond. Inga 
skäl för att Sjätte AP-fonden skulle vara en mer effektiv förvaltare av 
onoterade aktier än buffertfonderna har redovisats. Avveckling av Sjätte 
AP-fonden löser också problemet att finna en fungerande metod att föra 
över pengar från Sjätte AP-fonden till buffertfonderna så att medlen kan 
användas för att finansiera pensionsutbetalningar. Promemorians förslag 
att beslut om överföringar ska fattas av Sjätte AP-fonden är inte ända-
målsenligt. 

Inledning  

I promemorian presenteras förslag i syfte att infoga Sjätte AP-fonden i det 
reformerade pensionssystemet. Förslagen innehåller bl.a. en ändrad formu-
lering av fondens mål, samt en mekanism som beskriver hur överföringar 
kan ske från Sjätte AP-fonden till de ordinarie buffertfonderna i pensions-
systemet. Som bakgrund diskuterar promemorian utvecklingen på risk-
kapitalmarknaden under senare år.  

Riksgäldskontoret efterlyser en mer förutsättningslös diskussion om Sjätte 
AP-fondens roll i pensionssystemet, i synnerhet om mervärdet av att i 
pensionssystemet inkludera en extra fond som specialiserar sig på place-
ringar i onoterade aktier. Vi anser att man med utgångspunkt i målet att 
medlen ska komma till största möjliga nytta för pensionssystemet kan 
ifrågasätta behovet av Sjätte AP-fonden. Vi diskuterar även förslaget till 
regel för överföringar av medel till de reguljära buffertfonderna.  
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Målet för Sjätte AP-fonden 
I promemorian anges målet för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet 
på följande sätt:  

Sjätte AP-fonden skall förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till 
största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension 
genom att göra placeringar i aktier och andra andelar i små och medel-
stora företag.  

Som promemorian betonar innebär målformuleringen att nyttan för pen-
sionssystemet är det överordnade målet. Det måste också vara den själv-
klara utgångspunkten för medel som tillhör pensionssystemet. Samtidigt 
lägger målformuleringen en restriktion på valet av tillgångar genom att 
fonden hänvisas till en viss typ av placeringar. Principiellt måste fonden 
kunna komma till minst lika stor nytta om den restriktionen tas bort – 
förutsättningarna att nå hög avkastning kan ju inte bli sämre av att fonden 
får rätt att välja bland fler placeringsalternativ.  

Enligt Riksgäldskontorets uppfattning är en naturlig fråga, som aldrig ställs 
i promemorian, varför vissa medel i det allmänna pensionssystemet ska 
sättas av till en särskild fond med inriktning just på riskkapitalinvesteringar. 
I promemorian nämns att placeringar i onoterade aktier ger diversifierings-
vinster för den summerade buffertfonden. Av promemorian framgår också 
att Första-Fjärde AP-fondernas utrymme att placera i onoterade är mer än 
dubbelt så stort som Sjätte AP-fondens samlade kapital. Någon analys av 
fördelarna av att därtill lägga en specialfond för onoterade aktier finns 
dock inte. 

Riksgäldskontoret anser att det finns anledning att utnyttja de samord-
ningsfördelar som kan vinnas genom att helt enkelt föra över Sjätte AP-
fondens medel till Första-Fjärde AP-fonderna. Rimligen skulle Första-
Fjärde AP-fonderna kunna hantera en ökning av sina tillgångar med dryga 
3 miljarder kronor vardera utan motsvarande merkostnader.  

Därigenom skulle Sjätte AP-fonden kunna avvecklas. Det skulle ge en 
direkt besparing på i storleksordningen 340 miljoner kronor per år, Sjätte 
AP-fondens kostnader under 2003. Kostnaderna motsvarar 2,8 procent av 
de ca 12 miljarder som stod under förvaltning under 2003.  

I sammanhanget bör noteras att Första-Fjärde AP-fonderna under 2003 
hade förvaltningskostnader på mellan 190 och 235 miljoner kronor, mot-
svarande under 0,2 procent av det förvaltade kapitalet. Kostnadsnivån i 
Sjätte AP-fonden framstår således som hög, såväl absolut som relativt och 
även med beaktande av att buffertfonderna domineras av andra tillgångslag 
än onoterade aktier.  

Besparingen av att lägga ner Sjätte AP-fonden bör vägas mot den för-
väntade kostnaden. Den består i skillnaden mellan den avkastning som 
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Sjätte AP-fonden skulle ge och den avkastning medlen ger i Första-Fjärde 
AP-fonderna. I det sammanhanget är det värt att notera att fonden sedan 
starten 1996 vuxit från 10,4 till 12,8 miljarder kronor, vilket motsvarar en 
nominell avkastning på 3 procent per år. I promemorian argumenteras för 
att Sjätte AP-fonden kan nå en högre avkastning framöver genom att 
koncentrera sig på riskkapitalinvesteringar. Det är möjligt, men jämförelsen 
måste i så fall göras med den avkastning Första-Fjärde AP-fonderna kan 
antas få på motsvarande investeringar. Några siffror som visar att Sjätte 
AP-fondens placeringar i onoterade aktier ger systematiskt högre avkast-
ning (efter avdrag för förvaltningskostnader) än Första-Fjärde AP-fond-
ernas eller skäl som ger anledning anta att så kommer att vara fallet fram-
över redovisas inte.1  

Om fördelarna med att en fond specialiserar sig på placeringar i små och 
medelstora företag är stora, bör hela mandatet att inom pensionssystemet 
förvalta onoterade aktier föras över till Sjätte AP-fonden, eftersom medlen 
på så sätt skulle komma till största möjliga nytta för pensionssystemet. Den 
nu föreslagna lösningen, där denna verksamhet fördelas på fem olika 
fonder, framstår hur som helst som olämplig.  

Redan det faktum att det finns fyra buffertfonder med identiskt uppdrag 
innebär betydande merkostnader för pensionssystemet genom att en rad 
funktioner fyrfaldigas. Det beslutet bygger primärt på en önskan att und-
vika maktkoncentration. Hur man än ser på det motivet är maktkoncentra-
tion ett argument som saknar relevans i fallet Sjätte AP-fonden med dessa 
lilla fondkapital.  

Enligt Riksgäldskontorets bedömning talar således övervägande skäl för att 
de medel som för närvarande förvaltas i Sjätte AP-fonden gör största 
möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension genom 
att de snarast överförs till Första-Fjärde AP-fonderna. Sjätte AP-fonden 
bör därför avvecklas.  

Reglerna för överföringar till Första-Fjärde AP-fonderna  
En omedelbar avveckling av Sjätte AP-fonden skulle även lösa svårighet-
erna att hitta en rimlig ordning för att hantera överföringar till de reguljära 
buffertfonderna för utbetalningar av pensioner. Enligt Riksgäldskontorets 
uppfattning är förslaget i promemorian inte ändamålsenligt.  

Där föreslås att styrelsen i Sjätte AP-fonden ska ha i uppdrag att bedöma 
när det är dags att leverera in kapital till Första-Fjärde AP-fonderna. Som 
argument anförs bl.a. att ”Fondens styrelse torde ha rätt erfarenhet och 
kunskap om placeringsverksamheten för att kunna göra dessa bedöm-
ningar så att pensionssystemets intressen bäst tillgodoses”.  

                                                 
1 Noteras kan att Sjätte AP-fonden under det första tertialet 2004 redovisade en totalavkastning 
på 1,2 procent, helt i linje med det historiska snittet. Kostnadsnivån var oförändrad jämfört med 
motsvarande period 2003. 
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Riksgäldskontoret anser att kunskap om placeringsverksamhet inte ger bäst 
förutsättningar för att bedöma när buffertfonderna i pensionssystemet är i 
behov av medel eller när medlen kan förvaltas på ett mer ändamålsenligt 
sätt av buffertfonderna. Det finns en påtaglig risk att Sjätte AP-fonden i 
praktiken ser sin roll som aktör i riskkapitalmarknaden som överordnad 
och ogärna avstår medel till buffertfonderna. För att fungera bra som risk-
kapitalfond måste styrelsen ha en sammansättning där investeringsverk-
samheten står i centrum. Det ligger därmed i verksamhetens natur att man 
ständigt söker efter nya investeringsmöjligheter där pengarna antas ge 
högre avkastning än om de överförs till de reguljära buffertfonderna. Att i 
en sådan styrelse få utrymme för pensionssystemets behov är inte enkelt. 
Ett beslut att föra över pengar kan lätt framstå som att fonden underkän-
ner sin egen förmåga att fullgöra sitt uppdrag som riskkapitalförvaltare.  

Enligt Riksgäldskontorets uppfattning skapar således den föreslagna 
delegeringen av ansvaret för när medlen i Sjätte AP-fonden ska komma 
pensionssystemet till godo svårhanterade intressekonflikter. Samtidigt finns 
principen om pensionssystemets självständiga ställning, som begränsar 
utrymmet att utifrån påverka styrelsens agerande.  

Den föreslagna modellen leder också till komplicerade samordningspro-
blem mellan Sjätte AP-fonden och buffertfonderna. De sistnämnda ska 
göra ALM-analyser för att bl.a. bedöma hur stor del riskkapital de bör ha 
för att kunna nå sina mål på bästa sätt. Om en eller flera fonder finner att 
riskkapitalandelen bör minskas, kan de reducera sina egna innehav, men 
inte direkt påverka Sjätte AP-fondens agerande. Sjätte AP-fondens spe-
ciella ställning skapar på sätt oklarhet om ansvaret för den samlade buffert-
fondens sammansättning.  

Även dessa frågor får en enkel lösning om Sjätte AP-fonden avvecklas, 
eftersom medlen då hanteras inom buffertfondernas ram, där ingen 
diskretion finns beträffande vid vilken tidpunkt medlen kan användas för 
pensionsutbetalningar och där tillgångarna på ett naturligt sätt integreras i 
fondernas ALM-analyser.  

----------------------------------- 

I detta ärende har riksgäldsdirektören Thomas Franzén beslutat, efter före-
dragning av chefsekonomen Lars Hörngren.  
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