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• Globalt väldiversifierad portfölj

Den första januari 2001 erhöll AP3 en portfölj vars 
tillgångsmassa dominerades av svenska statsobliga-
tioner. Omedelbart inleddes arbetet med att anpassa
portföljens tillgångsmix för att bättre passa fondens
långsiktiga åtaganden i pensionssystemet. Vid halvårs-
skiftet var målet nått: en globalt väldiversifierad portfölj
med en betydligt högre aktieandel än tidigare. Referens-
portföljens sammansättning framgår av figuren här
nedan. 

• Fondkapital 132,7 miljarder kronor

Värdet på fondkapitalet uppgick den 31/12 2001 till
132,7 miljarder kronor. I likhet med de övriga tre 
buffertfonderna har fonden under året fått ett kapital-
tillskott på totalt 4,5 miljarder kronor. Detta kan till 
största delen hänföras till ett positivt netto av inbetalda
pensionsavgifter och utbetalda pensioner. 

• Totalavkastning –4,2 procent

De kraftiga kursnedgångarna på aktiemarknaden under
2001 har inneburit att fonden redovisar ett negativt 
förvaltningsresultat som uppgår till –5,8 miljarder 
kronor (inklusive orealiserade värdeförändringar), 
vilket motsvarar en totalavkastning på –4,2 procent 
(efter kostnader och justerat för nettoinflöden). För 
den likvida delen av portföljen, som exkluderar fastig-
heter, uppgår avkastningen till –4,4 procent, vilket var
något bättre än referensportföljen som backade med
4,6 procent.

• Intern förvaltning slog index

Drygt tre fjärdedelar av fondkapitalet förvaltas aktivt av
fondens egna portföljförvaltare. Utomeuropeiska aktier
samt amerikanska och brittiska företagsobligationer
förvaltas externt, för närvarande genom indexförvalt-
ning. I den interna förvaltningen överträffade både 
aktieportföljen och ränteportföljen sina referensindex
under 2001. Den bästa utvecklingen uppvisade 
den svenska aktieportföljen som slog index med 3,4
procentenheter.

• Ny referensportfölj för 2002

Under hösten 2001 har fonden uppdaterat och 
fördjupat sin analys av pensionssystemets långsiktiga
utveckling och vilken portföljmix som skapar störst
nytta i förhållande till fondens åtaganden. Den nya
analysen bygger på SCBs senaste basscenario som 
pekar mot en befolkningsutveckling som är mer 
gynnsam för pensionssystemets utveckling jämfört
med tidigare prognoser. Resultatet av de nya beräk-
ningarna har medfört att fondens styrelse beslutat om
vissa justeringar i referensportföljen för 2002. Andelen
aktier ökar med 5,5 procent, samtidigt som andelen 
utländska räntebärande tillgångar minskar.

• Förvaltningskostnader på 0,08 procent

Förvaltningskostnaderna uppgick till 110 miljoner kronor,
vilket motsvarar 0,08 procent av förvaltat kapital. Knappt
hälften av kostnaderna består av personalkostnader. 
Antalet medarbetare ökade under året från 29 till 38. 

Året i korthet
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Figur 1  
AP3s referensportfölj 2001
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Figur 2  
AP3s referensportfölj 2002
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Ett år har gått sedan jag och mina medarbetare fick förtroendet att

förvalta en av de fyra buffertfonderna i det reformerade pensions-

systemet.Vårt nya mandat är entydigt:Vi ska skapa största möjliga

nytta för pensionssystemet. Detta innebär två huvuduppgifter: Den

första är att identifiera vilken tillgångsmix som bäst uppfyller vårt

långsiktiga åtagande som buffert i pensionssystemet. Den andra är

att löpande förvalta denna portfölj på bästa sätt.

Arbetet med att lösa den första uppgiften inleddes under 2000 då fonden
genomförde en första studie av vilka långsiktiga effekter portföljer med olika
tillgångsmix får för pensionssystemet. Vi har sökt efter en portfölj som ger
en bra förväntad avkastning på fondkapitalet i goda tider och samtidigt 
minskar riskerna för obalanser i pensionssystemet i dåliga tider.

Genom en statistisk modell har vi studerat egenskaperna för olika port-
följer i miljontals scenarier med varierande antaganden om exempelvis till-
växt, befolkning, inflation och börsutveckling. Den här typen av analys kal-
las för ALM – Asset/Liability Modelling (på svenska ungefär: tillgång/skuld-
analys). På AP3 strävar vi efter att ligga i framkanten av utvecklingen 
inom ALM-analys bland pensionsförvaltare internationellt. Därför var det
inte utan stolthet som jag i Bryssel i november 2001 för fondens räkning
fick ta emot International Pensions Europe Award som svensk vinnare i
kategorin Investment Strategy, en utmärkelse som avsåg just fondens ALM-
analys.

Under 2001 har fonden genomfört en fördjupad och uppdaterad ALM-
studie. Denna studie visade att en portfölj med 55 procent aktier, 37 pro-
cent räntebärande tillgångar och 8 procent fastigheter har de bästa förut-

sättningarna för att skapa nytta för pensionssystemet. Den
bästa balansen uppnås när knappt hälften av tillgångarna
(45 procent) placeras i Sverige och resten utomlands. 

Våra beräkningar visar att möjligheterna att placera
utomlands får särskilt stor betydelse i situationer där pen-
sionssystemet drabbas av påfrestningar och ”bromsen”

riskerar att slå till. (Bromsen innebär att pensionerna inte räknas upp i den
takt som utlovats om det uppstår varaktiga underskott i systemet.)

Missriktad AP-fondsdebatt

AP-fondernas placeringsregler har varit föremål för debatt under det gångna
året. Bland annat har det föreslagits att pensionsfonderna skulle åläggas att
investera mer kapital i svenska aktier i syfte att säkerställa ett svenskt
ägande av svenska företag. Enligt min mening är debatten missriktad. Hela
pensionskapitalet i Första till Fjärde AP-fonderna är faktiskt mindre än en
femtedel av hela värdet på Stockholmsbörsen. AP-fonderna kan knappast
bli den räddande ängel som ska bevara ägandet i svenska börsbolag svenskt.
Glöm inte heller att AP-fonderna är en buffert som ska börja tas i anspråk
om knappt tio år. Vem ska köpa de svenska aktier som fonderna då måste
sälja? Nej, lösningen på bristen på svenskt ägarkapital måste sökas på annat
håll. 

Det statliga inkomstpensionssystemet står för en betydande del av 
ålderdomens ekonomiska trygghet för stora delar av svenska folket. Det är
orimligt att låta framtidens pensionärer bära den risk för sämre pensioner
som det skulle innebära om AP-fondsportföljerna ensidigt inriktades på
svenska aktier. 

De finansiella marknaderna under 2001 har präglats av en djup nedgång
i världsekonomin och politisk osäkerhet i efterdyningarna av terrorist-
attackerna den 11 september. De globala aktiemarknaderna har fallit med

VD-ord: 
Pensionssystemet vinner på vårt entydiga uppdrag 
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”Möjligheterna att placera utomlands 
får särskilt stor betydelse i situationer där

pensionssystemet drabbas av påfrestningar
och ’bromsen’ riskerar att slå till.”



omkring 14 procent, mätt i lokal valuta. Det har medfört
att avkastningen på fondkapitalet för 2001 är negativ, –4,2
procent efter kostnader. 

Det känns naturligtvis tråkigt att behöva redovisa ett
krympande fondkapital. Men samtidigt visar våra analy-
ser att den portföljmix vi valt är den långsiktigt bästa för
pensionssystemet. Med en högre andel räntebärande pla-
ceringar hade resultatet visserligen blivit bättre just för
2001. Men det är tyvärr inte möjligt att kraftigt öka eller
minska andelen aktier i portföljen under enskilda år för
att försöka kliva i och ur aktiemarknaden vid exakt rätt
tillfällen. Det skulle innebära ett orimligt stort risktagande
i förhållande till den portfölj som vår analys visat är den
långsiktigt bästa.

Efter fjolårets omfattande portföljanpassning har AP3
gått in i en ny fas. Nu gäller det att förvalta portföljen för
att, inom ramen för en låg risknivå, skapa bästa möjliga
avkastning på olika delmarknader. Under 2001 har av-
kastningen på AP3s totalportfölj överträffat referensport-
följen med 0,2 procentenhet (0,1 efter förvaltningskost-
nader). Det innebär att vi inte riktigt nådde fram till vårt
mål att överträffa referensportföljen med 0,3 procent-
enheter. Men givet situationen med en krävande portfölj-
anpassning, en turbulent marknadsutveckling och att 
andelen indexförvaltning inledningsvis har varit högre än
vad vi långsiktigt siktar på, är jag ändå nöjd med detta 
resultat. Särskilt glädjande är det att vår egen förvaltning av svenska aktier
slog index med 3,4 procentenheter.

Tydlig gemensam värdegrund

Fondens nya förvaltningsmandat har ställt stora krav på den nya AP3-orga-
nisationen. På tre år har vi vuxit från 5 till 38 medarbetare. En viktig del av
arbetet med att skapa det nya AP3 har varit att etablera en stark kultur med
en tydligt utmejslad gemensam värdegrund. Jag upplever att vårt starka 
fokus på kulturfrågorna har satt en tydlig prägel på AP3s sätt att arbeta. Bland
mina medarbetare möter jag en respekt för den enskilde
medarbetarens kunskaper och ett individuellt ansvars-
tagande, som jag tror utmärker oss jämfört med andra 
kapitalförvaltningsorganisationer. 

Ett av årets stora projekt var den omfattande portfölj-
anpassning som det nya uppdraget krävde. Att denna stora
transaktionsvolym hanterades på ett så smidigt och professionellt sätt, tycker
jag är ett tydligt bevis på det ansvarstagande som kännetecknar AP3. Jag är
mycket nöjd med att vi på kort tid har lyckats bygga upp en väl fungerande
förvaltningsorganisation fokuserad på uppgiften att göra nytta för det svenska
pensionssystemet. Det är ett viktigt uppdrag som jag och mina medarbetare
ser fram emot att fullfölja.

Stockholm den 12 februari 2002

Tomas Nicolin
Verkställande direktör
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”Bland mina medarbetare möter jag 
ett individuellt ansvarstagande, som jag
tror utmärker oss jämfört med andra 
kapitalförvaltningsorganisationer.”



sult, Watson & Wyatt och tillsam-
mans arbetade vi fram en ungefär-
lig bild på hur AP3-portföljen borde
se ut. Den visade att portföljen bor-
de innehålla en hel del utländska
aktier, men även obligationer i ut-
landet. Därefter tog vi ställning till

vilka tillgångar vi skulle
förvalta själva och vilka
vi skulle lägga ut på 
externa förvaltare.”

Nu började arbetet med
att planera AP3s nya 
organisation. 

Tomas Nicolin be-
rättar: ”Inom svenska
aktier visste jag att vi
var på rätt spår. Efter 
dåliga resultat 1998–99
presterade fonden under
2000 sju procentenheter
bättre avkastning än 
index. Men fonden 
behövde också annan
kompetens, exempelvis
måste en helt ny avdel-

ning för ränte- och valutaförvaltning
byggas upp.”

En av de viktigaste rekrytering-
arna gällde en ränte- och valutachef.
I april anställdes Lennart Nordkvist,
tidigare chef för värdepappershan-
del på Stora Finans. Lennart fick
omedelbart sätta igång att anställa
medarbetare.

”Det gällde att hitta mycket erfarna
och rutinerade personer för att få
igång en bra verksamhet på kort tid.
Jag är väldigt nöjd med att vi lycka-
des få ihop ett så kvalificerat gäng.
Flera har runt 15 års erfarenhet av
ränte- och valutamarknaden.”

P3s portföljanpassning inled-
des omedelbart när fonden
vid årsskiftet fått sin initial-

portfölj värd 134 miljar-
der kronor. Portföljanpassningen 
hade föregåtts av intensiva förbere-
delser bland AP3s medarbetare 
under hela hösten 2000.
Men egentligen inled-
des planeringen långt ti-
digare. 

Redan när Tomas
Nicolin tillträdde som
VD 1998 för Femte AP-
fonden så anade han att
fonden kunde bli en ak-
tör i det nya pensions-
systemet. ”När pen-
sionsreformförslaget
presenterades somma-
ren 1999 framgick det
att Femte AP-fonden
skulle bli en av fyra från
början lika stora fonder.
Vi insåg redan då att den
initialportfölj som vi
skulle ärva krävde en
omfattande anpassning för att få en
tillgångsmix som var den bästa möj-
liga för framtidens pensionärer.”

Uppgiften att ta fram den port-
följen gick till Niklas Ekvall, Chief
Investment Officer och vice VD på
AP3.

”Vårt verktyg var en studie där vi
analyserade vilken portföljmix som
var lämplig med hänsyn till fondens
åtagande som buffertfond i det sven-
ska pensionssystemet,” berättar han.

”Trots att vi redan vid denna tid-
punkt hade hög kompetens inom
fonden så behövde vi en samtals-
partner. Vi anlitade därför en kon-

Rätt portfölj för framtidens pensioner:
AP3s medarbetare berättar 
om portföljanpassningen

Högt på listan stod också rekry-
teringen av en administrativ chef.
Fonden måste ha en värdepappers-
administration som kunde hantera
alla olika slags värdepapper som 
fonden skulle förvalta i sitt nya upp-
drag. Fonden anställde Sven Asken-
berger, med bland annat 9 år från
Gota Bank på meritlistan där han
var chef för värdepappersadmini-
strationen. En av hans första upp-
gifter var att finna en ny depåbank.

”Vi behövde en depåbank som
kunde hantera alla typer av värde-
papper över hela världen,” berättar
Sven Askenberger. ”Det talade 
för en global depåbank. Men även 
kostnaden var viktig då avgifter till 
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”Vi hade lagt upp en taktik för försäljningarna på 
räntesidan. Målet var att genomföra dem på kortast 
möjliga tid till lägsta möjliga kostnad och utan att störa 
marknaden. Direkt efter årsskiftet satte vi igång och 
på några dagar sålde vi svenska räntepapper för  
20 miljarder kronor.” Lennart Nordkvist, AP3s ränte- 
och valutachef, beskriver sin del av portföljanpassningen 
i början av året 2001.

TOMAS NICOLIN

”Jag är mycket
nöjd med hur 
vi lyckades 
genomföra 

detta krävande 
uppdrag.”



”Vi visste naturligtvis att fon-
dens transaktionsflöde
skulle öka efter års-
skiftet. Det svåra var 
att bedöma hur back-
office skulle bemannas.
Många andra i bran-
schen har valt att dela
upp administrationen
på olika typer av värde-
papper. Men vi valde ett
back-office med få med-
arbetare, där alla kan
allt. Mycket tack vare
att vi hade väldigt erfar-
na medarbetare.” 

Det var Lotta Karls-
son med 25 års erfaren-

het från bland annat Öhman Fond-
kommission och Maria
Prinsström som under
12 år arbetat inom 
Roburs fondförvaltning
som själva avgjorde att
AP3, en av Sveriges 
största kapitalförvalta-
re, fick ett av Sveriges
minsta back-office. 

”Vi ville naturligtvis
undvika en långsiktigt
alltför hög arbetsbelast-
ning på back-office, vil-
ket talade för att vi bor-
de vara fler. Men lika
viktigt var att ha korta
kommunikationsvägar.

depåbanken är en tung post i AP3s
administrationskostnader.”

”Bara en handfull depåbanker i värl-
den uppfyllde våra krav. Vi träffade
flera av dem och analyserade deras
upplägg. Därefter förhandlade vi vi-
dare med två, och slutligen valde vi
i november 2000 att teckna avtal
med amerikanska Northern Trust.” 

En annan av Sven Askenbergers
viktiga uppgifter var att förbereda back-
office, fondens värdepappersadmi-
nistration, för portföljanpassningen. 

Överrubriuk
Underrubrik
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LENNART NORDKVIST

”På några dagar sålde vi
svenska räntepapper 

för 20 miljarder kronor.”

SVEN ASKENBERGER

”Bara en handfull
depåbanker i 

världen uppfyllde 
våra krav.”



är en av dem som ansvarar för AP3s
upphandling av extern förvaltning. 

Hon berättar: ”I första skedet
valde vi att låta all externförvalt-

ning ske passivt, vilket
innebär att förvaltarna
följer index. Vi ville ha
indexförvaltare som var
tillräckligt mångsidiga
och klarade både aktier
och obligationer i såväl
Nordamerika och Euro-
pa som Asien. Urvalet
var begränsat eftersom
indexförvaltning är en
bulkprodukt som bara
ger de riktigt stora lön-
samhet. Cirka sex för-
valtare i världen upp-
fyllde våra baskrav. Av
dessa slöt vi ramavtal
med tre. Inledningsvis
beslöt vi oss sedan för

att ge förvaltningsuppdrag till två;
Merrill Lynch för nordamerikanska
aktier och State Street för europeis-
ka och asiatiska aktier.” 

”Vi valde indexförvaltning för att
snabbt kunna öka andelen utländ-
ska aktier i portföljen. Indexavtalen
kan sägas upp med omedelbar ver-
kan, vilket gör att vi när som helst
kan byta från index till aktiv för-
valtning eller flytta
pengar från en indexför-
valtare till en annan,”
säger Lena Djurberg.

Men i fondens plane-
ringsarbete återstod en
nöt att knäcka, den
svenska obligations-
marknaden. Aktieköp-
en skulle finansieras 
genom försäljningar av
svenska räntebärande
papper värda drygt 
30 miljarder kronor.
Samtidigt visste man att
likviditeten på den
svenska obligations-
marknaden var begrän-
sad. Detta var Lennart Nordkvists
ansvar. Efter 20 år på den svenska
penning- och obligationsmarknaden

Nu skulle många nya rutiner sättas
på plats och det var viktigt att allt
blev rätt. En liten back-officeorga-
nisation gav oss en helhetssyn över
arbetet. Därför nöjde vi
oss inledningsvis med
att vara två personer,”
berättar Lotta Karlsson.

Under sommaren
2000 började den nya
AP3-organisationen ta
form. Fondens värde-
papperssystem förstärk-
tes, ränte- och valuta-
handlare kom på plats
och kunde sätta igång
med det omfattande 
arbetet att bygga upp 
organisation, rutiner och
system. 

Parallellt med den
avslutande fasen i arbe-
tet med att ta fram refe-
rensportföljen bildades en styrgrupp
för portföljanpassningen ledd av 
Niklas Ekvall. Styrgruppens uppgift
var att samordna de olika delarna av
arbetet med den portföljanpassning
som skulle inledas direkt efter års-
skiftet. 

”Trots att vår slutliga referensport-
följ inte fastställdes förrän i slutet
av november så hade vi ändå en god
känsla för hur vår nya portföljstruk-
tur borde se ut. Därför kunde vi in-
leda planeringen ganska tidigt på
hösten,” berättar Niklas Ekvall. 

Initialportföljen bestod av cirka
25 procent aktier, mest svenska,
medan AP3 enligt sin referensport-
följ borde ha drygt halva portföljvär-
det i aktier, fördelade lika på de sven-
ska, europeiska respektive övriga
världens aktiemarknader. Där AP3
inte hade egen kompetens skulle 
förvaltningen skötas av externa 
parter, inledningsvis ungefär en
fjärdedel av hela portföljvärdet. Det
betydde att fonden behövde ha alla
avtal på plats med externa förvaltare
före årsskiftet.

Lena Djurberg,med enbakgrund som
vice VD för Postens pensionsstiftelse,

Rätt portfölj för
framtidens pensioner
Fortsättning från föregående sida

var han väl förtrogen med marknads-
förutsättningarna. 

”Redan före årsskiftet la vi upp
taktiken för hur ränteförsäljningarna
skulle genomföras på kortast möjli-
ga tid. Marknadsläget avgör likvidi-
teten, om marknaden stiger så är det
enklare att sälja, men vi gillade inte
att bygga planeringen på gissningar
om framtiden. Därför behövde vi 
vara kreativa,” berättar Lennart
Nordkvist. 

AP3s initialportfölj innehöll 20 mil-
jarder kronor i räntepapper med kort
återstående löptid. 

”Ur likviditetshänseende var det
bra, det skulle gå att sälja denna po-
sition ganska enkelt. Tillsammans
med de köp och försäljningar av va-
luta som vi måste göra så bedömde
vi att kostnaden blev mindre om vi
gjorde huvuddelen med en motpart
än om vi sålde lite här och där och
gjorde affärer med alla. Strax före
årsskiftet ägnade vi oss åt att leta
upp den billigaste och bästa mot-
parten på valuta och svenska rän-
tor. Vi strukturerade affären så att
motpartens risker minimerades, på
så sätt kunde den genomföras till
lägsta möjliga kostnad. Före årsskif-
tet hade vi gjort upp med en svensk

motpart som genomför-
de både vår ränte- och
valutaaffär.”

Den andra januari
gick så startskottet. På
morgonen fanns värde-
papper motsvarande 134
miljarder kronor regi-
strerade på AP3s depåer.
Ett par dagar senare 
såldes en stor del av den
korta ränteportföljen
samtidigt som fonden
köpte utländsk valuta.
Därmed var AP3 mitt
inne i portföljanpass-
ningsskedet. 

”Så här i efterhand
tycker jag att det egent-

ligen är otroligt att vi klarade att 
genomföra alla affärerna utan pro-
blem,” resonerar Matthias Buhr-
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NIKLAS EKVALL

”Vi vill ligga i
framkanten av 
utvecklingen 
inom ALM-

analys.”

LENA DJURBERG

”Vi valde index-
förvaltning för 

att snabbt kunna
öka andelen 

utländska aktier.”
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”Viktigt var att minimera den tota-
la transaktionskostnaden, det vill
säga både courtage och marknads-
påverkan. Vi insåg att vi kunde 
genomföra de utländska aktieköpen
billigare än indexförvaltarna. Istäl-
let för att vi skickade över kontanta
medel till dem så fick de en färdig
aktieportfölj med europeiska, ame-
rikanska och japanska
aktier värd totalt 2,8
miljarder USD,” berättar
Magnus Eriksson. ”Via
en internationell invest-
mentbank handlade vi
upp mäklartjänsten glo-
balt, för alla marknader.
Därmed hade vi kon-
troll över att affärerna
gjordes till lägsta möj-
liga totalkostnad. Resul-
tatet blev en courtage-
kostnad på endast 0,003
procent av portfölj-
värdet och dessutom 
en mycket låg grad av
marknadspåverkan.”

Under januari och februari 2001
lyckades AP3 sälja svenska ränte-
papper och köpa utländska aktier för
omkring 30 miljarder kronor. Sam-

tidigt växlades valuta för
lika stora belopp efter-
som de utländska akti-
erna skulle skyddas mot
valutarisk genom affärer
på terminsmarknaden. 

Den styrgrupp som
samordnade arbetet
med portföljanpass-
ningen fortsatte att träf-
fas varje vecka för att
stämma av hur långt
man hade kommit. Må-
let var att ha den största
delen av portföljanpass-
ningen klar i slutet av
mars. Men anpassningen
följde inte den uppgjorda

Berg som är AP3s valutahandlare.
”Det var en enorm fördel att vi 
gjorde en stor del av valutaväxling-
arna tidigt på året. Lite senare i 
februari föll kronan kraftigt och då
hade det varit omöjligt att göra en
så stor valutatransaktion.”

Valutorna användes till att köpa
utländska aktier. Magnus Eriksson,
AP3s aktiechef, beskriver sin del av
portföljanpassningen i början av året
2001: 

”Intensiteten var otroligt hög och
höll i sig från januari till slutet 
av mars. Vi köpte utländska aktier
för pengarna från försäljningar av 
svenska räntepapper. Samtidigt
skulle den svenska aktieportföljen
stuvas om till den profil vi ville ha.
Totalt sett blev det mycket stora 
affärsvolymer.” 

MARIA PRINSSTRÖM

”AP-fonderna förväxlades 
ofta och vi fick 

affärsbekräftelser som 
borde ha hamnat hos 

någon annan AP-fond.”

LOTTA KARLSSON

”En liten 
back-officeorganisation 
gav oss en helhetssyn 

över arbetet.”

MATTHIAS BUHR-BERG

”Det var en 
enorm fördel 
att vi gjorde

valutaväxlingarna
tidigt på året.”



”Redan under hösten visste vi
att andelen svenska aktier i initial-
portföljen skulle bli högre än önsk-
värt. Dessutom insåg vi att AP3 skul-

le ärva en aktieportfölj
med en profil som inte
stämde med hur vi ville
ligga viktad i olika 
bolag och sektorer. Vi
insåg att många av de
aktieposter som vi tidi-
gare hade sålt skulle vi
nu få tillbaka, eftersom
vi fick en fjärdedel av
AP-fondsystemets be-
fintliga aktieinnehav,
20 miljarder aktier i 
AP3 och 125 miljarder i
Fjärde AP-fonden”. 

Analysen visade att
initialportföljen var
kraftigt överviktad i 
både Ericsson och Astra-
Zeneca. Här ville AP3s

aktieförvaltare inta en mer försik-
tig hållning. Dessutom innehöll den
nya aktieportföljen ABB-aktier, en
aktie som fonden inte ville äga över-
huvudtaget. 

”Samtidigt som vi ville stuva om 
i den svenska aktieportföljen, 
behövde vi sälja delar av den för att
placera i Europa. Detta visste vi 
skulle ta tid. Så från fjärde januari
började vi att agera,” berättar 
Magnus Eriksson. ”För att begränsa
antalet bolag gjorde vi oss av med
flera innehav, inom exempelvis 
basindustri sålde vi Trelleborg och
Avesta Sheffield helt och hållet och
satsade istället på SCA. Men vi 
ville också öka ägarandelen i några
mindre bolag där vi hade stark till-
tro till aktien, exempelvis Cardo och
Munters. Problemet var att dessa
aktier hade en mycket begränsad lik-
viditet på börsen. Räknat i genom-
snittliga dagsomsättningar på bör-
sen skulle affärerna ta upp till ett år
att genomföra.”

”Därför krävdes det att vi utnytt-
jade vårt kontaktnät. Vi hittade vä-
gar att snabbt och kostnadseffektivt
förvärva de poster som vi ville ha.”

tidsplanen slaviskt, det fanns en flexi-
bilitet för att kunna anpassa takten
till läget på marknaden. Tempot styr-
des dels av i vilken takt fonden 
kunde sälja svenska obli-
gationer, dels av läget på
aktiemarknaden. 

”Efter mina 15 år på
penningmarknaden så
var det min bedöm-
ning att det skulle bli 
omöjligt att nettosälja 
svenska obligationer för
15–20 miljarder kr på
kort tid om obligations-
marknaden gick ned,”
säger Hans Eriksson
som är AP3s räntehand-
lare. ”Taktiken blev där-
för att bara sälja obliga-
tioner under perioder
när kurserna steg. Period-
vis gjorde AP3s ränte-
förvaltning inga affärer
alls. Ibland köpte vi till och med lite
svenska obligationer för att det var
billigt och för att ingen motpart 
skulle vara säkra på att vi fortsatte
att nettosälja. På så sätt stack vi inte
ut som någon massiv säljare utan
agerade som vem som helst på den
svenska obligationsmarknaden.”

Ränteskillnaden mellan Sverige
och Europa låg i början av 2001 på
en historiskt sett låg nivå. Likvidi-
teten på den svenska statsobliga-
tionsmarknaden var mycket god och
det såg värderingsmässigt mycket
attraktivt ut att sälja. 

”Det gjorde oss otåliga. Vi bestämde
oss för att tjuvstarta med att sälja
svenska obligationer och köpa euro-
peiska obligationsterminer, vilket vi
enligt tidsplanen inte skulle göra 
förrän i april,” berättar Hans Eriksson. 

I efterhand framstår denna 
timing som en riktig fullträff. 
Senare under våren vidgades ränte-
skillnaden mellan Sverige och 
euroområdet dramatiskt.

Även i aktiegruppen var aktivi-
teten i full gång. Där fokuserades 
arbetet på den svenska aktieport-
följen. Magnus Eriksson berättar: 

Rätt portfölj för
framtidens pensioner
Fortsättning från föregående sida

Men medan AP3 agerade så flore-
rade rykten på marknaden. Magnus
Eriksson som själv arbetat som mäklar-
chef under många år kommenterar: 

”Ibland hörde jag märkliga slut-
satser där vårt agerande blåstes upp.
Jag tror att om man mäter fonder-
nas affärer och sätter dem i relation
till hela börsomsättningen så visar
det sig att de bara utgör en mycket
liten del. Kunskapen på marknaden
om vilka transaktioner vi behövde
genomföra var rätt varierande. 
Medan flera internationella firmor
under hela 2000 kom och besökte
oss och föreslog affärsupplägg för 
hela den globala portföljen, så var de
svenska mäklarhusen mer fokuserade
på den svenska aktieportföljen.”

Men under portföljanpassningen
kom de svenska aktörerna i slutän-
dan ändå att spela en stor roll.
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HANS ERICSSON

”Taktiken blev 
att bara sälja 
obligationer 

under perioder 
när kurserna 

steg.”
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undvikits om AP-fonderna hade
döpts till helt olika namn.”

Efter årets första tre månader 
hade AP3 nått rätt vikt för aktier och
räntepapper samtidigt som aktie-
portföljen också fått rätt regionala
vikter. Nu återstod att diversifiera
obligationsportföljen genom att gå
in i japanska, brittiska och ameri-
kanska statsobligationer. När ränte-
förvaltningen rekryterat en kredit-
obligationsförvaltare kunde fonden
även inleda uppbyggnaden av en
portfölj av utländska bostads- och
företagsobligationer.

”Planen för fonden är att en 
tredjedel av hela ränteportföljen ska
investeras i kreditpapper, både 
bostadsobligationer och företags-
obligationer,” säger Lennart Nord-
kvist. ”Under andra kvartalet inves-
terade vi en del av den amerikanska
obligationsportföljen i företagsobli-
gationer, via en extern indexförval-
tare. Under sensommaren gjorde vi
samma sak på den brit-
tiska obligationsmark-
naden.”

Vid halvårsskiftet nådde
AP3 sitt mål, den till-
gångsmix som analysen
visat var mest gynnsam
för Sveriges framtida
pensionärer. Men även
om investeringsarbetet
gick in i en mer förval-
tande fas så var portfölj-
anpassningen inte helt
avslutad. 

Arbetet fortsätter
med att hitta externa
förvaltare som sanno-
likt kan förvalta till-
gångar aktivt med lön-
samt resultat. 

”Här undersöker vi
främst förvaltare inom
olika marknadssegment och regio-
ner där vi själva tror att aktiv för-
valtning kan löna sig, alltså där nå-
gon kan ha en informationsfördel
framför andra och som därför slår
index,” berättar Lena Djurberg. 

Dessutom fördjupas fondens 

arbete med den långsiktiga place-
ringspolicyn. I oktober utsågs AP3
av branschtidskriften Investment &
Pensions Europe (IPE) till marknads-
ledare bland svenska pensionsför-
valtare inom området investerings-
strategi för fondens ALM (Asset/
Liability-Modelling)-studie.

”Vi fortsätter att uppdatera och
förbättra ALM-analysen,” berättar
Niklas Ekvall. ”Inom fonden har vi
byggt upp en betydande kompetens.
Vår ambition är att ligga i fronten
för utvecklingen i vår bransch vad
gäller ALM.”

Glädjen över den smidiga portfölj-
anpassningen grumlas av att AP3s
avkastning hade varit bättre om 
fonden dröjt med sina aktie-
placeringar. 

”Med facit i hand hade det varit
bättre att äga mer räntepapper i år,
eftersom kurserna på aktiemark-
naden fortsatte att gå ned efter att

vi hade ökat fondens 
aktieandel. Men detta
hade varit direkt oan-
svarigt med de kunska-
per vi hade om vilken
långsiktig tillgångsmix
som är bäst anpassad till
våra åtaganden,” säger
Tomas Nicolin. 

”Så här stora kapital-
transaktioner – det är
man bara med om en
gång i livet. Jag är väldigt
nöjd med att det hela 
fungerat över förväntan,
inte minst administra-
tivt, tack vare väldigt
kompetenta och erfarna
medarbetare. När vi
byggde upp organisatio-
nen var intresset stort för
att arbeta på AP3 och det
var relativt lätt att hitta

medarbetare med hög kompetens och
lång erfarenhet. Nu gäller det att byg-
ga vidare på den här positiva starten.
Då är kulturfrågorna viktiga, att 
skapa rätt klimat för lagarbete, 
arbetsglädje och utveckling,” avslu-
tar Tomas Nicolin.

”Portföljanpassningen hade ald-
rig gått så snabbt och smidigt om
det inte hade varit för det goda mark-
nadskunnandet hos våra viktigaste
svenska motparter,” säger Urban 
Eriksson, Magnus kollega inom aktie-
exekveringen. 

Likheten i AP-fondernas namn
skapade dock förvirring bland mot-
parterna.

”Vi förväxlades ofta. Många kän-
de inte till pensionsreformen och
därför fick vi åtskilliga affärsbekräf-
telser som borde ha hamnat hos 
någon annan AP-fond,” berättar 
Maria Prinsström på AP3s back-
office. ”Troligen hade sådana misstag

URBAN ERIKSSON:

”Portföljanpass-
ningen hade 
aldrig gått så
snabbt och 

smidigt utan det
goda marknads-
kunnandet hos
våra svenska 
motparter.”

MAGNUS ERIKSSON

”Intensiteten var otroligt hög
från januari till mars. 

Vi köpte aktier i Japan, 
USA och Europa.”



AP3 är en av fyra1 buffertfonder i det svenska pensionssystemet.

Riksdagen har givit alla fyra fonderna samma entydiga uppdrag:

att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt 

åtagande i pensionssystemet.

I början av 2000 fattade riksdagen beslut om en ny organisation och nya
placeringsregler för AP-fonderna. Dåvarande femte fondstyrelsen fick 
uppdraget att som en av fyra omstöpta AP-fonder förvalta buffertkapitalet i
det reformerade pensionssystemet. De nya placeringsreglerna trädde i kraft
den 1 januari 2001.

Trygga svenska folkets pensioner

Tredje AP-fonden är en del av det nya system som ska trygga framtidens
pensioner. Pensionssystemet är uppdelat i två delar. I den ena delen (fördel-
ningssystemet) är grundprincipen att utbetalningar av pensioner till dagens
pensionärer finansieras genom avgiftsinbetalningar (16 procent av lönen)
från dagens löntagare. Storleken på in- och utbetalningarna i systemet 
varierar från år till år bland annat beroende på demografiska förändringar,
arbetskraftsdeltagandet och löneökningstakten. Första till Fjärde (samt 
Sjätte) AP-fondens uppgift är att vara en buffert för att jämna ut tillfälliga
variationer i in- och utbetalningarna. För närvarande är inbetalningarna
större än utbetalningarna, men från 2010 uppstår ett växande underskott
då de stora fyrtiotalistårskullarna börjar gå i pension (se figur 6). 

Den andra delen är ett premiepensionssystem där utbetalade pensioner
betalas med fonderade medel som byggs upp av premiepensionsavgiften
(2,5 procent av lönen). Premiereserven förvaltas av privata fondförvaltare,
men även av Sjunde AP-fonden.

Hur påverkar AP-fonderna de framtida pensionerna?

I det nya pensionssystemet bestäms pensionen av hur mycket avgifter som
betalas in, det är ett så kallat avgiftsdefinierat system. Därför är det bara i
vissa situationer som avkastningen på buffertfonderna kommer att påverka
pensionsutbetalningarna.

I det nya pensionssystemet finns en inbyggd bromsmekanism (så kallad
automatisk balansering) som innebär att värdet av pen-
sionerna inte räknas upp i takt med inkomstutveck-
lingen om det uppstår varaktiga underskott i syste-
met. Varje år beräknas pensionssystemets balanstal,
som visar hur stora systemets tillgångar är i förhållande
till dess skulder. Figur 5 visar en preliminär uppskatt-
ning av pensionssystemets balansräkning vid början
av 2001.

Här ser man att buffertfondernas storlek är relativt
liten i förhållande till framtida pensionsåtaganden, 
cirka 11 procent. Men buffertfondernas storlek kan
ändå på marginalen få betydelse för om bromsen slår
till eller inte. Buffertfondernas uppgift är alltså att 
förvalta fondkapitalet så att risken för att bromsen 

aktiveras blir så liten som möjligt.
Riksdagen har också beslutat att det ska finnas en ”gasmekanism”. Det

innebär att pensionerna ska räknas upp om det uppstår långvariga över-
skott i pensionssystemet. Exakt hur dessa regler ska utformas utreds för
närvarande.

Enligt riksdagens uppdrag ska AP-fonderna bestämma sin långsiktiga
placeringspolicy utifrån en ALM-analys. Det är en analysmetod för att fast-

1 Även sjätte AP-fonden är en del av pen-
sionssystemets buffert, men har ett annat
uppdrag som innebär att de enbart investerar
i onoterade värdepapper.

Vårt uppdrag:
Skapa nytta för pensionssystemet
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Figur 4
Buffertfondernas roll i pensionssystemet
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ställa bästa möjliga tillgångsfördelning i förhållande till fondernas åtagande.
Läs mer om AP3s ALM-analys i avsnittet på sidan 42–47.

Nya placeringsregler

AP-fonderna är helt oberoende av varandra och ska självständigt fastställa
sina placeringspolicys och investeringsstrategier. De nya placeringsreglerna
medger stor flexibilitet. Den viktigaste restriktionen är att minst 30 pro-
cent av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper med låg
risk. 

Exponeringen för utländsk valutarisk har begränsats till 15 procent av
portföljen för år 2001. Därefter höjs taket för valutarisk med 5 procent-
enheter per år upp till 40 procent år 2006. Möjligheten att valutasäkra till
låg kostnad genom köp av valutaterminer innebär att dessa regler inte 
utgör någon restriktion för fondens möjligheter att investera i utländska till-
gångar. De av riksdagen beslutade placeringsreglerna framgår av faktarutan
här intill.

Fonderna ska ta miljö- och etikhänsyn i sin placeringsverksamhet, dock
utan att ge avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Riksdagen
har även beslutat att placeringarna inte ska påverkas av näringspolitiska
eller andra ekonomisk-politiska hänsyn.

Organisation, styrning och uppföljning

Genom att skapa fyra oberoende buffertfonder med identiska uppdrag har
regering och riksdag velat skapa konkurrens om att nå bäst resultat och för-
bättrade möjligheter till utvärdering.

AP3 är en statlig myndighet. Det innebär till exempel att vi lyder under
offentlighetsprincipen och lagen om offentlig upphandling. Dock finns det
flera viktiga skillnader mellan AP3 och myndigheter i allmänhet:
• Fonden har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelsen har fullt
ansvar för verksamheten. I detta ligger bland annat att besluta om place-
ringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. Styrelsen har sedan valt att
delegera ansvaret för den löpande verksamheten till en VD på motsvarande
sätt som i ett aktiebolag.
• Fonden har en mer självständig ställning än en vanlig myndighet. Verk-
samheten regleras endast i lag. Regeringen kan inte komma med direktiv
som reglerar verksamheten.
• Varje år utvärderas AP3 av regeringen. Granskningen
genomförs av tjänstemän på finansdepartementet. Ut-
värderingen presenteras i en skrivelse till riksdagen.
• Fonden har egna externa revisorer. 

Placeringsregler

• Placeringar ska få ske i alla förekom-
mande instrument på kapitalmarkna-
den som är marknadsnoterade och om-
sättningsbara.

• Minst 30 procent av fondens tillgångar
ska placeras i räntebärande värdepapper
med låg risk.

• Efter en successiv upptrappning 
får högst 40 procent av tillgångarna 
exponeras för valutarisk. För 2001 var
maxgränsen 15 procent, vilken höjdes
till 20 procent 2002.

• Varje fond får äga högst 10 procent av
rösterna i ett enskilt börsnoterat företag.

• Maximalt 5 procent av fondens till-
gångar får placeras i onoterade värde-
papper. Dessa placeringar måste ske 
indirekt via värdepappersfonder eller
liknande.

• Minst 10 procent av tillgångarna ska
förvaltas av utomstående förvaltare.
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Figur 5
Pensionssystemets balansräkning, 
1 januari 2001
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Figur 6
Nettoflöde av pensionsavgifter och 
pensionsutbetalningar i procent av avgiftsunderlaget
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Att skapa största möjliga nytta för pensionssystemet är grunden för

AP3s placeringspolicy.Tillgångsfördelningen ska spegla åtagandet

som buffertfond. Målet är att skapa bästa möjliga avkastning på 

fondkapitalet vid en given låg risknivå.

Fondens placeringspolicy ska enligt riksdagens uppdrag baseras på en analys
av vårt åtagande som buffert i det svenska pensionssystemet. Denna analys
ligger till grund för fondens långsiktiga strategiska tillgångsfördelning, den
så kallade referensportföljen. På kort- och medellång sikt bedriver fonden
en aktiv förvaltning med avsikt att skapa meravkastning i förhållande till
referensportföljen på de delmarknader där detta är möjligt.

En nyckeluppgift för fonden är att identifiera rätt långsiktig tillgångs-
mix genom så kallad ALM-analys (Asset/Liability Modelling, skuld/till-
gångsanalys). Genom att belysa sambanden mellan fondens tillgångssida
(avkastning på fondkapitalet) och åtagandesida (belastning på buffertfon-
derna) kan vi studera vilka konsekvenser portföljer med olika tillgångsför-
delning får för pensionssystemets långiktiga utveckling i olika demografiska
och ekonomiska scenarier. En fördjupad beskrivning av AP3s analysarbete
inom ALM-området finns på sid 42.

Inför årsskiftet 2000/2001, då det nya förvaltningsmandatet trädde i
kraft, genomförde fonden en första ALM-studie. Denna låg till grund för
styrelsens beslut om AP3s referensportfölj för 2001. För att den nya refe-
rensportföljen skulle vara möjlig att uppnå på kort tid, togs i detta skede
vissa hänsyn till den initiala portföljens sammansättning.

Ny referensportfölj för 2002

Under hösten 2001 genomfördes en ny ALM-studie som innebar både en
uppdatering och fördjupning jämfört med den tidigare analysen. Modellen
uppdaterades med nya prognoser för demografi och tillgångspriser samt för
utfallet 2000. Exempelvis användes Statistiska Centralbyråns senaste bas-
scenario för den demografiska utvecklingen som jämfört med tidigare prog-
nos blivit mer gynnsam sett ur pensionssystemets synvinkel, främst till
följd av en högre nettoinvandring. 

Dessutom fördjupades analysen av risken att pensionssystemet utsätts
för demografiska påfrestningar och vilka konsekvenser portföljens sam-
mansättning får i dessa situationer. Analysen visade att AP-fondernas 
tillgångsfördelning då blir särskilt viktig för pensionsutfallet. Både de nya
demografiska antagandena och analysen av vilka portföljer som är bäst läm-
pade att möta obalanser i pensionssystemet indikerade att det var lämpligt
att göra vissa justeringar i fondens referensportfölj för 2002. Sammansätt-
ningen av denna portfölj framgår av figur 8. Den nya referensportföljen in-
nebär att aktieandelen ökar med 5,5 procentenheter samt mindre uppjuste-
ringar av vikterna för fastigheter och realränteobligationer. Andelen ut-
ländska tillgångar ändras inte.

AP3 kommer även fortsättningsvis att avsätta betydande resurser till
ALM-analys. Vi eftersträvar att årligen genomföra en ALM-studie, vars slut-
satser kan leda till justeringar av referensportföljens sammansättning. För-
utom att analysen uppdateras med nya inkommande data eftersträvar vi
att successivt bygga upp allt större kunskaper om pensionssystemets egen-
skaper och buffertfondernas inverkan.

Valutarisk i referensportföljen

I den senaste ALM-studien behandlades också frågan om hur hög andel 
valutarisk som är lämplig med hänsyn till fondens åtagande i pensions-
systemet. Studien indikerade att det är lämpligt att valutasäkra utländska

Placeringspolicy: 
Bästa möjliga avkastning, givet en låg risk
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Figur 7  
AP3s referensportfölj 2001

Sverige
16,3%

Sverige
15,0%

Övriga
världen
10,0%

Europa
12,0%

FASTIGHETER
7,0%

  Övriga 
världen 16,3%

Europa
16,3%

REALRÄNTE-
OBLIGATIONER 
7,0%

RÄNTEBÄRANDE 
TILLGÅNGAR 37% 

AKTIER 49% 

Figur 8  
AP3s referensportfölj 2002
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räntebärande instrument till 100 procent och utländska aktier till 55–80
procent. Med hänsyn till den rådande situationen på valutamarknaden med
en svag krona beslutade fonden att bibehålla en hög grad av valutasäkring.
I likhet med 2001 kommer valutasäkringskvoterna i referensportföljen för
2002 att uppgå till 100 procent för utländska räntebärande instrument och
80 procent för utländska aktier. Den totala valutaexponeringen i referens-
portföljen för 2002 ökar dock jämfört med 2001 eftersom andelen aktier
ökar.

Valutasäkringskvoterna i referensportföljen för 2002 innebär en valuta-
risk på 9,6 procent av totalportföljen, vilket kan jämföras med motsvarande
tal för referensportföljen för 2001 på 8,5 procent (se 
figur 9). Observera att bolag noterade på Stockholms-
börsen med utländsk juridisk hemvist räknas som 
exponerade för valutarisk enligt lagens definitioner.1

Notera vidare att fonden i den löpande förvaltningen
kan välja att avvika – såväl uppåt som nedåt – från 
referensportföljens valutasäkringsandelar. Den totala
exponeringen får dock självklart inte överstiga den 
övre gräns (20 procent för 2002) som lagen stadgar. 

Referensportföljens roll i förvaltningen

När man utvärderar en förvaltningsprestation, till ex-
empel genom att mäta avkastning och risk, måste man
utgå från målet för förvaltningen. Eftersom referensportföljens samman-
sättning avspeglar fondens åtagande, är detta den naturliga utgångspunk-
ten för utvärdering av AP3s förvaltningsprestation. 

AP3 använder sig därför av relativa mått på avkastning och risk. Centrala
begrepp i fondens resultatuppföljning är aktiv avkastning (avkastning 
jämfört med referensindex) och aktiv risk eller tracking error (risken i den
aktiva avkastningen). Dessa mått visar om fonden skapar god avkastning,
respektive tar stor risk, i förhållande till sitt åtagande.

Fondens risk och avkastning mäts med utgångs-
punkt från ett index som består av en sammanvägning
av delindex för olika tillgångsslag. Indexstrukturen
framgår av figur 10. På aktiesidan används FTSE (som
utvecklats av Financial Times och London Stock 
Exchange). För svenska aktier används dock SIXRX
(SIX avkastningsindex). På räntesidan har vi huvudsak-
ligen valt att arbeta med Merrill Lynchs indexfamilj. 

Investeringsprocess

AP3s investeringsarbete bedrivs enligt en tydlig struk-
tur för ansvar och uppföljning med väl definierade be-
slutspunkter. Grundfilosofin är att investeringsbeslu-
ten ska fattas av den AP3-medarbetare som är expert
på området. Här skiljer vi oss från de förvaltnings-
organisationer där analytiker har en rent rådgivande
funktion och besluten fattas av investeringskommit-
téer. AP3 arbetar istället enligt en modell som tydligt definierar vilken port-
följförvaltare som ansvarar för varje beslutspunkt. Härmed blir det också
möjligt att i efterhand utvärdera hur mycket varje beslutspunkt bidragit
till fondens resultat. Detta utgör ett viktigt underlag för den så kallade risk-
budgeteringen. 

Att arbeta som portföljförvaltare på AP3 innebär således ett stort indi-
viduellt ansvar. Samtidigt betonar vi lagarbetet. Att samarbeta och dela

1 De viktigaste av dessa bolag är ABB, 
AstraZeneca, Autoliv, Pharmacia, Stora,
Syngenta, TietoEnator och Nokia.
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Figur 10

Indexstruktur

Huvudtillgångsslag Referensindex

Aktier

Sverige SIXRX (SIX avkastningsindex)

Europa FTSE W Europe

Resten av världen Blandning av FTSE AW North America
och FTSE AW Developed Asia Pacific

Räntebärande

Sverige Blandning av Merrill Lynch Swedish
Government och Handelsbankens 
index för bostadsobligationer

Europa Merrill Lynch Index Family

Resten av världen Merrill Lynch Index Family

Realränteobligationer Merrill Lynch Swedish Index Linked

Fastigheter SfiX (Svenskt fastighetsindex)

Figur 9
Valutasäkringskvoter i referensporföljen 2002 
(2001 inom parentes)

Bruttoexponering Nettoexponering
i % av referens- Valuta- i % av referens-

% portföljen säkringskvot portföljen

Utländska
obligationer 16,5 (22,0) 100 0

Utländska aktier 38,5 (32,6) 80 7,7 (6,5)

Svenska aktier 
med utländsk 
juridisk hemvist 1,9 (2,0) 1,9 (2,0)

Referensportföljen 56,9 (56,6) 9,6 (8,5)



med sig av sina kunskaper är viktiga delar i vårt 
arbetssätt. 

Beslutsstrukturen i AP3s investeringsprocess be-
skrivs schematiskt i figur 11. På nästa sida förklaras
innebörden av de olika beslutspunkterna. 

Riskbudgetering

AP3s investeringsarbete bygger på en kontrollerad och
ändamålsenlig hantering av risker. Detta är ett viktigt
led i arbetet med att uppfylla riksdagens uppdrag att
skapa bästa möjliga avkastning på fondkapitalet, vid
en given låg risknivå. Risk definieras i detta samman-
hang som avvikelser från referensportföljen1, över- och
underviktande av tillgångsslag och enskilda värde-
papper i förhållade till index, i syfte att skapa en bättre
avkastning än index. 

AP3 arbetar med ett fokuserat risktagande där vi först söker identifiera
delmarknader där det finns möjlighet att skapa meravkastning i förhållan-
de till marknaden. Detta avgör vilka tillgångar som ska förvaltas aktivt 
respektive passivt. Därefter bestäms om det är våra egna förvaltare eller 
externa förvaltare som har bäst kompetens att fånga dessa möjligheter. 

I figur 12 beskrivs de risklimiter som gällt för den taktiska tillgångs-
allokeringen under 2001. Här redovisas tillåtna avvikelser för huvudtill-
gångsslagens vikter i referensportföljen.

Mål för avkastning och risk 

Under 2001 var målet för AP3s förvaltningsverksamhet att överträffa refe-
rensportföljens avkastning med 0,3 procentenheter. För 2002 övergår 
fonden till ett långsiktigt mål att överträffa referensportföljen med 0,4 pro-
centenheter per år. Med lång sikt avses en rullande femårsperiod. Detta mål
för aktiv avkastning kompletteras med målet att riskjusterad avkastning
mätt som informationskvot (se definition på sidan 28) ska överstiga 0,2.
Enligt fondens uppdrag ska förvaltningen ske till låg risk. AP3s avkast-
ningsmål ska nås inom en risklimit för aktiv risk (tracking error2) på 5 pro-
cent.

Risklimiten på 5 procents aktiv risk är en övre gräns som inte ska över-
skridas – inte ett riktmärke för risknivån i totalportföljen. Normalt bör 
risknivån för fonden ligga inom intervallet 1,5– 3,5 procent, mätt som 
aktiv risk.3

Placeringspolicy / Forts
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Figur 12
Tillåtna avvikelser från 
referensportföljen per 
huvudtillgångsslag 2001:

Tillåten
Andel av avvikelse
referens- i procent-

Tillgångsslag portföljen enheter

Aktier

Sverige 16,3 +/– 5

Europa 16,3 +/– 5 

Resten av världen 16,3 +/– 5 

Aktier, totalt 49,0 +/– 8 

Räntebärande

Sverige 15,0 +/– 5

Europa 12,0 +/– 5

Resten av världen 10,0 +/– 5

Räntebärande, totalt 37,0 +/– 8

Realränteobligationer 7,0 +/– 3

Fastigheter 7,0 +/– 2

Kassa 0,0 +4
1 Referensportföljen är den optimala tillgångsmixen i förhållande till fondens åtaganden i 
pensionssystemet.
2 Begreppet tracking error definieras på sidan 28 samt i ordlistan.
3 En ren dividering av målet för aktiv avkastning med limiten för tracking error leder fel. 
Informationskvoten på 0,2 ska bedömas med utgångspunkt från den löpande risknivån. 

Figur 11
AP3s investeringsprocess
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Beskrivning av investeringsprocessens beslutspunkter

Strategisk tillgångsallokering

Här bestäms referensportföljens sammansättning med utgångspunkt från
vilken långsiktig tillgångsfördelning som är lämplig med hänsyn till fon-
dens åtagande. Här definieras också hur stor stor del av valutarisken som
långsiktigt ska skyddas för olika typer av tillgångar. På årlig basis görs en
ALM-studie, som kan leda till förändringar i referensportföljen. Referens-
portföljen fastställs av fondens styrelse.

Taktisk tillgångsallokering

Utifrån makroekonomiska bedömningar beslutas vilka tillgångsslag res-
pektive regionala marknader som fonden ska över- respektive undervikta 
i förhållande till referensportföljen. På denna nivå fattas också beslut om
valutarisk. Ansvariga för denna beslutspunkt är aktiestrategen och chefen
för ränte- och valutaförvaltningen. 

Intern aktieförvaltning

AP3s aktieförvaltning förvaltar hela fondens innehav av svenska aktier
samt huvuddelen av den europeiska aktieportföljen. Inom aktieportföljerna
finns två beslutsnivåer: 1) val av sektorer och 2) val av aktier inom sektorer.
Ansvarig för sektorallokeringen är en aktiestrateg. Ansvariga för aktieval
är fondens tio sektorförvaltare. 

Intern ränte- och valutaförvaltning

Här tas positioner dels på duration, dels på ränteskillnader mellan olika
länder samt mellan stats-, bostads- och företagsobligationer. För kreditobli-
gationer tas positioner på spreadar mellan kreditvärdighetskategorier och
sektorer. Även valutapositioner hanteras av denna beslutspunkt, inom ramen
för de restriktioner som beslutats på strategisk och taktisk tillgångsallo-
keringsnivå.

Exekvering

Vi betraktar genomförandet av värdepappersaffärerna som en självständig
och betydelsefull del av investeringsprocessen. Varje värdepapperstransak-
tion ska genomföras med god timing, till låg kostnad och med minsta möjliga
marknadspåverkan. 

Extern förvaltning

Vi anlitar externa förvaltare för de marknader där vi vill investera men saknar
intern kompetens av högsta kvalitet. Portföljförvaltarna i externförvalt-
ningsgruppen ansvarar för upphandling och utvärdering av externa förvaltare.

Värdepappersadministration

Våra värdepappersadministratörer ansvarar för kontakter med depåbank
och motparter för att säkerställa att varje transaktion genomförs korrekt
och utan dröjsmål. 



Att attrahera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är en

förutsättning för att nå målet om bästa möjliga avkastning på pen-

sionskapitalet.Vi strävar efter att bygga en fokuserad, professionell

och utvecklande förvaltningsorganisation med en arbetsmiljö som

präglas av lagkänsla, öppenhet och glädje.

AP3s organisation har byggts upp på kort tid. Av fondens 38 medarbetare
har bara två varit anställda i mer än fyra år. Därför har det varit viktigt att
redan från början etablera en kultur med tydliga värderingar. Hösten 1999
enades medarbetarna om några värdeord som tillsammans skulle bilda vår
verksamhetsfilosofi. I faktarutan här intill beskrivs filosofin närmare. Den
är ett riktmärke för allt beslutsfattande inom fonden. 

AP3 är en platt organisation med decentraliserat ansvar för de enskilda
medarbetarna. Därför är verksamhetsfilosofins värderingar ett viktigt styr-
medel i det dagliga arbetet. 

Att ständigt hålla verksamhetsfilosofin levande är en prioriterad upp-
gift. Årligen arrangeras workshops där verksamhetsfilosofin diskuteras och
utvärderas. Två gånger per år, vid utvecklingssamtalen, ges återkoppling av
hur väl varje medarbetare uppfyllt värdeorden. Denna utvärdering påverkar
också bonusutfallet för den enskilde medarbetaren. 

En organisation i ständig utveckling 

Vi strävar efter att samtliga delar av fondens verksamhet ska leva upp till
”best practice” bland pensionsförvaltare i Sverige och internationellt. Här
spelar kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna en viktig roll. 

AP3 erbjuder sina medarbetare studier på arbetstid, bland annat inom
ramen för de studieprogram som leder fram till internationell certifiering
inom finansanalys (CFA eller AFA/CEFA). För närvarande har tre av fondens
medarbetare sådan certifiering. Dessutom kommer alla medarbetare att 
erbjudas utbildning för att erhålla Svenska Fondhandlareföreningen/Swedsec
ABs certifiering för anställda på den svenska värdepappersmarknaden. 

Som en följd av fondens nya förvaltningsmandat som trädde i kraft den
1/1 2000 har sammanlagt 25 nya medarbetare anställts under perioden
2000–2001. Vid årsskiftet 2001/2002 uppgick antalet anställda till 38, 
varav 22 är portföljförvaltare med eget positionsansvar. Bemanningen in-
om fondens olika verksamheter framgår av figur 13.

AP3-medarbetarnas branscherfarenhet uppgår i genomsnitt till 13 år.
Sedan starten av det nya uppdraget vid årsskiftet 2000/2001 har fonden 
inte haft några personalavgångar. Ytterligare en medarbetare har anställts 
i början av 2002. Fonden har för närvarande inget ytterligare rekryterings-
behov.

Jämställdhet 

På AP3 är det en självklarhet att alla medarbetare ska behandlas lika, oav-
sett kön och etnisk härkomst. Negativ särbehandling får inte förekomma.

Flertalet av AP3s medarbetare befinner sig i åldersgrupper där många är
småbarnsföräldrar. Samtidigt innebär fondens kapitalförvaltningsuppdrag
krävande arbetsuppgifter och ett högt arbetstempo för alla som arbetar 
hos oss. Därför eftersträvar vi att hitta lösningar som gör det möjligt för
medarbetarna att förena familjeliv och yrkesliv, exempelvis vad gäller 
arbetstidens förläggning och möjlighet till deltidsarbete. Dessutom finns
en möjlighet att välja hemtjänster från Hemfrid som en del av kompensa-
tionspaketet.

Finansbranschen präglas generellt sett av en låg andel kvinnor bland
analytiker och portföljförvaltare. Detta avspeglas även i könsfördelningen

Verksamhetsfilosofi

• Professionalism ska genomsyra alla
våra funktioner och allt vi gör. 

• Fokusering vad gäller risktagande 
innebär att vi enbart ska ta positioner
där vi har kompetens. För vår interna
verksamhet innebär fokusering att vi
enbart ska syssla med uppgifter som 
tillhör vår kärnverksamhet och där vi
kan addera ett mervärde. 

• Utvecklande syftar på kontinuerlig 
utveckling för medarbetarna såväl som
organisationen.

• Lagkänslan innebär att var och en 
utgör en del av helheten i förvaltnings-
uppgiften, med insikten om att alla 
bidrar till ett bra slutresultat. Den 
enskilde individen delar med sig av 
sina kunskaper och sitt arbetsresultat
för att andra ska utvecklas och kunna
utföra sina arbetsuppgifter på bästa
möjliga sätt. 

• Öppenhet ställer krav på att vi håller 
varandra informerade, har högt i tak
samt kan ge och ta konstruktiv kritik. 

• Glädje syftar på insikten om att bra 
resultat bara åstadkoms om vi har en
god atmosfär på arbetsplatsen.

Våra värden: 
Medarbetare och verksamhetsfilosofi
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Figur 13  
Antalet anställda i fondens 
olika verksamheter 2001
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på AP3. Av fondens samtliga 38 anställda är 12 kvinnor. Vi eftersträvar en
jämnare könsfördelning bland fondens anställda. 

Hög etisk standard 

Uppdraget att förvalta svenska folkets pensionskapital är förenat med ett
särskilt ansvar. På AP3 gäller en hög etisk standard. Bland annat har AP3
regler för de anställdas värdepappersaffärer som baseras på Svenska Fond-
handlareföreningens rekommendationer, men som i vissa stycken är mer
långtgående. Ett arbete har inletts för att utveckla fondens etiska uppförande-
kod ytterligare. 

Nytt bonussystem för 2002 

I likhet med det stora flertalet kapitalförvaltare i Sverige och internatio-
nellt har AP3 ett bonussystem för att belöna medarbetarna när vi lyckas
bra med vårt förvaltningsuppdrag. Syftet med systemet är att förbättra förut-
sättningarna för ett gott förvaltningsresultat genom att skapa en direkt
koppling mellan fondens mål och ersättningen till de anställda. Ett kon-
kurrenskraftigt bonussystem är också en förutsättning för att fonden ska
kunna attrahera och behålla duktiga medarbetare. De bonusregler som gällde
under 2001 finns översiktligt beskrivna i fotnot 15 på sidan 40. 

Från och med 2002 gäller nya regler. I det nya bonussystemet finns en
strävan att uppmuntra lagarbete samtidigt som individuella prestationer
uppmärksammas. Bonusmålen definieras både utifrån en kortsiktig och en
långsiktig tidshorisont. Tanken är att goda prestationer ska ge kännbara
belöningar relativt snabbt, samtidigt som en stark koppling till fondens
långsiktiga förvaltningsresultat bibehålls.

De nya reglerna innebär att det kommer att bli svårare för en enskild
medarbetare att uppnå maximal bonus. Samtidigt kommer goda prestatio-
ner, både av fonden som helhet och av individuella medarbetare, att belö-
nas i ökad utsträckning.

Det nya bonussystemet beskrivs kortfattat i faktarutan. De beslutade
reglerna återfinns i sin helhet på fondens webbplats www.ap3.se. Bonus-
systemet gäller för ett år i taget vilket innebär att ett styrelsebeslut måste
fattas inför varje år om systemets utformning för det kommande året.

Bonusregler för 2002

Systemet består av två delar; en kort-
siktig del som baseras på resultatet för
2002 och en långsiktig som baseras på
resultatet för åren 2002–2004.

Den kortsiktiga delen byggs i sin tur
upp av tre delar :

Den första delen baseras på resultatet
för fonden som helhet. Den kan ge
maximalt en, tre eller fem månadslöner.
Vilket maxbelopp som gäller för den
enskilde medarbetaren bestäms bland
annat utifrån en bedömning av i vilken
utsträckning denne kan påverka fon-
dens avkastning. Storleken på bonusen
beror på hur många av följande förut-
sättningar som är uppfyllda: 1) Informa-
tionskvoten (ett mått på riskjusterad 
avkastning) är positiv och överstiger
genomsnittet av informationskvoterna
för Första, Andra och Fjärde AP-fonderna.
2) Avkastningen på hela portföljen
överstiger referensportföljen med 0,4
procentenheter. 3) Informationskvoten
överstiger 0,2.

Den andra delen kan ge maximalt en
månadslön och baseras på en bedöm-
ning av hur väl den anställde lever upp
till följande kriterier: professionell, 
ansvarstagande, lagspelare och glädje-
spridare. 

Den tredje delen gäller anställda som
fattar placeringsbeslut. För var och en
av dem fastställs ett individuellt mål 
definierat som en positiv avvikelse från
ett benchmark. Detta mål innebär att 
ytterligare två månadslöner kan erhållas
om den anställde överträffar målet. Om
avvikelsen är negativ med samma eller
större tal så förlorar den anställde en
månadslön, förutsatt att bonus utgått
för den kortsiktiga bonusens första del.

I den långsiktiga delen uppmärksam-
mas upp till tio anställda som genom
exceptionella insatser bidragit till det
resultat som uppnåtts. Dessa individer
kan erhålla ytterligare en till sex 
månadslöner givet att fonden uppnått
ett bra resultat under treårsperioden
2002–2004.
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Vid årsskiftet erhöll AP3 en initialportfölj vars tillgångsmassa domine-

rades av svenska statsobligationer. Omedelbart inleddes arbetet med

att anpassa portföljens tillgångsmix för att bättre passa fondens lång-

siktiga åtagande i pensionssystemet.Vid halvårsskiftet var målet

nått: en globalt väldiversifierad portfölj med en betydligt högre aktie-

andel än tidigare.

Med en genomarbetad ALM-analys (analys av vilken portföljmix som är
lämplig med hänsyn till åtagandet) som utgångspunkt, fastställde styrelsen
hösten 2000 den referensportfölj som skulle gälla för AP3 under 2001. 
Referensportföljens sammansättning skiljde sig väsentligt från tillgångs-
mixen i initialportföljen. Medan referensportföljen var anpassad till fon-
dens åtaganden i pensionssystemet och utgjorde en väldiversifierad portfölj
med en stor aktieandel, så avspeglade initialportföljens sammansättning
(se figur 14) de mycket restriktiva placeringsregler som gällde för AP-fond-
systemet fram till årsskiftet 2000/2001. Drygt 65 procent av initialportföljen
bestod av svenska räntebärande tillgångar och knappt 3 procent var place-
rade utomlands. 

Omedelbart efter årsskiftet startade anpassningen av portföljen. De stör-
sta omflyttningarna gjordes under första kvartalet. Vid halvårsskiftet var
portföljanpassningen avslutad. Då hade AP3-portföljen samma vikter som
referensportföljen för huvudtillgångsslagen (svenska och utländska aktier,
svenska och utländska räntebärande tillgångar samt realränteobligationer
och fastigheter). 

I stora drag innebar portföljanpassningen nettoförsäljningar av svenska
aktier för 8 miljarder kronor och svenska räntebärande tillgångar för 55 mil-
jarder kronor samt köp av utländska aktier för 40 miljarder kronor och 
utländska räntebärande tillgångar för 20 miljarder kronor. Dessutom valuta-
säkrades huvuddelen av de utländska tillgångarna på terminsmarknaden.
Lagen tillät att maximalt 15 procent av portföljen var exponerad för valuta-
risk under 2001. Fonden valde dock en högre grad av valutasäkring, med en
valutarisk i referensportföljen på 8,5 procent

Anpassningstakt och prioritetsordning 

Anpassningstakten av portföljen från initialportföljen till referensportföl-
jen avgjordes av flera faktorer. Vi analyserade olika typer av kostnader och
vägde dem mot varandra.

Alternativkostnaden för att avvika från referensportföljen. Referens-
portföljen utgör den långsiktiga tillgångsmix som ger en optimal risk/av-
kastningsprofil i förhållande till fondens åtagande i pensionssystemet. Att
avvika från denna tillgångsfördelning innebär därför en kostnad genom att
en onödigt hög risk bibehålls i förhållande till åtagandet. Därför var det 
angeläget att genomföra anpassningen så snabbt som möjligt. Denna kost-
nad måste dock vägas mot två andra typer av kostnader:

Transaktionskostnader förknippade med att genomföra affärer på de 
finansiella marknaderna. Dels utgörs de av courtage och dels av spreadar
mellan köp- och säljkurs. Dessutom kan alltför stora transaktioner ge pris-
effekter på marknader med en begränsad likviditet. För att minimera dessa
transaktionskostnader strävade vi efter att genomföra portföljomflyttningarna
vid tidpunkter då likviditeten var god.

Timingkostnader som innebär risken för att en portföljomflyttning 
genomförs vid ett ofördelaktigt marknadsläge. 
Fonden fastställde följande prioritetsordning för portföljanpassningen: 
• Prioritet 1: Rätt fördelning mellan aktier och räntebärande tillgångar
• Prioritet 2: Rätt regionala vikter inom tillgångsslaget aktier 

Portföljanpassningen:
Från initialportfölj till referensportfölj
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Figur 14
Initialportfölj 2001-01-01

Sverige
24,6%

Sverige
35,4%

FASTIG-
HETER 6,9%

Övriga 
världen 1,3%

Europa
1,3%

REALRÄNTE-
OBLIGATIONER 
6,7%

KASSA 24,0%

RÄNTEBÄRANDE 
TILLGÅNGAR 35,4% 

AKTIER 27,2% 

Figur 15  
AP3s referensportfölj för 2001
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• Prioritet 3: Rätt regionala vikter inom tillgångsslaget räntebärande 
tillgångar

• Prioritet 4: Rätt vikter för realränteobligationer och fastigheter

Referensportfölj med rullande vikter

Med utgångspunkt från denna prioritetsordning antog styrelsen under för-
sta halvåret 2001 inför varje kvartal en plan för portföljanpassningen, med
en startpunkt och en slutpunkt. Denna plan blev ut-
gångspunkten för fondens referensindex, där vikterna
justerades vid vissa givna tidpunkter. För den operativa
ledningen fanns en betydande flexibilitet i förhållande
till planen för att takten i portföljomviktningarna skulle
kunna anpassas till rådande marknadsförutsättningar.
Hur vikterna i fondens referensindex förändrades 
under första halvåret framgår av figur 16. 

Detta rullande referensindex har gjort det möjligt
för fonden att utvärdera förvaltningsprestationen i ter-
mer av relativ avkastning även under portföljanpass-
ningsfasen.

Anpassningsarbetet under första kvartalet

I början av december fastställde styrelsen en detalje-
rad handlingsplan för portföljanpassningsprocessen för
första kvartalet 2001. Enligt planen skulle både prio-
ritet 1 (rätt fördelning mellan aktier respektive ränte-
bärande tillgångar) och prioritet 2 (rätt regionala vikter för aktier) uppnås
före första kvartalets utgång. 

För att uppnå prioritet 1 (rätt fördelning mellan aktier och räntebärande
tillgångar) måste totalt cirka 33 miljarder kronor föras över från ränte-
bärande tillgångar till aktier. Initialportföljen innehöll en större post (32
miljarder kronor) av svenska räntebärande tillgångar med kort löptid som
snabbt kunde avyttras. För att uppnå prioritet 1 på ett snabbt och enkelt
sätt överfördes dessa medel till extern indexförvalt-
ning av amerikanska, japanska och europeiska aktier.

Vid månadsskiftet februari/mars hade prioritet 1
uppnåtts fullt ut, vilket innebar att andelen aktier i
portföljen hade ökat från 28 procent till 49 procent.
Överföringen till indexförvaltning bidrog även till att
betydande delar av prioritet 2 (rätt regionala vikter 
inom aktier) uppnåtts då portföljen fått referensport-
följens vikter för amerikanska och japanska aktier. 

Parallellt med denna process arbetade den interna
aktieförvaltningen med att slutföra prioritet 2 (rätt 
regionala vikter inom aktier). För att nå referensport-
följens vikter för europeiska aktier måste svenska 
aktier motsvarande cirka 8 miljarder kronor netto-
säljas och överföras till den internt förvaltade euro-
peiska aktieportföljen. Samtidigt eftersträvade fonden att uppnå de aktiva
positioner för sektorer och enskilda aktier som aktieförvaltarnas analyser
pekade mot. 

Tidigarelagd flytt in i europeiska obligationer

Enligt tidplanen skulle fonden vänta med prioritet 3 (rätt regionala vikter
inom räntebärande) tills andra kvartalet. Ett antal faktorer bidrog dock till
att detta arbete inleddes redan under första kvartalet. I början av året var

Läs mer på www.ap3.se T R E D J E  A P - F O N D E N  2 0 0 1  ·  2 1

Figur 17
Portföljanpassningen under första kvartalet
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Figur 16
Hur AP3s referensindex justerades under 
portföljanpassningen
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likviditeten på den svenska obligationsmarknaden stundtals bättre än nor-
malt, vilket underlättade de stora transaktioner som fonden skulle genom-
föra. Dessutom innebar den historiskt låga skillnaden mellan svenska och
europeiska räntor att det tedde sig affärsmässigt attraktivt att sälja svenska
och köpa euro-obligationer. Under senare delen av första kvartalet avyttrade
fonden svenska statsobligationer för cirka 8 miljarder kronor som placera-
des i euro-obligationer, vilka har en avsevärt bättre likviditet. 

Totalt under första kvartalet genomfördes portföljförändringar som inne-
bar att andelen utländska tillgångar ökade från 3 till 45 procent. För att valuta-
säkra tillgångarna i enlighet med referensportföljens riktmärken (80 procent
för aktier, 100 procent för obligationer) genomfördes valutasäkring via 
terminsmarknaden. 

Anpassningsarbetet under andra kvartalet

Vid inledningen av andra kvartalet hade fonden uppnått prioritet 1 (rätt vikt
för aktier och räntebärande), prioritet 2 (rätt regionala vikter för aktier) samt
prioritet 4 (rätt vikt för realränteobligationer och fastigheter). Den anpass-
ning av portföljen som därmed återstod var prioritet 3 (rätt regionala vikter
inom obligationsportföljen). 

På samma sätt som inför första kvartalet fastställde styrelsen en hand-
lingsplan för portföljanpassningen under det kommande
kvartalet. Anpassningsarbetet beräknades nu vara slut-
fört redan vid halvårsskiftet 2001. 

Under andra kvartalet fortsatte försäljningarna av
svenska statsobligationer som ett led i anpassningen
mot en globalt väldiversifierad obligationsportfölj.
Innehavet av euro-obligationer som fonden byggt upp
under ett gynnsamt marknadsläge under första kvar-
talet kunde nu avyttras till förmån för japanska, brit-
tiska och amerikanska obligationer. Dessutom inled-
des diversifieringen mot kreditobligationer, i första
hand till instrument av standardkaraktär och med
mycket god rating, till exempel tyska Pfandbriefe och
amerikanska Fannie Mae och Freddie Mac. 

Vid halvårsskiftet hade samtliga målvikter för 
huvudtillgångsslagen uppnåtts. Därmed hade ett stort

steg tagits mot att anpassa portföljen till den tillgångsfördelning som är lång-
siktigt optimal i förhållande till fondens åtagande. 

Fortsatt portföljdiversifiering

Arbetet med att anpassa portföljen inom tillgångsslagen är dock ännu inte
avslutad. Bland annat ska andelen indexförvaltning av det kapital som för-
valtas av externa förvaltare stegvis minska till förmån för en aktiv förvalt-
ning på de områden där detta bedöms vara lönsamt. Under hösten har fon-
den arbetat med upphandling av aktiv extern förvaltning av amerikanska
kreditobligationer, asiatiska (exklusive Japan) och japanska aktier. På sikt
kommer troligen även en diversifiering att ske mot småbolagsförvaltning i
USA och Europa. Ett annat utvecklingsområde är fondens investeringar i
onoterade aktier (private equity) där flera nya investeringsåtaganden gjor-
des under andra halvåret (se genomgången på sidan 32). 

Portföljanpassningen / Forts
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Figur 18
Portföljanpassningen under andra kvartalet
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Tredje AP-fondens (AP3s) verkställande direktör och styrelse avger
härmed verksamhetsberättelse för 2001.

Marknadsvärdet av AP3s fondkapital var vid utgången av 2001 132,7

miljarder kronor. Förvaltningsresultatet för 2001 blev –5,8 miljarder

kronor, vilket motsvarar en totalavkastning på –4,2 procent. Förvalt-

ningskostnaderna uppgick till 110 miljoner kronor, varav knappt 

hälften var personalkostnader.

Faktorerna bakom årets förändring av fondkapitalet beskrivs i figur 1. 
Kapitalets förändring beror dels på fondkapitalets avkastning, dels på externa
kapitalflöden. De externa kapitalflödena utgjordes främst av nettot av 
löpande inbetalningar av pensionsavgifter och utbetalningar av pensioner,
som gav ett inflöde på totalt 3,1 miljarder kronor för helåret 2001. Dess-
utom erhöll fonden ett inflöde av medel om totalt 1,5 miljarder kronor från
den särskilda förvaltningen (i Första och Fjärde AP-fondens regi) av de delar
av AP-fondssystemets tidigare tillgångar som är under avveckling. 

AP3s balansräkning värderas enligt aktuell marknadsvärdering. Årets
resultat inkluderar således orealiserade värdeförändringar och uppgick till
–5,8 miljarder kronor.

Fondens förvaltningskostnader uppgick till totalt 110 miljoner kronor,
vilket motsvarar 0,08 procent av förvaltat kapital. Av dessa var knappt hälf-
ten personalkostnader (50,9 miljoner kronor), varav 8,9 miljoner kronor ut-
gjorde en reservation för bonusutbetalningar till AP3s medarbetare avseende
2001. De bonusregler som gällt under 2001 redovisas i not 15 på sidan 40.
Bonusreglerna för 2002 beskrivs på sidan 19.

Under 2001 har antalet medarbetare ökat från 29 till 38 och AP3s per-
sonalstyrka är nu i princip fulltalig. Detta innebär att de interna förvalt-
ningskostnaderna mot slutet av 2001 har nått den nivå där vi räknar med
att ligga långsiktigt. 

Några av de största kostnadsposterna för 2001 framgår av figur 2. Den
enskilt största kostnaden är avgifter till fondens globala depåbank 
Northern Trust Company. En annan stor post är leverantörer av marknads-
information och riskanalys (exempelvis Reuters, Bloomberg och BARRA.)

Ökade kostnader för externa förvaltare framöver

Kostnader för externa förvaltare uppgick till 5,2 miljoner kronor. Under de
kommande åren kommer kostnaderna för den externa förvaltningen att
öka i takt med en övergång från passiv (indexbaserad) förvaltning till aktiv
förvaltning.

Liksom andra långsiktiga kapitalförvaltare bedriver AP3 värdepappers-
utlåning, som dock under 2001 har varit av en ringa omfattning. Verksam-
heten avser kortsiktig utlåning av aktier och obligationer till motparter
som både har hög kreditvärdighet och ställer full säkerhet. De totala intäk-
terna för värdepapperslån uppgick till 12,6 miljoner kronor för 2001. Vid
årsskiftet var värdepapper om totalt 9,2 miljarder kronor utlånade, varav
44 procent var aktier och 56 procent obligationer.

Figur 1
Fondkapitalets förändring 2001

Mkr

Ingående fondkapital 1/1 133 975

Pensionsavgifter 39 202

Pensionsutbetalningar –35 891

Avgift till RFVs administration –249

Överfört från 
avvecklingsfonderna 1 461 

Årets resultat –5 774

Summa fondkapital 31/12 132 724

Förvaltningsberättelse

Figur 2
Större kostnadsposter under 
2001 (Mkr)

Personal 50,9

Lokaler 4,8

Resor och representation 1,5
varav representation 0,07

Externa förvaltare 5,2

Leverantörer av marknads-
information (tex Reuters, BARRA) 10,7

Depåbank 18,9

Figur 3
Intäkter från värdepapperslån 
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Förvaltningsberättelse

Marknadsutveckling och avkastning 2001: 
Lågt risktagande i volatil marknad 
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De finansiella marknaderna under 2001 präglades av den djupa 

nedgången i världsekonomin och den politiska osäkerheten i efter-

dyningarna av terroristattackerna den 11 september. Kraftiga kursfall

på aktiemarknaderna i både Sverige och utlandet medförde att värdet

på AP3-portföljen (efter kostnader och justerat för nettoinflöden) 

minskade med 4,2 procent under året. Den likvida och marknadsnote-

rade portföljen (exklusive fastigheter) minskade med 4,4 procent före

kostnader, vilket var något bättre än för referensportföljen, vilken

minskade med 4,6 procent.

Fondens investeringsstrategi har under 2001 överlag präglats av en avvak-
tande hållning i en miljö med stora kursrörelser på de finansiella markna-
derna. Därför har endast cirka en fjärdedel av riskbudgeten (det vill säga

den av styrelsen beslutade limiten på 4 procents tracking error
för totalportföljen) tagits i anspråk. Det låga risktagandet förkla-
ras också av att fokus legat på den omfattande portföljanpass-
ningen och att fondens investeringsverksamhet befunnit sig i
ett uppbyggnadsskede. Bland annat har samtliga externt förval-
tade portföljer förvaltats passivt, det vill säga som index. 

För vissa delportföljer tog fonden emellertid större risker, det
gäller främst de internt förvaltade aktieportföljerna där risk 
aktiverades på såväl sektor- som bolagsnivå. Den svenska aktie-
portföljen gav det enskilt största positiva bidraget till den aktiva
avkastningen och överträffade sitt jämförelseindex med 3,4 pro-
centenheter (–11,4 procent jämfört med –14,8 procent för index).
Den internt förvaltade europeiska aktieportföljen gav dock ett
negativt bidrag till den aktiva avkastningen.

Nominella räntebärande tillgångar har för helåret 2001 uppvisat en abso-
lut avkastning för fondens referensindex på 4,6 procent. Dessutom genererade
fondens aktiva ränteförvaltning en meravkastning jämfört med index. Det
största bidraget kom från den svenska ränteportföljen som avkastade 3,7 pro-
cent, att jämföra med 3,3 procent för index. 

Den taktiska tillgångsallokeringen (som vi definerar som viktningen av
huvudtillgångsslag och regioner) gav under 2001 ett negativt bidrag till fon-
dens relativa avkastning. Trots att risktagandet var begränsat så medförde
kraftiga kursrörelser på marknaderna att även små positioner fick ett märk-
bart genomslag i resultatet för totalportföljen. För närvarande pågår ett pro-
jekt för att utveckla analysverktygen inom den taktiska tillgångsalloke-
ringen, vilket närmare beskrivs på sidan 30.

Val av enskilda aktier gav största resultatbidraget

Den goda utvecklingen för den svenska aktieportföljen kan till största 
delen hänföras till sektorförvaltarnas val av aktier. Även sektorstrategin,
den relativa viktningen mellan sektorerna, gav ett visst positivt bidrag till
den aktiva avkastningen. Det största bidraget kan hänföras till valet av 
aktier inom verkstadssektorn. Bland årets sämsta positioner märks över-
vikten i Ericsson och undervikten i Stora Enso. 

I samtliga aktivt förvaltade sektorer i den svenska aktieportföljen gav
valet av aktier positiva resultatbidrag under 2001, med undantag för cykliska
konsumentvaror (exempelvis vitvaruproducenter).

I den europeiska aktieportföljen däremot hänför sig den negativa aktiva
avkastningen till valet av aktier, medan sektorstrategin har givit ett posi-
tivt bidrag till den aktiva avkastningen.

En viktig faktor i fondens aktieval under 2001 var att identifiera de bo-
lag som varit bevisat duktiga på att hantera en kraftig konjunkturnedgång.

Figur 4

Aktiv avkastning per huvudtillgångsslag

Absolut Benchmark- Aktiv
% avkastning avkastning avkastning

Aktier –13,3 –14,3 1,0

Sverige –11,4 –14,8 3,4

Europa –18,1 –16,7 –1,4

Resten av världen –14,7 –14,7 0,0

Räntebärande 4,6 4,3 0,3

Realränteobligationer 5,6 5,5 0,1

Totalt –4,4 –4,6 0,2
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Inom verkstadssektorn ledde detta analysperspektiv fram till ett par mycket
tydliga signaler. Atlas Copco, Assa Abloy, Cardo och Munters var bolag
med en stark lönsamhetshistorik och bra management. Den utmanande
höga värderingen i Assa Abloy föranledde oss dock att undervikta bolaget
och i motsvarande omfattning övervikta Munters som uppvisar samma
konjunkturoberoende tillväxtmönster, men på en högre tillväxtnivå och
med bättre lönsamhet. 

Samtidigt var det som alltid viktigt att bedöma vad marknadens pris-
sättning innebar för förväntningar på bolagen samt att identifiera och vär-
dera förändringsprocesser i företagen. Här fann vi att marknaden undervär-
derat SKF som har varit i kraftfull förändring under de senaste åren. Vi över-
viktade därför SKF-aktien kraftigt. Motsvarande analys pekade också ut det
mindre bolaget Cardo, vars aktiekurs inte fullt ut diskonterat pågående till-
växtprogram. 

En annan sektor där valet av aktier gav ett positivt bidrag till den aktiva
avkastningen var teknologi. Den initialportfölj som fonden erhöll vid 
årsskiftet var kraftigt överexponerad mot telekomutrustning och relativt
neutral i övriga delar av teknologisektorn. Då utsikterna för framförallt 
telekomutrustning har försämrats radikalt under året har vi både dragit ner
exponeringen totalt sett och ändrat exponeringen inom sektorn. Initial-
portföljens stora övervikt i Ericsson har dragits ned till förmån för en suc-
cessivt allt större position i Nokia som vi bedömde hade bättre förutsätt-
ningar i den nya marknadssituationen. Vidare har en position byggts upp i
TietoEnator då detta bolag bedömdes ha bäst förutsättningar att klara den
vikande efterfrågan på IT-konsultmarknaden.

Som ett led i en diversifiering av den svenska aktieportföljen byggde
fonden i början av året upp en portfölj av mindre IT-bolag, med namn som
HiQ, Adcore, AU-System och Sigma. Denna del av portföljen har givit ett
negativt bidrag till den aktiva avkastningen och har successivt avvecklats
under året.

Positionering för amerikansk konjunkturnedgång

Under 2001 försämrades tillståndet i världsekonomin. En internationell
konjunkturavmattning utvecklades efter terroristattackerna den 11 sep-
tember till den första synkroniserade globala recessionen på nära 20 år.
Samtidigt har det skett en bred omläggning av penningpolitiken i expansiv
riktning. Mot slutet av 2001 bidrog denna kraftiga penningpolitiska 
expansion och signaler om en begynnande vändning i den amerikanska
industrikonjunkturen till att marknaden började diskontera förhoppningar
om en återhämtning i världsekonomin.

Under inledningen av 2001 arbetade AP3s förvaltningsgrupp med ett
basscenario där vi bedömde att USA var på väg in i en lågkonjunktur och
att nedgången skulle sprida sig till andra delar av världen.

I början av 2001 var marknadens tillväxtförväntningar fortfarande högt
ställda, den amerikanska ekonomin förväntades växa med 3,5 procent för
helåret. AP3s basscenario pekade mot betydande besvikelser för BNP-till-
växt och vinstutveckling och en fallande inflationstrend. Vår portfölj-
inriktning var därför relativt defensiv under inledningen av året. Detta gällde
framförallt aktieportföljerna som var överviktade i bolag med låg konjunk-
turkänslighet. 

Dessutom överviktade vi lågt värderade cykliska aktier, i synnerhet i
den svenska aktieportföljen, medan framförallt mindre teknologibolag un-
derviktades relativt referensindex. I efterhand kan vi konstatera att fonden
underskattade styrkan i kursfallet för teknologiaktier och att vi borde ha
haft en större undervikt. 

Figur 5

Fem största ägarandelarna (röster)

i den internt förvaltade aktieport-

följen per 2001-12-31

Bolag Andel, %

Cardo 10,0

Munters 7,3

Höganäs 5,2

Adcore 4,7

Castellum 3,2
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I ränteportföljerna gjordes inga större avvikelser från referensportföljen
i början av året, då fokus låg på portföljanpassningen (läs mer på sidan 20).
Timingen i anpassningen av ränteportföljen kom dock att påverkas av fon-

dens marknadstro. När den svenska
obligationsräntan låg under den tyska
i slutet av första kvartalet, minskade
fonden sitt innehav i svenska 
obligationer med cirka 8 miljarder
kronor till förmån för euro-obliga-
tioner. Denna tidigareläggning av
portföljanpassningen visade sig vara
gynnsam, eftersom ränteskillnaden
mellan Sverige och euro-området åter
blev positiv och ökade kraftigt under
andra och tredje kvartalen. 

Under första kvartalet 2001 fick
nedställda tillväxtförväntningar
obligationsräntorna att fortsätta den
fallande trend som inleddes under
2000. I våra ränteportföljer övervik-
tades europeiska bostadsobligatio-

ner (som under perioden bestod av tyska Pfandbriefe) mot statsobligationer
under årets första månader. Större delen av denna position avvecklades i
april, med gynnsamt resultat. Under hösten fortsatte dock ränteskillnaden
mellan Pfandbriefe och statsobligationer att krympa ytterligare. Den sven-
ska obligationsportföljen har under hela året haft en övervikt i bostadsobli-
gationer. Denna position har, tack vare en krympande ränteskillnad mel-
lan bostadsobligationer och statsobligationer, givit ett positiv bidrag till
portföljens aktiva avkastning.

Omviktning av portföljen i slutet av Q1

Vid slutet av första kvartalet pekade vårt basscenario mot en vändning i kon-
junkturen med en inbromsning av fallet i tillväxten redan under hösten
2001. I en strävan att ligga steget före marknaden ökade vi därför expone-
ringen i aktier under mars. Denna syn medförde att vi hade en för hög aktie-
exponering under sommaren. I takt med sjunkande aktiekurser drog vi ned
exponeringen och vid tidpunkten för de stora kursfallen i samband med 
terrorattackerna i USA var vi underviktade i aktier. Vår grundsyn låg emel-
lertid fast och när kursnedgången fortsatte under september drog vi upp 
aktievikten till en övervikt, som i stort sett behållits under resten av året. 

Våra utländska ränteportföljer positionerades för en konjunkturavmatt-
ning och en vridning av avkastningskurvan som genom korträntesänkningar
väntades bli brantare. Denna position, som inleddes i början av andra kvar-
talet och stängdes i slutet av oktober, betalade sig väl då de internationella
avkastningskurvorna blev runt 100 punkter brantare under denna period. 

Rotation mot tillväxtaktier under andra halvåret 

Efter en stark kursutveckling under våren började värderingen av icke-
konjunkturkänsliga bolag att te sig ansträngd och vi valde att avveckla över-
vikten i detta segment. Samtidigt hade ett drygt år av fallande kurser för
telekommunikations- och teknologiaktier medfört värderingar som impli-
cerade lågt ställda förväntningar. Vi valde därför att vikta om portföljen i
riktning mot dessa sektorer. 

Under sommaren fortsatte diversifieringen av ränteportföljen genom
att externa indexförvaltningsmandat för amerikanska och brittiska före-

Figur 6
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tagsobligationer initierades. Bägge dessa marknader överviktades. Under
marknadsoron kring den 11 september ökade ränteskillnaden mellan före-
tagsobligationer och statsobligationer dramatiskt och delar av denna posi-
tion stängdes då. Under december aktiverades positio-
nen ånyo. 

Valutarisk: Hög grad av valutasäkring 

Den svenska kronan har fortsatt att försvagas under
året, trots en utbredd enighet om att kronan är funda-
mentalt undervärderad i konkurrenskraftshänseende.
Kronans svaga utveckling under större delen av 2001
förklaras sannolikt dels av den svaga utvecklingen av
den svenska aktiemarknaden i förhållande till övriga
aktiemarknader, dels av den flykt från mindre valutor
som utlöstes av händelserna den 11 september. Mot
slutet av året bidrog en vändning på aktiemarknaden
i kombination med förväntningar om ett svenskt EMU-
inträde till att kronan stärktes. 

AP3 har under 2001 valt en hög grad av valutasäk-
ring för sina utländska värdepappersinnehav. Enligt
referensportföljen har obligationer och aktier valuta-
säkrats till 100 respektive 80 procent (läs mer om fondens valutariskpolicy
på sidan 14). I början av året fokuserade valutaförvaltningen i första hand
på portföljanpassningen, vilket bland annat innebar en nettoförsäljning av
svenska kronor. En stor del av dessa kronförsäljningar ägde rum tidigt på
året, då kronkursen var stark i förhållande till årsgenomsnittet. 

En viss aktiv risk aktiverades under maj månad, då en något högre kurs-
säkringsnivå eftersträvades och fonden nettoköpte SEK mot USD, EUR och
JPY. Denna position stängdes dock vid halvårsskiftet, med negativt resul-
tat, då kronans försvagning tog fart. I slutet av september initierades posi-
tionen återigen då TCW-index låg på sin svagaste nivå för året. Positionen
bibehölls med gott resultat till mitten av november.

I figur 7 visas utvecklingen av fondens totala exponering för utländsk
valutarisk uttryckt i procent av portföljen under lop-
pet av 2001. Den 31 december 2001 uppgick den fak-
tiska valutaexponeringen till 8,1 procent av portföl-
jen, att jämföra med referensportföljens valutarisk på
8,5 procent. En mer detaljerad genomgång av AP3-port-
följens valutarisk den 31/12 2001 återfinns i tabell 4
på sidan 35.

Informationskvot i linje med målet för 2001

Målet för fondens investeringsverksamhet under 2001
var dels att överträffa referensportföljens avkastning
med 0,3 procentenheter, dels att uppnå en informationskvot (ett mått på
riskjusterad avkastning, se definition på sidan 28) på 0,2. Utfallet för hel-
året 2001 blev en aktiv avkastning på 0,2 procentenheter och en informa-
tionskvot på 0,21. Således nådde den aktiva avkastningen inte målsättningen
fullt ut. Från och med 2002 gäller nya mål som beskrivs på sidan 16. 

Under 2001 har den aktiva risken (tracking error) för fondens totalport-
följ uppgått till 1,0 procent. Detta relativt låga risktagande förklaras bland
annat av den speciella situation som fonden befunnit sig i under det nya
förvaltningsmandatets första år. De närmaste åren kommer fonden att på
ett kontrollerat och ändamålsenligt sätt ta större risker i förvaltningen. I
den externa förvaltningen kommer andelen indexförvaltning stegvis att

Figur 7
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Figur 8

Risk och avkastning för totalportföljen (exkl fastigheter)

Absolut Index Aktiv

Avkastning (daglig tidsvägd) –4,4% –4,6% 0,2%

Risk (standardavvikelse, årsbasis) 11,2% 10,9% 1,0%

Riskjusterad avkastning:

Informationskvot 0,2

Sharpekvot Neg Neg

1 Informationskvot förklaras i faktarutan på
nästa sida.
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minska till förmån för aktiva förvaltningsmandat. I takt med en fortsatt
utveckling av risk- och performanceanalys, investeringsprocesser och risk-
budgetering kommer risktagandet att öka även i den interna förvaltningen. 

Ägarpolicy under 2001

I februari 2001 antog fondens styrelse en ägarpolicy. Utövandet av vår ägar-
policy fokuserar på svenska bolag där fonden har en betydande ägarandel.
Ägarpolicyn kan laddas ned på fondens webbplats www.ap3.se.

Fondens nya förvaltningsmandat och de nya reglerna om miljö- och etik-
hänsyn har inneburit nya krav på fondens ägarpolicy. År 2001 har därför i
första hand ägnats åt att stärka fondens kompetens på området. Under 2002
avser fonden att ta ytterligare steg mot att utveckla och konkretisera vår
ägarpolicy.

Under 2001 har fonden varit representerad i Cardos och Kungsledens
nomineringskommittéer. I Europolitan har vi delgivit styrelsen synpunk-
ter på bolagets kompensationssystem. I Adcore har vi deltagit i en riktad
nyemission som ett led i rekonstruktionen av bolaget. I figur 9 framgår öv-
riga nyemissioner som fonden deltagit i. I två bolag har vi lämnat förslag
om frivillig omstämpling av A-aktier till B-aktier. Vi har också kontaktat
ett par bolag i syfte att nomineringskommittéer ska upprättas. Med ett få-
tal undantag har fonden varit representerad på bolagsstämmorna i de bolag
som ingår i vår svenska aktieportfölj.

Figur 9

AP3 har deltagit i följande 

nyemissioner under 2001

Belopp (Mkr)

Sverige

Adcore 10,0

Getinge 7,7

Intentia 6,5

Europa

Swiss Re 16,8

BT 6,8

CRH 3,3

Faktaruta:Vad är tracking error 

och informationskvot?

Tracking error är standardavvikelsen för
den aktiva avkastningen. Måttet beskri-
ver således hur mycket risk man måste
ta för att nå en viss aktiv avkastning.
Historisk (ex post) tracking error beskri-
ver variationen i den realiserade aktiva
avkastningen och mäter således förvalt-
ningens risknivå i efterhand. Förväntad
(ex ante) tracking error är en framåt-
blickande prognos byggd på estimat av
historiska varianser och kovarianser.

Informationskvot är ett mått som rela-
terar den aktiva avkastningen till risk-
nivån i förvaltningen, så kallad risk-
justerad avkastning. Informationskvot
är den aktiva avkastningen dividerat
med tracking error.
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Vid årsskiftet 2001/2002 förvaltades 77 procent av fondkapitalet 

internt, det vill säga av AP3s egna portföljförvaltare. Efter att den stora 

portföljanpassningen genomförts under första halvåret 2001, har den

interna förvaltningsorganisationen fokuserat på att utveckla investe-

ringsprocesser och analysmodeller för att skapa meravkastning genom

ett aktivt positionstagande. Den aktiva förvaltningen har stegvis

byggts ut till att omfatta allt fler delmarknader och instrumenttyper.

Denna process kommer att fortsätta även under det kommande året.

Administration

AP3 har en relativt liten och fokuserad administration. Delar av verksam-
heten sköts genom outsourcing, till exempel datastöd.
Värdepappershantering och portföljrapportering sköts
av fondens globala depåbank.

Portföljanpassningen under första halvåret 2001 in-
nebar mycket stora affärsvolymer. Denna hantering
fungerade väl, utan några administrativa komplikatio-
ner. Under året har värdepappersadministrationen för-
stärkts med två medarbetare. Personalförstärkningarna
har gjort det möjligt att avsätta mer tid till utveck-
lingsprojekt. Bland annat har en översyn och doku-
mentation av instruktioner och rutiner genomförts. 

Integration av olika system

Inom affärssystem har fonden efter en period av stora investeringar gått in i
en fas där fokus ligger på att säkerställa bästa möjliga
användning av befintliga system. Här pågår en omfat-
tande utvecklings- och utbildningsinsats i samarbete
med systemleverantörer, depåbank och derivatclearing-
bank. Vi eftersträvar framförallt att utveckla koppling-
arna mellan de olika systemen, i syfte att automatisera
dataflödet. 

Ränte- och valutaförvaltning

Ränte- och valutagruppen är en ny verksamhet som
byggdes upp i och med det nya förvaltningsmandat
som trädde i kraft vid årsskiftet 2000/2001. Av fon-
dens totala investeringar i räntebärande instrument
(60 miljarder vid årsskiftet) hanteras 94 procent av den interna förvaltningen. 

Under 2000 lades grunden för en professionell förvaltning av en global
ränteportfölj och hantering av fondens valutarisk, med fokus på systemupp-
byggnad och administrativa rutiner. Under 2001 har mycket arbete lagts ned
på att utforma en effektiv investeringsprocess och att utveckla analysverktyg.

Hög andel kreditobligationer i ränteportföljen

I referensportföljen utgör kreditobligationer 38 pro-
cent av räntebärande tillgångar. Detta innebär att 
andelen kreditobligationer i de utländska ränteport-
följerna är hög jämfört med flertalet svenska institu-
tioner. Långsiktigt väntas också kreditobligations-
marknadens andel av obligationsmarknaden att öka,
vilket gör det viktigt att bygga upp fondens kompe-
tens på området. Under de kommande åren kommer
kreditobligationsportföljen att diversifieras ytterligare,
främst genom en ökad andel företagsobligationer. 

Figur 12
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Figur 11
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Figur 13
Aktieförvaltning
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Utländska företagsobligationer (USD- och GBP-noterade) förvaltas för 
närvarande av externa förvaltare. Här arbetar fonden med att hitta nya sam-
arbetsformer, där den externa förvaltaren endast ansvarar för valet av enskilda
värdepapper (security selection), medan fondens interna förvaltning beslutar
om viktningen mellan olika regioner och kreditvärdighetskategorier.

Aktieförvaltning

AP3s aktieförvaltning bygger på den organisation som hanterade fondens
tidigare mandat att förvalta en i huvudsak svensk aktieportfölj. Här finns
således redan en väl inarbetad investeringsprocess. För europeiska aktier
gällde dock ett nytt och utvidgat mandat från och med 2001. Aktieförvalt-
ningen ansvarar idag för en svensk aktieportfölj på 24 miljarder kronor samt
70 procent av den europeiska aktieportföljen på 22 miljarder kronor. 

Aktieförvaltningens investeringsorganisation bygger på ett sektor-
perspektiv. Gruppen består av en aktiechef, en aktiestrateg samt tio sektor-
förvaltare. Aktiestrategen ansvarar för sektorallokeringen och sektorförval-
tarna har ett totalansvar för analys och val av aktier inom sina respektive
sektorer.

Ökad sektortäckning i Europa

Under 2001 har fonden genom två nyrekryteringar utvidgat den aktiva för-
valtningen av europeiska aktier. Från i år sker en full bevakning av sekto-
rerna läkemedel och medicinsk teknik samt finansiella företag. För närva-
rande omfattar den aktiva förvaltningen 75 procent av den europeiska mark-
naden, att jämföra med 50 procent under 2000. Därigenom har fonden upp-
nått full täckning av de sektorer där vi bedömer att vi har möjlighet att skapa
mervärde genom aktiv förvaltning.

Taktisk tillgångsallokering

Inom ramen för taktisk tillgångsallokering (TAA) fattas beslut om viktning
av aktier, räntebärande tillgångar och den regionala allokeringen. Även 
valutapositioner hanteras i detta sammanhang. Ansvariga för taktisk
tillgångsallokering är aktiestrategen och chefen för ränte- och valutaför-
valtningen.

Strategibesluten baseras på en värdeorienterad analysansats, med en
portföljoptimeringsmodell i centrum. Filosofin är att fokusera på en defi-
nierad mängd indikatorer som analyseras på ett strukturerat sätt. I grund-
modellen hanteras makroindikatorer samt information från finansiella priser.
Dessutom studeras investerarenkäter och konsensusprognoser. Detta 
resulterar i ett huvudscenario samt ett varierande antal riskscenarier för
den makroekonomiska utvecklingen. 

Portföljoptimeringsmodell

Makroscenarierna genererar avkastningsprognoser för olika tillgångsslag
och valutor. Dessutom görs en subjektiv bedömning av träffsäkerheten i
prognoserna, bland annat med utgångspunkt från riskscenarierna. Denna
information utgör indata i en portföljoptimeringsmodell, vars resultat ligger
till grund för strategibesluten. 

Under 2002 kommer TAA-teamet att vidareutveckla och förbättra den
ovan beskrivna investeringsprocessen. Ett projekt är att ta fram analysred-
skap för att identifiera hur stora risker som ska aktiveras vid olika tidpunk-
ter. Möjligheten att inleda ett samarbete med en kvantitativt inriktad 
extern TAA-förvaltare kommer också att undersökas.
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Risk- och resultatanalys

Ett viktigt projekt under det kommande året är att vidareutveckla fondens
risk- och resultatanalys. Genom att spjälka upp totalportföljens resultat
och risk i dess beståndsdelar vill vi kunna utvärdera investeringsproces-
sens beslutspunkter (se sidan 17) på ett rättvisande sätt. Under 2001 har
fondens interna resurser på området förstärkts genom nyrekryteringar. Sam-
arbetet med externa leverantörer av risk- och resultatanalys, Deloitte &
Touche MPIR samt fondens globala depåbank Northern Trust kommer 
också att utvecklas ytterligare.

Utvärdering av motparter

AP3 lägger stor vikt vid att fördelningen av värdepappersaffärer mellan mot-
parter (mäklare) sker enligt tydliga principer. Både aktieförvaltningen och
ränte- och valutaförvaltningen tillämpar sedan 2001 ett rankingsystem, där
motparter utvärderas enligt ett antal uppställda kriterier, som bland annat
omfattar kvaliteten på de analyser företaget tillhandahåller. Rankingen 
används sedan som utgångspunkt för fördelningen av affärer mellan mot-
parter. I figur 14 redovisas de fem motparter som AP3s aktieförvaltning 
betalat störst totalt courtage till under 2001, i bokstavsordning.

Figur 14

Fem motparter som aktieförvalt-

ningen har betalat mest courtage

till under 2001 (i bokstavsordning)

ABN Amro inklusive Alfred Berg

Carnegie

Deutsche Bank

Enskilda Securities

UBS Warburg

Ovanstående motparter erhöll drygt 50
procent av totalt courtage.

Totalt courtage1 under 2001, 
miljoner kronor: 48,6

Totalt antal motparter för aktie-
förvaltningen under 2001, st: 25

1 Avser fondens interna förvaltning av 
svenska och europeiska aktier.
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På områden där vi inte har egen kompetens anlitar AP3 externa 

förvaltare. Under 2001 har alla externa förvaltningsuppdrag avsett

passiv förvaltning (indexförvaltning). På marknader där aktiv förvalt-

ning bedöms löna sig kommer dessa uppdrag att stegvis ersättas av

aktiva förvaltningsmandat.

Cirka 23 procent av AP3s kapital sköts för närvarande av externa förvaltare.
En särskild externförvaltningsgrupp bestående av tre portföljförvaltare 
ansvarar för att upphandla och utvärdera förvaltare. Gruppen är också 
ansvarig för fondens investeringar i onoterade aktier, hedgefonder och 
fastigheter.

Traditionella tillgångsslag – aktier och obligationer

Enligt AP-fondernas placeringsregler måste minst 10 procent av fondkapi-
talet förvaltas externt. Att anlita externa förvaltare gör det möjligt för fon-
den att investera i regioner och marknadssegment där det inte är ändamåls-
enligt att bedriva en Sverige-baserad förvaltning eller där fonden av andra
skäl saknar kompetens av högsta klass. Hur stor andel av förvaltningen
som läggs ut på externa parter är föremål för en ständig omprövning, där
den interna förvaltningens prestation utvärderas i förhållande till poten-
tiella externa förvaltare.

För närvarande har fonden extern förvaltning av nordamerikanska, 
japanska och asiatiska aktier1. Dessutom förvaltas 30 procent av den euro-
peiska aktieportföljen externt. Inom ränteportföljen finns två externa man-
dat avseende företagsobligationer noterade i US-dollar respektive brittiska
pund. Samtliga ovanstående mandat avser indexförvaltning. För närvarande
pågår upphandlingar av aktiv förvaltning av japanska och asiatiska aktier2

samt amerikanska företagsobligationer.
Eftersom AP3 är en statlig myndighet sker upphandlingen av externa

förvaltare i enlighet med lagen om offentlig upphandling, där leverantörer
inbjuds att lämna anbud efter annonsering i EUs databas ”Tender Electro-
nic Daily”. I annonsen beskrivs de grundläggande kvalifikationer som för-
valtarna måste uppfylla, till exempel kapitalisering och totalt kapital 
under förvaltning. De förvaltare som uppfyller kraven får sedan ett för-
frågningsunderlag. AP3 ställer höga krav på detaljerad dokumentation av
en mängd frågeställningar. Förutom uppgifter om avgifter, kostnader och 
historisk förvaltningsprestation krävs bland annat en beskrivning av investe-
ringsstil, analysmodeller, metoder för riskmätning och riskkontroll samt
det aktuella förvaltarteamets kompetens och erfarenhet. 

Efter en noggrann genomgång och analys av de inkomna svaren väljs
omkring fem förvaltare ut för att gå vidare till nästa steg som innebär en
muntlig presentation på AP3. Därefter gallras cirka tre förvaltare ut att in-
gå i en slutlig urvalsprocess som innefattar besök av ett utvärderingsteam
från AP3. Slutligen sker beslut om vilken eller vilka förvaltare som ska er-
hålla förvaltningsmandat och vilka risklimiter som ska gälla för uppdraget. 

Onoterade aktier

Enligt AP-fondernas placeringsregler får högst 5 procent av fondens tillgångar
investeras i onoterade aktier. Investeringarna måste ske indirekt via fonder
eller riskkapitalbolag. Utgångspunkten för AP3s investeringar i onoterade
aktier (private equity) är en analys av hur dessa tillgångar bidrar till risk
och avkastning i fondens totala portfölj. Denna analys visade att onoterade
aktier har attraktiva egenskaper i ett portföljperspektiv. Den historiska 
avkastningen har varit hög samtidigt som korrelationen med övriga till-
gångsslag varit låg. Variationen mellan olika förvaltare har dock varit stor,

Vad är private equity?

Private equity kan delas in i två huvud-
grupper: venture capital och buy-outs.
Med venture capital avses investeringar
som görs i ett tidigt skede av ett före-
tags livscykel. Med buy-outs menar
man investeringar i mer mogna företag
eller verksamheter, exempelvis utköp
av divisioner eller dotterbolag från 
större koncerner.

1 Asia Pacific, vilket avser Japan, Singapore,
Hong Kong, Australien och Nya Zeeland. 
2 De två aktiemandaten avser Japan samt
Asia Pacific, ex Japan.
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vilket gör det viktigt att genomföra en noggrann granskning och analys 
inför varje investering.

Vår målsättning är att ingå investeringsåtaganden motsvarande cirka 5
procent av fondkapitalet inom en tidsperiod på 3–5 år. Vi avser att bygga
upp en diversifierad portfölj med en balanserad mix av investeringar i olika
regioner, branscher och kategorier
(buy-outs, venture capital osv). In-
vesteringarna görs både direkt i fon-
der och indirekt i fonder bestående
av olika fonder (fund-of-funds).

Under 2001 har AP3 hittills be-
slutat om investeringar i fem olika
fonder, vilka beskrivs i figur 15. 
Investeringarna fungerar så att man
avtalar om att investera ett visst 
belopp (commitment) under en viss
period (commitment period), vanligen
5–6 år. Redan efter 3–4 år vänder ofta
kassaflödet, det vill säga utbetalningarna, som ett resultat av att realiseringar
överstiger ytterligare inbetalningar. Under 2001 har AP3 ingått investe-
ringsåtaganden om totalt 729 miljoner kronor. Av detta åtagande hade 19,8
miljoner kronor investerats vid årsskiftet.

Hedgefonder

Hedgefonder är ett samlingsbegrepp som innefattar fonder som har ett 
absolut avkastningsmål, friare placeringsregler och möjlighet till finansiell
hävstång (leverage). Det finns ett stort antal typer av hedgefonder. 

Kan investeringar i hedgefonder skapa mervärde i en AP-fondsportfölj?
Denna frågeställning har belysts i den ALM-studie som fonden genomförde
under hösten 2001. Studien påvisade att vissa typer av hedgefonder har
egenskaper som gör att de som inslag i en i övrigt väldiversifierad portfölj
kan bidra till att förbättra portföljavkastningen utan att nämnvärt öka ris-
ken. Historiskt sett har korrelationen med övriga tillgångsslag varit låg,
vilket bidrar till riskspridningen i portföljen. Dessutom har avkastningen
varit hög, även i riskjusterade termer. Dessa goda egenskaper avser ett 
selektivt urval av vissa typer av hedgefonder under kvalificerad förvaltning.
Sammanfattningsvis indikerade studien att åtminstone 5 procent av AP3s
portfölj långsiktigt bör investeras i hedgefonder. 

Utbudet av hedgefonder kännetecknas av stora kvalitetsskillnader mel-
lan olika förvaltare. Dessutom är investeringsmöjligheterna volymmässigt
relativt begränsade. Detta gäller i synnerhet framgångsrika förvaltare. 
Områdets komplexa karaktär gör att en fortsatt studie av hedgefondmark-
naden är nödvändig innan eventuella investeringar kan bli aktuella. En 
strategi för fondens investeringar i hedgefonder kommer att utarbetas 
under 2002.

Figur 15
Beslutade investeringar i onoterade aktier under 2001

Fond Region Typ Bransch

Swedestart Tech Sverige riskkapital Teknologi

Swedestart Life Science Sverige riskkapital Life Science

Goldman Sachs USA secondaries, 
Vintage Fund II främst mogna olika

företag (buy-outs)

HIPEP IV – European Europa 10–15 riskkapital- olika
Venture Partnership Fund fonder med olika

inriktning

Litorina Kapital Fond II Norden expansionskapital olika
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Portföljöversikt 2001-12-31

Tabell 2

Referensportfölj och faktisk portfölj 2001-12-31

% Benchmarkvikt Portföljvikt Aktiv vikt

Aktier

Sverige 16 1/3 17,8 1,4

Europa 16 1/3 16,8 0,5

Resten av världen 16 1/3 16,6 0,2

Totalt aktier 49,0 51,2 2,2

Räntebärande

Sverige 15,0 13,8 –1,2

Europa 12,0 11,2 –0,8

Resten av världen 10,0 9,6 –0,4

Totalt räntebärande 37,0 34,6 –2,4

Realränteobligationer, Sverige 7,0 7,1 0,1

Fastigheter 7,0 7,1 0,1

Kassa 0,0 0,0 0,0

Totalt 100 100 0

Tabell 1

Marknadsvärde per huvudtillgångsslag 2001-12-31

Mdr kr

Aktier

Sverige 23,8

Europa 22,5

Resten av världen 22,1

Totalt aktier 68,4

Räntebärande

Sverige 23,2

Europa 15,0

Resten av världen 12,8

Totalt räntebärande 51,0

Realränteobligationer (Sverige) 9,5

Fastigheter 3,8

Kassa1 0,0

Totalt 132,7

1 I praktiken var kassan inte noll eftersom det finns en liten kassa i de
enskilda delportföljerna. I termer av den taktiska tillgångsallokeringen
var dock kassan noll.

Tabell 3

Externa förvaltningsuppdrag

Marknadsvärde Starttidpunkt
Förvaltare Referensindex per 2001-12-31 (Mkr) för uppdrag

Aktiemandat

Merrill Lynch Investment Managers FTSE All-World USA 17 544 2001-01-02

State Street Global Advisors FTSE All-World Developed Europe 6 021 2001-01-03

State Street Global Advisors FTSE All-World Developed Asia Pacific 3 567 2001-01-04

Räntemandat

State Street Global Advisors Merrill Lynch Corporate Large Cap – USD 2 533 2001-06-08

State Street Global Advisors Merrill Lynch Sterling Corporate 1 096 2001-08-01

Samtliga externt förvaltade mandat avser indexförvaltning.
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Valutapositioner 2001-12-31
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Tabell 5

Fem största aktieinnehav per 2001-12-31 

Mkr

Svenska aktieportföljen

Ericsson 3 735,3

Hennes&Mauritz 1 596,3

AstraZeneca 1 443,0

Svenska Handelsbanken 1 280,0

Telia 1 100,8

Europeiska internt förvaltade aktieportföljen

Vodafone Airtouch 607,1

Nokia 535,2

BP 527,2

GlaxoSmithKline 448,4

Royal Dutch Petroleum 391,9

Tabell 6

Aktiva sektorvikter i svenska aktieportföljen 2001-12-31

%

Basindustri

Cykliska konsumentvaror

Cykliska tjänster

Finansiella företag

Icke-cykliska konsumentvaror

Icke-cykliska tjänster

Informationsteknologi

Kraftbolag

Råvaror

Verkstadsindustri

–3 –2 –1 0 1 2 3

Tabell 4

Valutapositioner 2001-12-31

Mkr CHF EUR GBP JPY USD Övriga Total

Exponering 2 265 24 358 9 867 7 158 25 347 1 864 70 859

Kurssäkring –1 762 –22 476 –8 169 –6 592 –21 753 –1 238 –61 990

Exponering netto 503 1 882 1 698 566 3 594 626 8 869

Exponering genom SEK-
noterade bolag med 
utländsk juridisk hemvist 261 1 443 195 1 899

Total valutaexponering 503 2 143 3 141 566 3 789 626 10 768

Internt förvaltad aktieportfölj 2001-12-31
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Tabell 7

Fördelning per ratingkategori (S&P) 

i obligationsportföljen 2001-12-31

Mkr % port

Sverige

AAA 22 777 69,8%

AA 7 321 22,4%

A 2 557 7,8%

BBB 0 0,0%

Totalt 32 655 100,0%

Euro

AAA 11 337 85,7%

AA 1 746 13,2%

A 146 1,1%

BBB 0 0,0%

Totalt 13 229 100,0%

UK

AAA 860 49,3%

AA 319 18,3%

A 351 20,1%

BBB 215 12,3%

Totalt 1 745 100,0%

USA

AAA 6 447 82,5%

AA 250 3,2%

A 602 7,7%

BBB 516 6,6%

Totalt 7 814 100,0%

Japan

AAA 0 0,0%

AA 5 016 100,0%

A 0 0,0%

BBB 0 0,0%

Totalt 5 016 100,0%

Ränteportfölj

Tabell 8

Genomsnittlig löptid (modifierad duration) för fondens

internt förvaltade ränteportfölj per 2001-12-31

Portfölj Index Relativt

Sverige

Statsobligationer 4,60 4,24 0,35

Bostadsobligationer 2,32 2,28 0,05

Totalt 3,60 3,38 0,22

Euro-området

Statsobligationer 6,34 5,03 1,30

Bostadsobligationer 2,11 3,96 –1,85

Totalt 4,97 4,65 0,32

Storbritannien

Statsobligationer 7,50 7,23 0,27

USA

Statsobligationer 4,62 5,78 –1,17

Bostadsobligationer 7,44 4,51 2,93

Totalt 5,47 5,37 0,10

Japan

Statsobligationer 5,85 6,15 –0,30

Realränte-

obligationer (Sverige) 9,09 8,75 0,35
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Resultat- och balansräkningar

Justerad IB
Tkr 2001-12-31 2001-01-01

FONDKAPITAL OCH SKULDER

Fondkapital

Ingående fondkapital 133 975 182 133 975 182

Nettobetalning mot 
pensionssystemet Not 7 3 062 449 —

Överfört från särskilda 
förvaltningarna Not 7 1 461 156 —

Årets resultat –5 774 420 —

Summa fondkapital 132 724 367 133 975 182

Skulder

Derivat Not 4 10 669 19 419

Övriga skulder Not 8 17 061 6 128

Förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader Not 9 19 490 12 182

Summa skulder 47 220 37 729

SUMMA FONDKAPITAL 

OCH SKULDER 132 771 587 134 012 911

POSTER INOM LINJEN, Mkr Not 11

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter ställda för egna skulder 1 229

Övriga ställda panter och 
jämförliga säkerheter 837

Åtaganden 729

RESULTATRÄKNING1

Tkr 2001

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter

Erhållna utdelningar 1 104 019

Räntenetto Not 12 3 218 915

Realisationsresultat, netto Not 13 –2 262 957

Valutakursresultat, netto 827 336

Orealiserade värdeförändringar, netto Not 14 –8 551 401

Summa rörelsens intäkter –5 664 088

Rörelsens kostnader

Externa förvaltningskostnader –5 205

Personalkostnader Not 15 –50 868

Övriga förvaltningskostnader Not 16 –54 259

Summa rörelsens kostnader –110 332

RESULTAT –5 774 420

1 Vid årsskiftet 2000/2001 omfördelades tillgångarna från 
Första – Fjärde AP-fonderna, så att varje fond erhöll tillgångar
till ett lika stort värde. Fonden har därför valt att inte lämna
några jämförelsesiffror för resultaträkningen samt att lämna
ingående balanser som jämförelse till balansräkningen.

BALANSRÄKNING1

Justerad IB
Tkr 2001-12-31 2001-01-01

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar

Aktier och andelar;

Noterade Not 2 65 943 299 36 483 056

Onoterade Not 2 3 808 739 3 660 000

Obligationer och andra 
räntebärande tillgångar Not 3 57 151 099 88 863 483

Derivat Not 4 1 372 055 —

Summa placeringstillgångar 128 275 192 129 006 539

Fordringar och andra tillgångar

Kassa och bankmedel 3 190 218 2 776 275

Övriga tillgångar Not 5 13 770 34 652

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter Not 6 1 292 407 2 195 445

Summa fordringar och 

andra tillgångar 4 496 395 5 006 372

SUMMA TILLGÅNGAR 132 771 587 134 012 911
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Förvaltningsberättelse

Redovisningsprinciper och noter

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

I enlighet med ”Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder” har 
årsredovisningen upprättats med tillämpning av god redovisningssed.
Buffertfonderna har, med hänsyn till gällande föreskrifter för jämför-
bara finansiella företag, tagit fram gemensamma redovisnings- och
värderingsprinciper vilka har tillämpats.

Affärsdagsredovisning

Transaktioner på penning- och obligationsmarknaden, aktiemarknaden
och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per affärsdagen, det
vill säga vid den tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och därmed
riskerna övergår mellan parterna. Fordran på eller skuld till motparten
mellan affärsdag och likviddag redovisas brutto under övriga tillgångar
respektive övriga skulder. 

Utländsk valuta

Tillgångar och skulder i utländsk valuta redovisas till balansdagens 
valutakurser. Värdeförändringar av tillgångar och skulder i utländsk 
valuta uppdelas i en del som är hänförlig till värdeförändringen av till-
gången eller skulden och en del som är orsakad av valutakursföränd-
ringen. Både realiserade och orealiserade värdeförändringar till följd
av förändring i valutakurser redovisas under valutakursresultat, netto.

Aktier och andelar

Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier noterade på 
en auktoriserad börs används i första hand den senaste betalkursen i
lokal valuta under årets sista handelsdag, i andra hand den senaste
köpkursen. Aktierna redovisas under den marknadsplats där de har
förvärvats. Vid beräkning av realisationsvinster- och förluster har 
genomsnittsmetoden använts. Onoterade innehav, med undantag för
svenska onoterade fastighetsbolag, värderas enligt EVCA:s principer,
som något förenklat innebär att investeringen värderas till anskaff-
ningsvärde, tills det sker en partiell försäljning, eller en nyemission
med oberoende tredje part till högre värde, eller tills det inträffar något
som markant och varaktigt antas minska dess värde. Värdering av 
innehav i svenska onoterade fastighetsbolag baseras på marknads-
värdering av bolagets fastighetsinnehav vid utgången av året. 

Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Obligationer och andra räntebärande tillgångar värderas till verkligt
värde. Marknadsvärden för räntebärande värdepapper bestäms i 
första hand av senaste köpkurs under årets sista handelsdag, i andra
hand av köpkursen dagen innan.

Över- och underkurser är inte periodiserade över löptiden. Ränte-
intäkterna under perioden utgörs uteslutande av erhållna och 
beräknade kupongräntor.
Vid beräkning av realisationsresultat används genomsnittsmetoden.

Återköpstransaktioner

Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas tillgången fort-
satt i balansräkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det 
sålda värdepapperet redovisas som ställd pant inom linjen i balans-
räkningen. Skillnaden mellan likvid i avistaledet och terminsledet 
periodiseras över löptiden och redovisas som ränta.

Värdepapperslån

Utlånade värdepapper redovisas fortsatt i balansräkningen samt tas
upp som ställd pant inom linjen. Erhållna samt upplupna premier 
redovisas som ränteintäkt.

Derivat

Derivatinstrument värderas till verkligt värde. Derivattransaktioner
med positivt marknadsvärde per balansdagen redovisas som place-
ringstillgångar, medan transaktioner med ett negativt marknadsvärde
redovisas som skulder.
Kvittning sker av de derivatkontrakt som clearas och där legal kvitt-
ningsrätt föreligger samt där fonden har en avsikt att avveckla förplik-
telserna netto eller avveckla dem samtidigt. Realisationsresultat har
beräknats enligt FIFU.

Inventarier

Investeringar i inventarier, egenutvecklad och förvärvad programvara
kostnadsförs löpande.

Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet

In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt över-
föringar från de särskilda förvaltningarna, som de fyra buffertfonderna
äger gemensamt, redovisas direkt mot fondkapitalet.

Inkomstskatter

AP-fonderna är befriade från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige.
Vid placeringar utanför Sverige varierar skattskyldigheten från land till
land.

NOT 2 Aktier och andelar

Noterade aktier och andelar

2001-12-31 Justerat IB 2001-01-01
Tkr Verkligt värde Anskaffningsvärde Verkligt värde Anskaffningsvärde

Svenska aktier 23 044 924 25 762 314 33 003 240 33 003 240
Utländska aktier 42 898 375 45 892 864 3 479 816 3 479 816
Summa noterade aktier och andelar 65 943 299 71 655 178 36 483 056 36 483 056

Onoterade aktier och intressebolag

Ägarandel Anskaffnings-
Namn Organisationsnummer Kapital Röster värde Tkr

Intressebolag

AP-Fastigheter 556061-4603 25% 25% 3 660 000
Summa intressebolag 3 660 000

Övriga onoterade

Svenska aktier och andelar

Swedestart Life Science KB 969675-2337 11% 11% 4 501
Swedestart Tech KB 969674-7725 11% 11% 9 601
Summa svenska aktier och andelar 14 102

Utländska aktier och andelar

HIPEP IV – European Venture Partnership LP 23% 23% 5 672
Summa utländska aktier och andelar 5 672
Summa övriga onoterade 19 774

Summa onoterade aktier och intressebolag 3 679 774

Totalt marknadsvärde Tkr 3 808 739
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NOT 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Justerat IB
Tkr 2001-12-31 2001-01-01

Upplupna ränteintäkter 1 278 758 2 189 680
Upplupna utdelningar 9 940 3 020
Förutbetalda kostnader 3 709 2 745
Totalt 1 292 407 2 195 445

NOT 7 Fondkapital

Tkr

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Erhållna ålderspensionsavgifter från RFV 39 202 750
Utbetalda tilläggspensionsmedel till RFV –35 891 070
Administrationsersättning till RFV –249 231
Nettobetalningar mot pensionssystemet 3 062 449

Överfört från särskilda förvaltningarna

Första AP-Fondens särskilda förvaltning 1 408 075
Fjärde AP-Fondens särskilda förvaltning 53 081
Överfört från särskilda förvaltningarna 1 461 156

NOT 8 Övriga skulder

Tkr Justerat IB
2001-12-31 2001-01-01

Leverantörsskulder 14 056 2 874
Fondlikvider 573 143
Löneskatter 1 196 669
Personalens källskatter 1 179 980
Övriga skulder 57 1 462
Totalt 17 061 6 128

NOT 9 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Tkr Justerat IB
2001-12-31 2001-01-01

Övriga upplupna kostnader 10 540 3 265
Bonus inkl sociala avgifter 8 950 8 917
Totalt 19 490 12 182

NOT 3 Obligationer och andra räntebärande tillgångar

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat 
på emittentkategori 

Justerat IB
2001-12-31 2001-01-01

Tkr Verkligt värde Verkligt värde

Svenska Staten 21 327 219 63 535 638
Svenska kommuner 65 267 67 842
Svenska Bostadsinstitut 7 526 082 19 585 930
Övriga svenska emittenter

Finansiella företag 1 229 584 1 225 937
Icke-finansiella företag 1 430 633 4 448 136

Utländska stater 14 909 253 —
Övriga utländska emittenter 10 663 061 —
Totalt 57 151 099 88 863 483

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat 
på instrumenttyp

Justerat IB
2001-12-31 2001-01-01

Tkr Verkligt värde Verkligt värde

Realränteobligationer 9 297 097 8 979 899
Övriga obligationer 34 413 176 64 754 651
Statsskuldväxlar 12 553 530 15 128 933
Övriga instrument 887 296 —
Totalt 57 151 099 88 863 483

NOT 4 Derivat

Nominellt Positivt Negativt
Tkr Verkligt värde Verkligt värde

Ränterelaterade instrument

Optioner
FRA/Terminer 8 830 579 60 561
Swapkontrakt
Totalt 8 830 579 0 60 561

Varav clearat 8 830 579

Valutarelaterade instrument

Optioner
FRA/Terminer 63 521 173 1 442 674 50 004
Swapkontrakt
Totalt 63 521 173 1 442 674 50 004

Varav clearat

Aktierelaterade instrument

Optioner 43 935 10 669
FRA/Terminer 871 345 39 946
Swapkontrakt
Totalt 915 280 39 946 10 669

Varav clearat 871 345

NOT 5 Övriga tillgångar

Justerat IB
Tkr 2001-12-31 2001-01-01

Fordran utskiftning — 28 649
SPP/BTP-medel 317 2 498
Restitutioner 12 573 2 683
Övriga kortfristiga fordringar 880 822
Totalt 13 770 34 652
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NOT 15 Personalkostnader

Tkr 2001

Löner och arvoden

Styrelsen och VD 2 431
Reserverat för VD bonus 560
Övriga anställda 22 738
Reserverat för bonus övriga anställda 6 178
Summa löner och arvoden 31 907

Sociala kostnader

Pensionspremier VD 506
Pensionskostnader övriga anställda 4 240
Övriga sociala kostnader 9 550
Sociala avgifter för bonus 2 212
Summa sociala kostnader 16 508

Övriga personalkostnader 2 453

SUMMA PERSONALKOSTNADER 50 868

Bonus

Under 2001 har samtliga anställda, med undantag av compliance 
officer, omfattats av bonusregler innebärande att bonus kan utgå med
maximalt 3 eller 6 månadslöner (beroende på befattning) under förut-
sättning att vissa mål är uppfyllda. Fyra mål är uppsatta som jämför
fondens utveckling med: de andra AP-fonderna, referensindex utveck-
ling för helåret, referensindex utveckling för perioden 1 mars till 31 de-
cember samt fondens informationskvot jämfört med referensindex för
perioden 1 mars till 31 december 2001. Dessa fyra mål kan totalt ge 2
respektive 4 månadslöner. Ytterligare 1 respektive 2 månadslöner kan
erhållas efter en bedömning av hur väl den anställde lever upp till följande
kriterier: professionell, ansvarstagande, lagspelare samt glädjespridare.
Posten Reserverat för bonus avser bonus för räkenskapsåret 2001, vilken
betalas ut påföljande år. Den exakta bonusen för 2001 kan inte faststäl-
las än, då jämförelsen med de andra AP-fonderna ännu ej kunnat göras.

Styrelse och VD

Styrelsearvodena fastställs av regeringen. Till styrelsens ordförande
har utgått 100 tkr. Till övriga styrelseledamöter har utgått 404 tkr. Lön
till VD har utgått med 1,927 tkr och för bonus har reserverats 560 tkr.
I verkställande direktörens anställningsavtal förbinder sig fonden att
betala premier för en tjänstepensions- och sjukförsäkring upp till 25
procent av bruttolönen exklusive bonus. Uppsägningstid för VD är sex
månader från respektive sida. Något avtal om avgångsvederlag finns
ej. Ej heller finns något avtal om förtida pension.

Personal

Genomsnittligt antal anställda uppgick till 34 varav 11 kvinnor. Antal an-
ställda vid räkenskapsårets utgång uppgick till 38 varav 12 kvinnor. Ytterli-
gare en person är kontrakterad och börjar sin anställning 1 januari 2002.

NOT 16 Ersättningar till revisionsbolag

Tkr 2001-01-01–2001-12-31

Revision

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 573
KPMG Bohlins AB 94

Konsultuppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 210

Summa ersättningar till revisionsbolag 1 877

Noter / Forts

NOT 11 Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Mkr 2001-12-31

Panter för återköpstransaktioner 1 229
Utlånade värdepapper 
för vilka säkerheter erhållits

Utlånade värdepapper: 9 182
Erhållna säkerheter: 11 182

Övriga panter och jämförliga säkerheter

Mkr 2001-12-31

För derivathandel 837

Åtaganden

Totalt åtagande Investerat per 
Mkr 2001-12-31 2001-12-31

Private Equities 729 20

NOT 12 Räntenetto

Tkr 2001-01-01–2001-12-31

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande värdepaper 3 101 438
Övriga ränteintäkter 117 492
Summa ränteintäkter 3 218 930

Räntekostnader

Övriga räntekostnader 15
Summa räntekostnader 15

RÄNTENETTO 3 218 915

NOT 13 Realisationsresultat, netto

Tkr 2001-01-01–2001-12-31

Realisationsresultat, netto per grupp

Aktier och andelar –1 954 494
Obligationer och andra räntebärande tillgångar –69 736
Derivat –242 161
Övriga placeringstillgångar 3 434
Summa realisationsresultat, netto –2 262 957

NOT 14 Orealiserad värdeförändring, netto

Tkr 2001-01-01–2001-12-31

Orealiserade värdeförändringar, netto per grupp

Aktier och andelar –8 106 409
Obligationer och andra räntebärande tillgångar –433 580
Derivat –11 412
Summa orealiserade värdeförändringar, netto –8 551 401

NOT 10 Valutaexponering per tillgångsslag och valuta

Tkr CHF EUR GBP JPY USD CAD AUD Övr Totalt

Aktier och andelar 2 242 282 11 500 812 9 462 286 2 598 424 17 116 906 636 261 506 413 721 562 44 784 946
Obligationer och andra 
räntebärande värdepapper — 12 006 852 1 700 725 3 833 759 7 498 699 — — — 25 040 035
Derivat 416 -59 566 –423 –1 058 19 706 — — — -40 925
Hedge –1 762 524 –22 475 975 –8 168 564 –6 591 674 –21 753 139 –500 679 –379 819 –357 891 –61 990 266
Övriga placeringstillgångar 22 058 1 170 906 147 636 726 588 907 222 — — — 2 974 410
Valutaexponering , netto 502 233 2 143 028 3 141 661 566 038 3 789 393 135 582 126 594 363 671 10 768 200
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Org nr 802014-4120

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt
styrelsens förvaltning i Tredje AP-fonden för år 2001.
Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshand-
lingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss
om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av
vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisions-
sed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört
revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att års-
redovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revi-
sion innefattar att granska ett urval av underlagen för
belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprin-
ciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att 

Revisionsberättelse
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bedöma den samlade informationen i årsredovisningen.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra
uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
lagen om allmänna pensionsfonder och ger därmed en
rättvisande bild av Tredje AP-fondens resultat och ställ-
ning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning
beträffande årsredovisningen, de i densamma upptagna
resultat- och balansräkningarna, bokföringen eller inven-
teringen av tillgångarna eller i övrigt mot förvaltningen.

Vi tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen
fastställes.

Stockholm den 15 februari 2002

Pål Wingren Per-Olof Akteus
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen

Stockholm den 12 februari 2002

Johan Björkman Rolf Andersson Dan Andersson
Ordförande Vice ordförande

Christine Jönsson Karin Kronstam Christina Liffner

Harriet Piscator Christer Romilson Dag Sehlin

Tomas Nicolin
Verkställande direktör



AP3s målfunktion

Enligt riksdagens uppdrag ska AP-fondernas placerings-
strategi baseras på en analys av fondens åtaganden i pen-
sionssystemet. Målet för förvaltningen ska vara att ska-
pa högsta möjliga avkastning, givet en låg risk, där risk
och avkastning ska tolkas i termer av framtida pensions-
utbetalningar. En av de första uppgifterna för ALM-
analysen var således att förstå på vilket sätt – och via
vilka variabler – AP-fonderna kan påverka utfallet för
pensionssystemet genom sin tillgångsallokering. 

AP-fonderna fungerar som buffert mellan inbetalade
pensionsavgifter och utbetalade pensioner.1 Fram till
cirka 2010 förväntas nettot av avgiftsinflöden och pen-
sionsutbetalningar vara positivt, därefter vänder ström-
men och fonderna blir nettobetalare under en längre 
period. AP-fondernas åtaganden är mycket speciella till
sin karaktär. Det råder stor osäkerhet om hur stora 
nettoutbetalningar från buffertfonderna som faktiskt
kommer att krävas under de närmaste decennierna. 
Belastningen på fonderna är starkt beroende av såväl
den demografiska utvecklingen (födelsetal, nettoinvand-
ring och medellivslängd) som den ekonomiska utveck-
lingen (BNP-tillväxt, inflation, löneökningar och 
arbetskraftsdeltagande). Dessutom kan tillgångspriserna
påverka flödena från fonderna via den så kallade auto-
matiska balanseringen (”bromsen”).

På pensionssystemets skuldsida finns pensionsskul-
den, som representeras av alla intjänade pensionsrät-
tigheter (såväl för förvärvsaktiva som för pensionärer).
Tillgångssidan består av buffertfondernas (AP1 – AP4
samt AP6) tillgångar plus avgiftsförmögenheten. Av-
giftsförmögenheten kan enklast förstås som ett aktua-
riskt definierat nuvärde av kommande avgiftsintäkter
givet ett antagande om en oförändrad demografi. Alter-
nativt kan den definieras som årets avgiftsintäkter gånger
omsättningstiden. Omsättningstiden definieras som
den tid det dröjer innan en genomsnittlig inbetald 
avgiftskrona betalas ut som pension. 

Förhållandena mellan balansräkningens tre kompo-
nenter beskriver pensionssystemets tillstånd ett visst
år. Det kanske viktigaste tillståndsmåttet är balans-
talet som definieras som kvoten mellan systemets till-
gångar och skulder. Ett annat intressant nyckeltal är
pensionssystemets överskott. Detta definieras som dif-
ferensen mellan systemets tillgångar och systemets
skulder. Både balanstal och överskott är mått på syste-
mets soliditet. Ett balanstal över 1 eller ett positivt över-
skott visar att systemet kan tänkas klara sina åtagan-
den, medan ett balanstal under 1 eller ett negativt över-
skott, det vill säga underskott, tyder på ett underfinan-
sierat system. 

Av Erik Valtonen
Kvantitativ analytiker

För all kapitalförvaltning är den långsiktiga 

strategiska tillgångsallokeringen, det vill säga 

referensportföljens sammansättning, avgörande

för förvaltningsresultatet i förhållande till åtagan-

det. Enligt riksdagens uppdrag till AP-fonderna 

ska placeringsstrategin baseras på en ALM-analys

(Asset/Liability Modelling). Syftet är att hitta en

tillgångsallokering som är väl anpassad till fon-

dens åtaganden.

Hösten 2000 genomfördes AP3s första fullständiga ALM-
studie, vilken låg till grund för beslutet om referens-
portföljens sammansättning för 2001. Hösten 2001 ge-
nomfördes en ny och reviderad studie som resulterade i
ett beslut om vissa förändringar av referensportföljen
inför 2002. Jämfört med den första ALM-studien har vår
analysmodell förfinats och vidareutvecklats. Dessutom
har alla antaganden uppdaterats med utfall för 2001 och
med nya prognoser för bland annat avkastning och risk
för olika tillgångsslag. En ny och snabbare modell gjorde
det möjligt att avsevärt öka både antalet simuleringar
och antalet undersökta allokeringar. Vi fördjupade ock-
så analysen av de scenarier där pensionssystemet ut-
sätts för påfrestningar, med fokus på effekterna av pen-
sionssystemets bromsmekanism. 

Vad är ALM?

Asset/Liability Modelling (ALM) används av bland annat
pensionsfonder och försäkringsbolag för att bestämma
den långsiktiga strategiska allokeringen av tillgångarna
som är bäst anpassad till förvaltningens åtaganden. 
Analysen syftar till att belysa sambanden mellan för-
valtningens tillgångssida och åtagandesida. Oftast 
består en ALM-analys av en kartläggning av kommande
förväntade kassaflöden, exempelvis pensionsutbetal-
ningar, som vanligtvis är mer eller mindre oberoende
av tillgångssidan. För AP-fonderna är dock bilden mer
komplicerad eftersom de utgående kassaflödena i vissa
fall kommer att vara beroende av fondernas avkastning
till följd av reglerna om så kallad automatisk balansering
– bromsen (begreppet förklaras nedan). Detta innebär
att tillgångs- och åtagandesidorna har tämligen kom-
plicerade länkar som modellen måste fånga. Detta har
krävt ett omfattande modelleringsarbete av dynamiken
bakom buffertåtagandet i det svenska pensionssystemet.
Modellen möjliggjorde sedan en simulering av hur 
AP-fondsportföljer med olika tillgångsfördelning påverkar
utfallet för det svenska pensionssystemet på upp till 40
års sikt. 

Temaartikel:
Vilken tillgångsmix skapar störst nytta 
för pensionssystemet? 
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1 Här följer en en kortfattad beskrivning av det nya pensionssystemet.
För en mer detaljerad genomgång av pensionssystemets funktionssätt
hänvisas till Riksförsäkringsverkets och Socialdepartementets material,
särskilt promemorian ”Automatisk balansering av ålderspensionssys-
temet”, Ds 43/1999.
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Vi valde att dela upp både aktier och (nominella) obliga-
tioner på tre geografiska områden (se faktaruta). Real-
ränteobligationer valdes ut som ett tillgångsslag. Efter-
som pensionssystemets åtagande påverkas av real-
inkomstutvecklingen, har dessa obligationer en risk-
reducerande effekt. Även fastigheter och korta ränte-
placeringar (kassa) inkluderades som tillåtna tillgångs-
slag. Hedgefonder undersöktes också som ett alterna-
tivt tillgångsslag. 

För AP3 var den för AP-fonderna nya möjligheten
att diversifiera portföljen genom att placera i utländska
tillgångar en viktig utgångspunkt. Genom att placera
delar av buffertkapitalet i utländska tillgångar minskar
också samvariationen mellan den svenska ekonomin
och pensionssystemets finanser. I ett scenario med låg
svensk BNP-tillväxt blir belastningen på buffertfonderna
större samtidigt som avkastningen på svenska tillgångar
sannolikt utvecklas sämre än i omvärlden. Därigenom
kan placeringar i utländska tillgångar bidra till att 
minska påfrestningarna på pensionssystemet i negativa
scenarier.

Antaganden och samband

I alla prognosmodeller är resultaten beroende av de 
antaganden som beräkningarna baserar sig på. AP3s
ALM-modell utgick från följande antaganden:

Demografi: Fonden gör inget eget demografiskt mo-
delleringsarbete utan använder Riksförsäkringsverkets
(RFV) beräkningar som underlag. I studien hösten 2001
utgick vi från de tre demografiska scenarier för vilka
RFV gjorde framskrivningar för pensionssystemet. RFV
baserar sina beräkningar på befolkningsprognoser/ scena-
rier från Statistiska Centralbyrån (SCB). De tre studerade
demografiska scenarierna är: 
• RFV 2000 – baseras på SCBs befolkningsprognos från
våren 2000.

Balanstalet har en central roll i formuleringen av den
så kallade automatiska balanseringen eller bromsen.
Normalt är indexering av både pensionsrättigheter och
utgående pensioner knutna till inkomstindex som 
avspeglar genomsnittsinkomsten i Sverige. Om balans-
talet faller under 1 (eller ekvivalent att överskottet blir
negativt) appliceras dock inte normal indexering utan
inkomstindex ersätts med ett så kallat balansindex (ett
index som justerar inkomstindex med utvecklingen för
balanstalet). Indexeringen reduceras tills balanstalet
åter är över 1. Denna mekanism har tillkommit för att
säkra den långsiktiga stabiliteten i pensionssystemet.

Såsom pensionssystemet är konstruerat, får buffert-
fondernas storlek betydelse för pensionsutbetalningarna
endast om det råder underskott i systemet. Riksdagen
har också beslutat att varaktiga överskott i pensions-
systemet ska kunna leda till höjda pensioner och pen-
sionsrättigheter. Exakt hur dessa regler ska definieras
utreds för närvarande. I vår modell har vi undersökt 
både positiva och negativa utfall för pensionssystemet
eftersom bägge situationerna kan väntas påverka 
pensionsnivån. Men eftersom effekterna av pensions-
systemets risker på nedsidan kan antas ha större bety-
delse för den enskilde pensionstagaren valde vi att i första
hand fokusera analysen på effekter av negativa chocker
snarare än positiva överraskningar. 

Syftet med våra ALM-studier är att förstå hur fon-
dens tillgångsallokering kan väntas påverka pensions-
systemets tillstånd under de närmaste decennierna och
därmed kunna identifiera en långsiktigt väl avvägd port-
följ. Valet av strategisk portfölj kräver en balansgång
mellan flera olika målvariabler, varav vissa står i kon-
flikt med varandra. Vi strävar efter att hitta en tillgångs-
allokering som minimerar effekten av bromsen och 
samtidigt ger ett bra förväntat utfall för portföljens 
värdeökning. Dessutom eftersträvar vi en balanserad
utveckling över tiden och i olika demografiska scenarier. 

Val av tillgångsslag

Det första steget vid en ALM-analys är att bestämma
vilka typer av tillgångar som portföljen ska innehålla
och hur dessa ska definieras i enheter som går att 
modellera. Hur detta ska göras är inte helt uppenbart.

Aktier

• Sverige
• Europa 
  (exkl Sverige)
• Resten av 
  världen
  (exkl Europa)

Räntebärande

• Sverige, reala
• Sverige, 
  nominella
• Europa, 
  nominella 
  (exkl Sverige)
• Resten av 
  värden, 
  nominella
  (exkl Europa)

Fastigheter

• Innehav i 
  AP fastigheter

Kassa

Figur 1
ALM: Val av huvudtillgångsslag

Figur 2
Översikt över studerade demografiska scenarier

årsgenomsnitt 2000–2050

Inflöde av 16-åringar

SCB 2001 108 602

SCB 2000 104 525

SCB 2000L 104 616

Nettoimmigration

SCB 2001 18 005

SCB 2000 11 804

SCB 2000L 11 804

Årlig ökning av medellivslängd 

(personer över 65 år, dagar per år)

SCB 2001 28

SCB 2000 26

SCB 2000L 39



En källa till samvariation mellan fondens tillgångar
och åtaganden är löneinflation. I pensionssystemet för-
räntas pensionsrättigheterna med den genomsnittliga
inkomstutvecklingen (så kallat inkomstindex) vilket
påverkar buffertfondernas åtaganden. Likaså finns en
(om än svagare) koppling mellan löneinflation och till-
gångspriser. Inflationstakten påverkar också hur olika
tillgångsslag beter sig i förhållande till varandra, det vill
säga deras relativa avkastning. Denna kunskap kan man
utnyttja för att studera egenskaperna för portföljer med
olika tillgångsmix. 

I fondens första ALM-analys år 2000 valde vi att 
modellera tillgångspriserna med den så kallade Wilkie-
modellen. Modellen är framtagen för att beskriva den
långsiktiga utvecklingen av avkastningen på olika till-
gångar och är väl dokumenterad i den akademiska 
litteraturen. Eftersom modellen knyter inflation (och
löneinflation) till avkastningen på olika tillgångsslag
lämpar sig modellen bra för användning i aktuariska
sammanhang. När fondens ALM-verktyg uppdaterades
under hösten 2001 valde vi att komplettera Wilkie-
modellen med Watson & Wyatts nya GAM-modell som
kan beskrivas som en vidareutveckling av Wilkie-
modellen. GAM skiljer sig från Wilkie-modellen i främst
tre avseenden:
1. Aktieavkastning modelleras direkt, inte som en funk-
tion av dividend yield och dividend growth.
2. Modellen är bättre lämpad för hantering av valutor.
3. Aktiepriser har inte lika stor tendens till medelvärdes-
återvändning (mean reversion) som i Wilkie-modellen.

För att bedöma effekten av bytet av tillgångsmodell gjor-
des simuleringar även med Wilkie-modellen. Därmed
kunde vi konstatera att modellbytet inte påverkade slut-
satserna av analysen på ett väsentligt sätt.

Vår analysmetodik skiljer sig från den som används
i Riksförsäkringsverkets prognoser för pensionssyste-

met. I RFVs beräkningar är antagan-
dena statiska, det vill säga man tar
varken hänsyn till att variablerna 
varierar över tiden eller till en even-
tuell samvariation mellan de olika 
variablerna (till exempel inflation och
avkastning på buffertfonderna). 

Man kan beskriva AP3s modell som
en partiell stokastisering av RFVs 
modell. Demografin är fortfarande 
deterministisk men tillgångssidan och
allt som påverkas av den via pensions-
systemets dynamik har stokastiserats.
Därigenom kan portföljens egenska-
per studeras för i storleksordningen en
miljon scenarier, vilket kan jämföras
med de 72 statiska scenarier som Riks-
försäkringsverket räknat fram. 

• RFV 2000L – baseras på SCBs befolkningscenario från
sommaren 2000 med kraftigt ökad medellivslängd, vil-
ket skapar påfrestningar på pensionssystemets finanser.
• RFV 2001 – baseras på SCBs befolkningsprognos från
sommaren 2001. Jämfört med prognosen från 2000 inne-
bär denna en mer gynnsam demografisk utveckling sett
ur pensionssystemets synvinkel, främst till följd av en
högre nettoinvandring. 

Tillgångspriser, inflation och löner: Hösten 2001 för-
djupades analysen bakom antagandena för dessa variab-
ler, vilket resulterade i vissa revideringar. Bland annat
har vi gjort en bedömning av vilka effekter den åldran-
de befolkningen i OECD-länderna kan komma att få på
kapitalbildningen och därmed tillgångsprisutvecklingen.
Fondens chefekonom Bengt Hansson tog fram ett huvud-
scenario som kompletterades med två alternativa 
scenarier. I huvudscenariot antogs en årlig genomsnitt-
lig real avkastning på knappt 7 procent för aktier och
3,5 procent på obligationer. Dessutom gjordes en mängd
känslighetsanalyser med alternativa avkastningsanta-
ganden. 

Utvecklingen av inflation och löner modellerades
utifrån historiska data. Medelvärdet för inflationen sat-
tes till 2 procent. Lönerna antogs öka med i genomsnitt
cirka 4 procent per år. 

Modellstrukturen

I samarbete med det brittiska konsultföretaget Watson
& Wyatt Investment Consulting konstruerades sedan
en modell. Syftet med modellen var att belysa samban-
den mellan tillgångsidan (tillgångspriser) och åtagande-
sidan (belastningen på buffertfonderna). Modellen kan
sägas bestå av tre byggklossar: en stokastisk modell för
tillgångssidan, en deterministisk modell för pensions-
systemets dynamik och en modell som kopplar ihop
dessa två. 
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Figur 3 

Marginell allokering: Effekt på balanstal (tidshorisont 2030)
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väntevärde för balanstalet år 2030 på 115 procent med-
an 5%-percentilen är 100,9 procent. Detta innebär att i
5 fall av 100 kommer balanstalet år 2030 att vara lägre
än 100,9 procent. Måttet 5%-percentil är analogt med
det inom riskanalysen ofta använda begreppet VaR (Va-
lue-at-Risk). 

De nio punkter som omringar ”AP3 2001” beskriver
hur balanstalets väntevärde och risk skulle förändras om
allokeringen till ett visst tillgångsslag, till exempel sven-
ska aktier, ökar med 2 procentenheter medan andra till-
gångsvikter reduceras proportionellt. Vi ser att en ökad
obligationsandel leder till minskat väntevärde medan
riskdimensionen i stort sett inte påverkas. Fastigheter
och ”aktier, resten av världen” (se definition i figur 1)
verkar ha den mest attraktiva marginalnyttan eftersom
väntevärdet ökar, medan risken minskar. 

Denna typ av analys ger värdefulla ledtrådar om hur
allokeringen ska justeras för att nå en optimal portfölj,
givet de nya modellantagandena. Analysen åskådliggör
på ett enkelt sätt att det var önskvärt att minska ande-
len svenska räntebärande tillgångar i referensportföljen
till förmån för fastigheter och utländska aktier. 

Givet de uppdaterade antagandena i den reviderade
ALM-studien går det således att hitta en portfölj som
har bättre risk/avkastningsegenskaper än den tidigare
referensportföljen. Figur 4 visar balanstalets väntevär-
de och 5%-percentil för ett antal olika portföljer. Lin-
jerna representerar de effektiva fronterna från ALM-stu-
dierna 2000 respektive 2001. Som framgår av figuren
har fronten rört sig något. 

Punkten ”Initialportfölj” visar egenskaperna för den
initala portfölj som fonden erhöll vid årsskiftet
2000/2001 vars tillgångsfördelning byggde på de gamla,
restriktiva placeringsreglerna. ”AP3 2001” respektive
”AP3 2002” visar egenskaperna för referensportföljer-
na för dessa år. Förflyttningen från initalportföljen till
referensportföljen 2001 innebar således en kraftig för-

Vilken aktieandel är lämplig?

AP-fondernas nya placeringsregler som trädde i kraft
vid årsskiftet 2000/2001 medger en hög grad av flexibi-
litet i valet av placeringar. Den viktigaste restriktionen
är att minst 30 procent ska placeras i räntebärande till-
gångar med låg risk. Exponeringen för valutarisk 
begränsas, men inte möjligheten att placera i utländska
tillgångar. 

I AP3s första ALM-studie detaljstuderades totalt tolv
olika portföljer. I den reviderade studien hösten 2001
gjorde det nya modellupplägget det möjligt att kraftigt
öka både antalet undersökta portföljer och antalet 
simuleringar för varje portfölj. Vi började med att analy-
sera ett antal portföljer där aktieandelen tilläts variera
mellan 0 procent till 100 procent2. Analysen visade att
det fortsatta arbetet borde fokusera på portföljer med
en aktieandel mellan 40 procent och 60 procent. Dessa
portföljer uppvisade både god förväntad avkastning på
fondkapitalet och en begränsad nedsida, definierad som
risken att bromsen slår till. I den fortsatta analysen kom
vi därför att fokusera på dessa portföljer. 

Eftersom ALM-modellen beskriver ett tämligen kom-
plicerat stokastiskt system, kan beteendet för pensions-
systemets nyckelvariabler enbart undersökas med hjälp
av simuleringar. För varje portfölj och antaganden (till-
gångspriser och demografi) utfördes 5000 simuleringar
med en simuleringshorisont på 40 år. Dessa genererade
årliga sannolikhetsfördelningar (väntevärde och risk-
spridningsegenskaper) för ett antal nyckeltal av central
betydelse för pensionssystemet 40 år framåt i tiden. 

Sökprocessen som ledde fram till valet av målport-
följ för 2002 fokuserade på två centrala variabler för pen-
sionssystemet: balanstalet (som användes för att 
undersöka risk/avkastningsprofilen av olika portföljer)
och begreppet bromsförlust (se definition nedan) som
användes för att analysera riskerna på nedsidan för 
pensionssystemets utfall. 

Tillgångsallokeringens effekter på balanstalet 

Låt oss först fokusera på pensionssystemets balanstal
och undersöka den marginella allokeringseffekten, som
visar hur portföljens risk/avkastningsegenskaper påver-
kas av att ändra tillgångsfördelningen i en viss riktning.
”Avkastning” definierades här som balanstalets vänte-
värde och ”risk” som balanstalets 5%-percentil. 

I figur 3 utgår vi från AP3s referensportfölj för 2001
(”AP3 2001”). Denna portfölj var optimal givet den in-
formation som fonden då hade om pensionssystemets
status och SCBs befolkningsprognoser. Den reviderade
ALM-studien byggde på uppdaterade antaganden. I den
nya modellkörningen uppvisade referensportföljen ett
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Figur 4 

Balanstalet (2030): Väntevärde och risk
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2 Givetvis får aktieandelen inte i praktiken överstiga 70 procent, men
det kan ändå vara av intresse att undersöka vad som skulle hända om
portföljen bestod av 100 procent aktier.



bromsförlusten. Även den ovan beskrivna analysen 
av olika portföljers risk/avkastningsprofil i termer 
av balanstalet pekade mot en aktieandel inom detta in-
tervall. Dessa slutsatser gjorde att vi i vår fortsatta ana-
lys valde att detaljstudera portföljer med denna till-
gångsfördelning. 

Strävan mot god balans över tiden

Vi studerade också vad de olika portföljerna skulle 
innebära för pensionssystemet över tiden. Vissa port-
följer gav ett gynnsamt utfall på kort sikt, men skapade
problem på längre sikt. Vi strävade efter att identifiera
en portfölj som skulle ge ett så generationsneutralt 
utfall som möjligt. Som beskrivits ovan, eftersträvade
vi också en balanserad utveckling i olika demografiska
och ekonomiska scenarier. 

I ALM-studiens sista skede detaljstuderades sex port-
följer som alla visat goda egenskaper i analysens tidigare
steg. Dessa portföljer hade en aktieandel på 54–57 

bättring av balanstalets väntevärde samtidigt som ris-
ken bara ökade marginellt. Den nya referensportföljen
för 2001 innebär en ytterligare förbättring av den för-
väntade avkastningen med endast en mycket liten ök-
ning av risken. 

Hur stora blir effekten av bromsen? 

En viktig del av 2001 års ALM-studie var en grundlig
analys av effekterna av olika portföljalternativ i scena-
rier där pensionssystemet drabbas av påfrestningar. Sam-
mantaget visade våra analyser att risken för att brom-
sen ska slå till är tämligen liten om den demografiska
utvecklingen följer SCBs huvudscenario. I utfallet för
2030 är bromsen aktiverad i mindre än 4 procent av 
simuleringarna, givet en portfölj med 50 procent aktier.
I vissa andra demografiska scenarier är dock bilden mer
negativ. Bland annat kan en ökad medellivslängd leda
till sådana påfrestningar att bromsen slår till med 
betydligt större sannolikhet.

För att undersöka hur mycket bromsen påverkar 
pensionsnivån, behövs ett mått som enkelt mäter dess
effekt. Under år som bromsen är aktiverad skrivs inte
pensionerna upp med inkomstindex, utan med balans-
index. Kvoten balansindex/inkomstindex är ett mått
på hur mycket bromsen kan förväntas påverka pen-
sionsnivån för ett enskilt år. Kvoten kan aldrig överstiga
100 procent. En kvot på exempelvis 99 procent tyder på
att pensionsnivån har reducerats med 1 procent till följd
av bromsen. 

Figur 5 visar väntevärdet (blå linje) för kvoten för en
portfölj med 60 procent aktier och demografin RFV2001,
som är ett relativt gynnsamt scenario ur pensionssys-
temets synvinkel. Som värst runt 2035 väntas bromsen
reducera pensionsnivån med cirka 0,12 procent. Ett 
annat mått är bromsförlusten som vi definierar som den
genomsnittliga årliga förväntade reduceringen av 
pensionsnivån till följd av bromsen fram till ett visst
år. Den gula kurvan i figur 5 visar bromsförlustens 
utveckling. År 2042 (som är det sista året i figuren) är
bromsförlusten 0,05 procent. Detta innebär således att
pensionsnivån har reducerats med detta procenttal i 
genomsnitt per år, under hela perioden 2001–2042. 
Måttet är onekligen ganska naivt formulerat, men ger
ändå en intuitiv bild av hur bromsen har påverkat 
pensionsnivån fram till ett visst år.

I figur 6 undersöker vi hur tillgångsallokeringen (an-
delen aktier) påverkar bromsförlusten. Om demografin
är gynnsam (RFV2001 eller RFV 2000) är bromsförlus-
ten tämligen liten, oberoende av vilken tillgångs-
allokering som väljs. Bromsförlusten minimeras vid en
aktieandel på 30–40 procent. Skillnaderna mellan de
olika portföljerna är dock mycket liten. I det mer ogynn-
samma demografiska scenariot (RFV2000L) är bilden en
helt annan. Här får tillgångsallokeringen stor betydelse.
En portfölj med 45–60 procents aktieandel minimerar
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Figur 6
Aktieandelens effekter på "bromsförlusten" 
i olika demografiska scenarier
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age). Genom att klassificera hedgefonder som ett sepa-
rat tillgångsslag i den uppdaterade ALM-analysen har
vi fått ett underlag för beslutet om hur stor andel av
fondmedlen som det är lämpligt att lägga i denna inves-
teringsform. En preliminär bedömning tyder på att detta
tillgångsslag har en attraktiv risk/avkastningsprofil och
att det kan vara önskvärt att investera cirka 5 procent
av portföljen i hedgefonder. En fördjupad analys krävs
dock bland annat för att studera vilken mix av olika 
typer av hedgefonder som är lämplig.

procent. En analys av portföljernas risk/avkastnings-
egenskaper i termer av balanstal enligt samma metod
som beskrivits ovan, ledde fram till slutsatsen att en
aktieandel i den lägre delen av intervallet gav en opti-
mal risk/avkastningsprofil. 

Slutligen fastställdes en referensportfölj för 2002
med 54,5 procent aktier, 8 procent fastigheter och 37,5
procent räntebärande tillgångar (varav 7,5 procent real-
ränteobligationer). Cirka 45 procent placeras i Sverige,
resten utomlands. Detta innebar en ökning av aktie-
andelen med 5,5 procentenheter jämfört med referens-
portföljen för 2001. Andelen utländska aktier ökade 
på bekostnad av utländska räntebärande placeringar 
och andelen utländska tillgångar totalt ändrades inte.
Tillgångsfördelningen i referensportföljerna för 2001 
respektive 2002 redovisas i detalj på sidan 3 och 14. 

Jämför man egenskaperna hos referensportföljen för
2002 och fondens initialportfölj (januari 2001) ser man
tydligt hur de nya placeringsreglerna förbättrar AP-
fondernas möjligheter att skapa nytta för pensions-
systemet. Referensportföljen uppvisar en förväntad 
fondstyrka3 på 8,1 år 2035, medan väntevärdet för initial-
portföljen är 4,9. Samtidigt minskar risken, mätt som
utfallet i de 5 procent av fallen som uppvisade sämst 
resultat. 

Fortsatt utveckling av ALM-analysen

En statistisk modell är alltid en avvägning mellan 
önskemålet om en detaljerad beskrivning av verkligheten
å ena sidan och behovet av enkelhet och överskådlig-
het å andra sidan. Modellen ska fånga det som är 
väsentligt i det fenomen som undersöks, men ska inte
fastna på irrelevanta detaljer. På AP3 ser vi ALM-
analysen som en kontinuerligt pågående tankeprocess
där modellen årligen uppdateras och utvecklas. Det 
gäller att identifiera ny information som kan väntas 
påverka analysens slutsatser. 

Analysarbetet och modellutvecklingen kommer att
fortsätta under år 2002. Bland annat kommer följande
två områden att stå i fokus för detta arbete:

• Antaganden om långsiktig avkastning på olika
tillgångsslag: Här ska analysen fördjupas i åtminstone
två avseenden. För det första kommer vi ta explicit hän-
syn till om dagens tillgångspriser korrekt kan tänkas
återspegla långsiktiga ”rätta värden” genom att dela in
framtiden i kort och lång sikt. För det andra kommer vi
att ytterligare fördjupa analysen av kopplingen mellan
demografin och tillgångspriserna. En sämre demogra-
fisk utveckling påverkar sparandet och kapitalbildningen
och därmed även avkastningen på kapital. Detta 
innebär högre realräntor, högre real aktieavkastning och
en högre riskpremie på aktier. 

• Hedgefonder: Hedgefonder kan definieras som fon-
der som har ett absolut avkastningsmål, friare place-
ringsregler och möjlighet till finansiell hävstång (lever-
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långsiktiga strategiska tillgångsallokeringen. Om av-
kastningskravet eller riskpremien överskattas så får 
aktier en för stor vikt i portföljen och den riskjusterade
avkastningen blir lägre än vad som är optimalt. 

När historiska avkastningsserier används för att be-
räkna riskpremien bör den studerade tidsperioden vara
så lång så möjligt. Främst för att rensa för effekterna av
temporära ekonomiska förhållanden som extrema börs-
uppgångar, börskrascher och förändringar i inflations-
takt som överraskar investerarna och för med sig att
faktisk avkastning avviker från förväntad avkastning.
Per Frennberg och Björn Hansson2 har tagit fram tids-
serier över avkastningen per månad för aktier, statsskuld-
växlar och obligationer för perioden 1919–2001 med vars
hjälp vi kan uppskatta riskpremiens storlek.

I figur 7 redovisas avkastningen på de olika tillgångarna
och i figur 8 redovisas riskpremien på svenska aktier rela-
tivt statsskuldväxlar och obligationer. Sett över denna
83 år långa period uppgick riskpremien mellan aktier och
statsskuldväxlar till 4,7 procent. Jeremy Siegel har tagit
fram motsvarande data för USA avseende perioden
1871–1997.3 Dessa data visar på en riskpremie på aktier
på 5,3 procent jämfört med statsskuldväxlar, vilket är 
högre än motsvarande tal beräknade på svenska data. 

Även sett över mycket långa tidsperioder påverkas
dock slutsatserna en hel del av vilken tidsperiod som
studeras främst beroende på att aktieavkastningen är
volatil. Om vi till exempel förkortar mätperioden för
Sverige med drygt ett och ett halvt år och som sista må-
nad väljer februari 2000 – då aktiemarknaden nådde sin
höjdpunkt – så ökar den historiskt beräknade riskpre-
mien, mellan aktier och obligationer, med nästan en
hel procentenhet, från 3,8 till 4,7 procent. 

Extrema utfall under enskilda år påverkar således
den historiskt uppmätta riskpremien även för långa mät-
perioder. Den korta sikten har stor betydelse för den
långa och därför är det nödvändigt även för en långsik-
tig investerare att ha en uppfattning om den aktuella
prissättningen på tillgångar.

Av Bengt Hansson
Chefekonom

Den förväntade riskpremien på aktier är ett 

kritiskt antagande i den ALM-analys som ligger

bakom AP3s långsiktiga strategiska tillgångs-

fördelning (se artikeln på sidan 42). Ämnet har på

senare år varit föremål för en rikhaltig vetenskap-

lig litteratur. Som ett led i fondens arbete med att

fördjupa ALM-analysen har vi genomfört en 

analys av aktuella data och modeller för prissätt-

ningen av aktier. Bland annat har vi replikerat

amerikanska studier på svenska data.

Riskpremien på aktier utgör ett mått på den meravkast-
ning som investeraren kräver för att bära den risk som det
innebär att äga aktier istället för statsskuldväxlar eller obli-
gationer. Summan av riskpremien och den så kallade risk-
fria räntan utgör det avkastningskrav som kapitalmarkna-
den ställer på företagens finansiering genom eget kapital. 

Avkastningskravet på aktier kan beräknas på olika
sätt. Ett sätt är att se till historisk avkastning. Denna
kan ge oss vägledning om framtida förhållanden under
förutsättning att strukturen i ekonomin är stabil över
tiden. Den faktiska avkastningen på aktier, som består
av både utdelningar och kursvinster, varierar dock kraf-
tigt i takt med aktiemarknadens svängningar. Detta 
innebär att slutsatserna påverkas kraftigt av vilken mät-
period som väljs. Därför kan faktisk avkastning vara
svår att använda som mått på investerarnas avkast-
ningskrav. Ett alternativ är att utgå från fundamenta i
form av vinster och aktieutdelningar som inte fluktue-
rar lika mycket som faktisk realiserad avkastning. 

Historiska avkastningsserier 

Under de senaste två dryga decennierna har aktie-
avkastningen varit osedvanligt hög i ett historiskt per-
spektiv även om vi inkluderar perioden med nedgången
på aktiemarknaden efter sommaren 2000. Den annua-
liserade reala avkastningen på svenska aktier från de-
cember 1980 till november 2001, uppgår till 16,4 pro-
cent.1 Varje långsiktig investerare måste nu ställa sig
frågan om en upprepning av denna historiskt höga av-
kastning är möjlig under kommande decennier. Detta
är helt centralt för att bestämma rätt andel aktier i den

Temaartikel:
Hur stor är riskpremien på aktier?
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Figur 7
Annualiserad, årlig real avkastning i procent, Sverige

Statsskuld- Obliga-
Period Aktier växlar tioner Inflation

1918–2001 7,2 2,5 3,4 3,3

1918–2000 8,1 2,5 3,3 3,3

1918–1980 4,3 1,7 1,8 2,9

1980–2001 16,4 5,0 8,6 4,6

1990–2001 15,5 4,8 11,5 2,1

Figur 8
Riskpremier beräknad både för faktisk avkastning och 
utdelningstillväxt, relativt statsskuldväxlar och obligationer

Faktisk avkastning Utdelningsmodellen
Statsskuld- Obliga- Statsskuld- Obliga-

Period växlar tioner växlar tioner

1918–2001 4,7 3,8 3,8 2,9

1918–1980 2,6 2,5 2,6 2,5

1980–2001 11,3 7,8 7,7 4,1

1 Måtten på avkastning är beräknade som geometriska medelvärden.
2 Per Frennberg och Björn Hansson, 1992, “Computation of a monthly
index for Swedish stock returns: 1919–1989”, Scandinavian Economic
History Review XL, No. 1, 3–27. Data omfattar perioden december 1918
till september 2001. Vi har uppdaterat Frennberg och Hanssons tids-
serier med data för oktober och november 2001.
3 Jeremy J. Siegel, 1998, Stocks for the Long Run, 2:a uppl., McGraw-Hill.



Fama och Frenchs studie på amerikanska data visar
att de två avkastningsmåtten under perioden ger sam-
ma resultat sett över hela perioden 1872–1950, men
mellan 1951 och 2000 divergerar de två måtten kraftigt
då den genomsnittliga historiska avkastningen är dub-
belt så stor som den från utdelningsmodellen, 9,6 
respektive 4,7 procent. Fama och French tar fram tre 
argument till varför utdelningsmodellen är att föredra
framför faktisk avkastning. 

För det första, så är avkastningstalen från utdel-
ningsmodellen mindre volatila än de faktiska talen, vilka
fluktuerar kraftigt i takt med att framtidsutsikterna 
ändras och ger upphov till åtföljande kursförändringar.
Utdelningstillväxten däremot är mer stabil och kan 
antas bättre spegla de långsiktiga förhållandena. 

För det andra, så indikerar Sharpe-kvoten, som är ett
mått på riskpremien per enhet aktierisk, att risken är
oförändrad över tiden med utdelningsmodellen som
grund medan kvoten baserad på faktisk avkastning för-
dubblas under perioden efter 1950 jämfört med perio-
den 1872–1950.7 Fama och French menar att det är osan-
nolikt att investerarnas riskaversion har ökat så mycket
mellan perioderna. 

För det tredje, den höga faktiska avkastningen på 
aktier i USA efter 1950 är så hög att den med marginal
överstiger avkastningen beräknad på kapitalstockens
anskaffningsvärde. Om den faktiska avkastningen an-
vänds som mått på kapitalkostnaden innebär detta där-
för att gjorda investeringar efter 1950 har varit olön-
samma. Företagen borde ha delat ut pengarna till aktie-
ägarna istället för att investera. En extrem slutsats med
tanke på att avkastningen i amerikansk industri varit
som högst under 1900-talets andra hälft.

Fama och Frenchs data visar att aktieutdelningarna
och vinsterna vuxit i väsentligt lägre takt än aktiekur-
serna under perioden 1950–2000. De argumenterar för
att långsiktiga vinster och utdelningar inte går att prog-
nostisera, utan den historiska ökningstakten utgör den
bästa vinst- eller utdelningsprognosen. Tillväxten i ut-
delningar och vinster sedan 1950 har fortsatt att ut-
vecklas i linje med det historiska mönstret och avkast-
ningen på aktier har ökat främst därför att marknadens
avkastningskrav har reducerats. Det senare kan förkla-
ras av att rationella investerare har identifierat en lägre
förväntad framtida avkastning. 

Lägre avkastningskrav 

Den realiserade avkastningen varierar omvänt med den
avkastning som investerarna förväntar sig.4 Detta illust-
reras av följande exempel: Antag att investerarnas av-
kastningskrav sänks på grund av att investeringar i 
aktier har blivit mindre riskfyllda. Då ska investerarna
ha en högre andel aktier i sina investeringsportföljer.
Konsekvensen av det lägre avkastningskravet blir då att
den realiserade avkastningen stiger under en övergångs-
period då investerarna anpassar sina portföljer samtidigt
som den framtida avkastningen minskar. 

Lägre avkastningskrav på aktier har sannolikt varit en
viktig drivkraft bakom börsuppgången under 80- och 90-
talet.5 Det framgår dock av figur 7 att avkastningen på 
aktier har varit historiskt mycket hög under de senaste
decennierna även om vi inkluderar den senaste perioden
med fallande aktiekurser. Om vi utesluter irrationellt 
beteende hos investerarna måste vi söka fundamentala
faktorer som förklaringar till den höga avkastningen på 
aktier: vinster, utdelningar eller strukturella faktorer som
påverkat marknadens syn på aktier som investeringsobjekt. 

Historisk avkastning eller fundamenta? 

En viktig frågeställning är därför om dagens värdering
av aktiemarknaden kan motiveras med nu rådande fun-
damenta. En metod att studera om den historiska 
avkastningen på aktier även speglar den framtida kapital-
kostnaden är att jämföra med Gordons ekvation base-
rad på fundamenta i form av direktavkastningen på 
aktier och tillväxten i aktieutdelningarna. Detta är den
ansats som Fama och French (2001) använder sig av för
att värdera den amerikanska börsen.6 Den genomsnitt-
liga aktieavkastningen A(R) kan skrivas som summan
av genomsnittlig direktavkastning på aktier (utdelning
i förhållande till aktiekurs) A(D/P) och genomsnittlig
utdelningstillväxt A(GD):

A(R) = A(D/P) + A(GD)
Om den sista termen i ekvationen ovan ersätts med

A(GP), det vill säga den genomsnittliga tillväxten i 
aktiepriset, får vi ett mått på den genomsnittliga histo-
riska avkastningen på aktier. I ett ekonomiskt jäm-
viktstillstånd kommer aktiepriser, vinster och utdel-
ningar att växa i samma takt. I detta fall är kvoten D/P
en stationär variabel, det vill säga GD = GP och de 
båda måtten på kapitalkostnaden (utdelningsmodellen
respektive historisk avkastning) ger identiska resultat. 
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4 Det omvända förhållandet mellan avkastning och avkastningskrav
framgår tydligt av Gordons ekvation för aktievärdering. Modellen som
förutsätter konstant utdelningstillväxt (g) och konstant förväntad av-
kastning (r) visar att aktiepriset bestäms av formeln P = D/(r–g), där D
är utdelningarna i startperioden.
5 I långsiktig jämvikt utgör det inverterade PE-talet (vinsten/aktiekur-
sen) ett mått på den förväntade kapitalkostnaden.
6 Fama, Eugene F., och Kenneth R. French, 2001, The Equity Premium,
The Center for Research in Security Prices, Working Paper No. 522,
University of Chicago. 

7 Sharpe-kvoten,  , där är den genomsnittliga avkastningen
på aktier, den genomsnittliga riskfria räntan och är standardavvi-
kelsen för aktieavkastningen.
8 Fama och French justerar inte för effekterna av återköp av aktier som
varit vanligt under de senaste två decennierna i USA. Effekterna av
dessa har varit relativt stora vissa år och kan motivera att utdelningar-
na justeras med mellan 0,5 till 1,0 procentenheter. För en beräkning av
återköpens omfattning, se Liang, J. Nellie och Steven A. Sharpe, 1999,
Share Repurchases and Employee Stock Options and their Implica-
tions for S&P500 Share Retirements and Expected Returns,” unpub-
lished paper, Board of Governors of the Federal Reserve System.

SR=(r–i)/or



växlar. Denna skillnad förklaras främst av att den sven-
ska aktiemarknaden är mer volatil än den amerikanska
(S&P500) vilket motiverar en högre riskpremie och ett
högre avkastningskrav. 

Aktiemarknadens värdering och avkastningen på 
aktier bestäms av framtida vinster och utdelningar liksom
av investerarnas avkastningskrav. Det amerikanska P/E-
talet ligger under januari till och med november 2001
på i genomsnitt 24, väsentligt över det svenska på 15 i
genomsnitt under samma period. P/E-talet för USA in-
dikerar en något lägre framtida avkastning än vad som
ges av Fama och Frenchs utdelningsmodell, 4,2 procent
jämfört med 4,5–5,0. Riskpremien på amerikanska 
aktier tycks ha fallit över tiden, vilket bland annat kan
förklaras av lägre transaktionskostnader och ökade 
diversifieringsmöjligheter. En annan förklaring kan 
vara en ökad aptit på risk bland investerare till följd av
en minskad osäkerhet för ekonomin som helhet.

Sammanfattning och slutsatser

Långsiktiga förändringar i aktiemarknadens avkastning
kan förklaras av två olika typer av drivkrafter. Dels av
strukturella förändringar som påverkar riskpremien och
leder till en omvärdering av aktiemarknaden av engångs-
karaktär, dels av långsiktiga förändringar i fundamenta
i form av vinster och utdelningar. För AP3 liksom för
andra långsiktiga investerare är det viktigt att förstå och
identifiera skillnaden mellan dessa drivkrafter. 

I USA förefaller efterkrigstidens historiskt sett höga
avkastning på aktier i första hand bero på en sänkning
av avkastningskravet. Dagens P/E-tal på amerikanska
aktier kring 24 (S&P 500) implicerar en framtida av-
kastning på 4,2 procent, vilket är något lägre än de 4,5–5,0
procent som ges av Fama och Frenchs utdelningsmodell.
Den amerikanska aktiemarknaden förefaller således 
något övervärderad. Givet att utdelningar fortsätter att
utvecklas i linje med det historiska mönstret och utan
strukturella förändringar i riskpremien, kan amerikan-
ska aktier väntas långsiktigt avkasta 5 eller knappt 5
procent per år i reala termer. 

Till skillnad från USA motsvaras de senaste decen-
niernas höga avkastning på den svenska aktiemarkna-
den av en historiskt sett hög tillväxt i vinster och ut-
delningar. Mycket talar dock för att perioden med två-
siffriga avkastningstal för aktier är över även för Sveri-
ges del. Den snabba vinsttillväxten under 80- och 90-
talen tycks till stor del bero på en normalisering av vinst-
andelen i BNP, som tidigare varit ohållbart nedpressad.
I dag är vinstandelen i den svenska ekonomin i 
nivå med den amerikanska och i linje med de förhållan-
den som rådde i Sverige före 70- och 80-talen. Detta 
tyder på att denna anpassning är avklarad och tillväxten
i vinster och utdelningar kan väntas återgå till sitt 
historiska snitt vilket implicerar en genomsnittlig real
(geometrisk) avkastning på aktier på 6–7 procent per år.

Beräknad utifrån utdelningsmodellen för perioden
1950–2000 är den förväntade annualiserade avkastningen
på amerikanska aktier snarare 4,5 procent än den 
faktiskt uppmätta avkastningen på 8 procent. Justerat
för effekterna av återköp av aktier ökar den annualise-
rade avkastningen med en knapp procentenhet till cirka
5 procent.8 Detta innebär riskpremier gentemot stats-
skuldväxlar på 2,5–3,5, väsentligt lägre än vad man i
allmänhet tidigare har räknat med och endast hälften
av de riskpremier som Siegel redovisar i sin bok. 

Svensk aktieavkastning motiveras av fundamenta 

I Sverige ger de bägge modellerna identiska resultat för
perioden 1918–1980, men därefter skiljer sig resultatet
åt (se figur 8). Skillnaden mellan de två måtten är 
väsentligt mindre än i USA. Till skillnad ifrån amerikan-
ska data tycks inte den svenska avkastningsserien 
beräknad med utdelningsmodellen vara mindre volatil
än serien över faktisk avkastning. Inte heller uppvisar
Sharpe-kvoten beräknad på de två avkastningsserierna
några betydande skillnader varken mellan de två avkast-
ningsserierna eller mellan perioden före 1980 och perio-
den efter 1980. För Sverige förefaller bägge modellerna
ge en konsistent beskrivning av långsiktiga förhållanden.

Den starka utvecklingen på aktiemarknaden tycks
således i Sverige förklaras av i första hand stigande ut-
delningar och vinster medan den i USA främst förkla-
ras av en lägre förväntad framtida avkastning. I Sverige
har utvecklingen på aktiemarknaden i stort sett följt
ökningen av aktieutdelningar och vinster. Stockholms-
börsen har sedan 1980 stigit med realt 13,5 procent per
år i genomsnitt, medan utdelningarna har ökat realt
med 10,2 procent per år. 

Vi har inte tillgång till vinstdata från 1980 men från
och med 1982 har vi tillgång till P/E-tal vilket gör att
vi sedan dess kan följa vinstutvecklingen. Det framgår
av P/E-talet för 1982 (14,8) och P/E-talet för perioden 
januari till och med november 2001 (15,0) att vinsterna
har utvecklats parallellt med aktiemarknaden sedan
1982. 

Sett i ett längre perspektiv förefaller således den
svenska aktiemarknaden idag som rätt värderad. Da-
gens P/E-tal på 15 indikerar en framtida real avkastning
på 6,7 procent, vilket överensstämmer rätt väl med den
genomsnittliga avkastningen sedan 1918 på 6,3 procent,
enligt utdelningsmodellen men är något lägre än den
genomsnittliga historiska faktiska avkastningen på 7,2
procent per år.

Med en långsiktigt förväntad avkastning på aktier
på 6,3 procent och med en real avkastning på stats-
skuldväxlar på 2,5 procent får svenska aktier en risk-
premie på 3,8 procent. Detta är väsentligt högre än 
Fama och Frenchs estimat för S&P500 på 2,5 procent,
men lägre än riskpremien beräknad utifrån svenska 
historiska avkastningsdata på 4,7 gentemot statsskuld-

Hur stor är riskpremien på aktier? / Forts
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Jämförelseindex

Det index som en portfölj mäter sig mot.

Kreditobligation

Räntebärande värdepapper med högre emittentrisk än 
statsgaranti, exempelvis företagsobligationer och bostads-
obligationer. 

Pensionssystemets överskott

Differensen mellan systemets tillgångar (buffertfonder, 
avgiftsförmögenhet) och skulder (pensionsskuld).

Placeringspolicy, placeringsstrategi

Riktlinjer för fondens planeringsverksamhet.

Referensportfölj

Fondens långsiktiga tillgångsfördelning. Uppvisar enligt 
AP3s analys bästa egenskaper i förhållande till buffertfondens
åtaganden. 

Sektorallokering

Aktieförvaltningens aktiva investeringsprocess. En strateg
väljer hur aktieportföljen ska allokeras mellan olika sektorer
(branscher) medan AP3s sektorförvaltare ansvarar för val av
aktier inom respektive sektor.

Sharpe-kvot

Ett mått på den avkastning som överstiger riskfri avkastning,
per enhet risk. Jfr Informationskvot.

Taktisk tillgångsallokering

Över- eller underviktning av olika tillgångsslag (aktier, ränte-
bärande tillgångar) i förhållande till referensportföljen i syfte
att generera meravkastning.

Tracking error

Mäter osäkerheten i den aktiva avkastningen, det vill säga
den meravkastning som följer av att fonden tar på sig risk.
Mäts som standardavvikelse, spridning. 

Valutasäkring

Neutralisering av valutarisk, där exponering i utländsk valuta
via valutatermin omvandlas till svenska kronor. 

Ägarpolicy

Fondens ställningstagande i ägarfrågor i de bolag där fonden
är stora aktieägare.

Aktiva positioner

Avvikelser från referensportföljen i syfte att skapa 
meravkastning.

Aktiv avkastning

Meravkastning jämfört med referensindex som följer av ett
ökat risktagande. 

Aktiv risk

Risk som de aktiva positionerna medför.

ALM-analys

Analys genom Asset Liability Modelling. Studerar i statistiska
simuleringar hur portföljer med olika tillgångsmix klarar 
fondens åtaganden. Ligger till grund för AP3s strategiska 
tillgångsallokering.

Buffertfond, buffertkapital

Utgörs av Första till Fjärde samt Sjätte AP-fonderna. Syftar till
att jämna ut tillfälliga variationer mellan pensionsavgifter och
pensionsutbetalningar.

Bromsmekanism

Inträder om det uppkommer varaktiga underskott i pensions-
systemet. Innebär att indexeringen av pensionerna reduceras.

Diversifiering

Investeringar i många olika tillgångsslag i syfte att minska 
risken.

Exekvering

Genomförandet av värdepappersaffärer.

Fondstyrka

Ett teoretiskt mått på hur många år som buffertfonderna räcker
till för pensionsutbetalningar, om fonderna inte får inflöden
från pensionsavgifter.

Indexförvaltning

Kapitalförvaltning där värdet på tillgångarna utvecklas 
identiskt med ett (standardiserat) index. 

Informationskvot

Mått på avkastning per enhet risk. Mäter hur väl fonden får
betalt för att ta risk och avvika från referensportföljen. 
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