
AP-ledare utan ansvar 
De senaste veckorna har vi kunnat läsa om att våra AP-fonder förlorat den gigantiska summan 
av 191 miljarder kronor under förra året. Det är en ofattbart stor summa och motsvarar så 
mycket som c:a 25 % av statens budget för 2009.  
 
Men inte nog med detta. En av AP-fonderna betalar trots en förlust på 48 miljarder ändå ut 1,6 
miljoner i bonus till en liten grupp anställda. Som lök på laxen får vi därtill besked om att en 
annan AP-fond höjt en VD-lön med en halv miljon under det gångna krisåret – inte via en 
bonus utan en gratifikation i tron att detta begreppsbyte skall mildra svenska folkets vrede 
över pensionsfondsfrälsets hantering av våra samlade pensioner. 
 
Det som gör mig lika upprörd är att dessa fakta ännu inte har lett till massiva protester över 
hur vi organiserat våra gemensamma AP-fonder. Det gäller ju trots allt svenska folkets trygg-
het under allt längre pensionsperioder. Vi har vare sig granskat styrelsernas kompetens, hur de 
väljs eller hur de agerat för att förvalta pensionspengarna. Inte heller har vi kritiskt analyserat 
Riksdagens riktlinjer för pensionspengarnas placering eller hur direktiven ser ut för perioder 
när det uppstår stora förändringar i den ekonomiska konjunkturen. 
 
Nu är det dags för en bred revision av hur hela pensionssystemet är uppbyggt inom AP-
fondssfären. Den första punkten som behöver ses över är hur stor andelen aktier bör vara i en 
fonds totala placeringar. Fonderna bör få stränga direktiv att avstå från uppenbara spekula-
tionssatsningar. Att AP-fonderna placerat stora mängder i rikskapitalfonder bör få effekter för 
VD:ar och ledningar. Byte på ledande poster är en uppenbar nödvändighet. 
 
Kompetenskraven på de ansvariga för de 191 miljardförlusterna har av allt att döma legat i 
underkant. Att tillåta bonusar och gratifikationer för ledargarnityret hos medborgarnas vikti-
gaste pensionsinstrument håller inte. Nu måste Riksdagen ta ansvar – innan det är för sent! 
2009 kan bli ännu ett bevis på en ohållbar situation. 


