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Automatisk balansering Inträder när 
pensionssystemets skulder överstiger dess 
tillgångar. Innebär att indexuppräkningen 
av pensionerna reduceras, tills dess att 
pensionssystemet åter är i balans.

Absolut avkastning Den faktiska avkastnin-
gen, i kronor eller procent, som en portfölj 
haft under en viss period.

Absolut risk Variation i den absoluta avkast-
ningen. Kallas även volatilitet och mäts 
som standardavvikelse.

Aktiv förvaltning Förvaltning där idén är att 
ta aktiva positioner, i syfte att uppnå bättre 
avkastning än jämförelseindex. Aktiva po-
sitioner tas genom att över- och undervikta 
tillgångar i portföljen relativt portföljens 
jämförelseindex eller referensportföljen. 
Positionerna baseras på bedömningar om 
marknadsutsikter.

Aktiv avkastning Skillnaden i avkastning 
mellan en faktisk portfölj och dess 
jämförelseindex. 

Aktiv risk Variation i den aktiva avkastnin-
gen. Kallas även tracking error. 

ALM-analys Analys genom Asset/Liability 
Modelling (tillgångs-/skuldanalys). Stud-
erar i statistiska simuleringar hur portföljer 
med olika tillgångsmix klarar fondens 
åtaganden. ALM-analysen ligger till grund 
för den långsiktiga tillgångsfördelning som 
definierar den strategiska portföljen.

Avkastningskurva Kallas även yieldkurva.
Avkastningskurva är en räntekurva som 
visar relationen mellan marknadsräntor 
och löptider för obligationer med samma 
typ av emittentgrupp och kreditrisk. 

Balanstal Pensionssystemets totala 
tillgångar (exkl. premiepensionen) dividerat 
med pensionsskulden. Om balanstalet 
understiger 1 inträder den automatiska 
balanseringen, vilket påverkar indexup-
präkningen av pensionerna. 

Beta Känsligheten för allmänna marknad-
srörelser för en portfölj eller en enskild 
aktie. En aktie med Beta > 1 eller < 
1 förväntas stiga eller falla mer än 
marknaden när börsen stiger respektive 
faller. En aktie med Beta =1 rör sig defini-
tionsmässigt lika mycket som marknaden.

Buffertfond, buffertkapital. Utgörs av  
Första–Fjärde samt Sjätte AP-fonderna. 
Buffertfondernas uppgift är dels att jämna 
ut tillfälliga variationer mellan pension-
savgifter och pensionsutbetalningar, dels 
att bidra till pensionssystemets långsiktiga 
finansiering.

Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar 
aktiemajoriteten i ett moget bolag. 

Corporate Governance Bolagsstyrning. 

Ett samlingsbegrepp för frågor som rör 
hur bolag styrs. Centralt för corporate 
governance är förhållandet mellan olika 
bolagsorgan (stämma, styrelse, VD). 

Duration Används som ett mått på ränterisk, 
genom att det approximativt anger hur 
många procent obligationspriset minskar 
om den allmänna räntenivån ökar med en 
procentenhet.

Flackning När lutningen på avkastningskur-
van minskar, det vill säga gapet mellan 
korta och långa räntor minskar. 

Fondstyrka Ett mått på hur många år som 
buffertfonderna räcker till för pensionsut-
betalningar, om fonderna inte får inflöden 
från pensionsavgifter.

Global Compact Ett FN-initiativ bestående 
av tio huvudpunkter inom områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, 
miljö och korruption.

Halvrörliga vikter Halvrörliga vikter i en 
portfölj innebär att vikterna tillåts variera 
inom ett intervall. Detta innebär att de 
transaktionskostnader som är förknippade 
med ombalanseringar av portföljen till följd 
av marknadsrörelser hålls nere.

High Yield Obligationer som förväntas ge 
högre avkastning än statsobligationer, 
därför att kreditrisken är högre. Vanligen 
är ratingen sämre än investment grade.

Hållbarhetsredovisning Redovisning av 
hur ett bolag arbetar med ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor.

Indexförvaltning Se Passiv förvaltning. 
Informationskvot Mått på effektiviten i den 

aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden 
får betalt för att ta aktiv risk och avvika 
från den strategiska portföljen/index. In-
formationskvot är den aktiva avkastningen 
dividerat med aktiv risk (tracking error). 

Investment grade Obligationer som har 
en rating som är BBB eller bättre. Detta 
förknippas i allmänhet med låg kreditrisk. 

Jämförelseindex Används för att utvärdera 
en portföljs avkastning. Vanligen i form av 
ett standardiserat marknadsindex. Kallas 
även referensindex. 

Kreditobligation Räntebärande värdepapper 
som har högre risk än statsobligationer. 
Dessa obligationer emitteras ofta av 
företag och bolåneinstitut.

Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två 
parter, A och B, i vilken A betalar B en 
räntepremie under en viss löptid. B betalar 
enbart en premie till A om en fördefinierad 
händelse för en viss tillgång inträffar. 
Storleken på denna premie utgörs av 

skillnaden mellan det nominella underlig-
gande värdet för derivatkontraktet och 
marknadsvärdet på den aktuella tillgången. 
(credit-default-swap)

Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till 
att uppnå en avkastning som är identisk 
med jämförelseindex – ej att överträffa 
jämförelseindex. Uppnås genom att 
placera kapitalet i enlighet med en refer-
ensportfölj eller ett referensindex. Kallas 
även indexförvaltning.

Private Equity Samlingsnamn för aktier 
som inte är noterade på en officiell/publik 
handelsplats. 

Rating Ett mått på en kreditvärdighet 
(sannolikhet att få tillbaka pengar enligt 
överenskommelse) hos en utfärdare av 
värdepapper.

Referensportföljen Se strategisk portfölj.   
Riskjusterad avkastning Ett sätt att 

utvärdera en förvaltningsprestation där 
avkastningen ställs i relation till hur stora 
risker som har tagits i förvaltningen. 
Exempel är Sharpe-kvot och Informa-
tionskvot.

Riskkapital Avser generellt investeringar i 
ett företags egna kapital. Avser i praktiken 
ofta investeringar i företag som inte är 
marknadsnoterade, det vill säga Private 
Equity.

Sektorallokering/sektorstrategi Den del 
av en investeringsprocess som fokuserar 
på att över- eller undervikta olika sektorer 
(branscher) i förhållande till en referens-
portfölj eller ett referensindex i avsikt att få 
en högre avkastning än referensportföljen 
eller referensindexet. 

Semipassiv indexförvaltning Semipassiv 
förvaltning är en förvaltningsstil, oftast 
mycket kvantitativt orienterad, som med 
små avvikelser från index (liten aktiv risk) 
försöker överträffa index-avkastning. 
Kallas även enhanced indexförvaltning.

Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad 
avkastning för en portfölj, det vill säga 
effektiviteten i förvaltningen. Portföljens 
avkastning minus den riskfria räntan, 
dividerat med standardavvikelsen av 
portföljens avkastning.

Strategisk portfölj Kallas även referensport-
följ. Är enligt AP3s analys den fördelning 
av tillgångsklasser som är bäst anpassad 
till fondens åtaganden i pensionssystemet 
på ett till tre års sikt.

Taktisk tillgångsallokering Över- eller un-
derviktning av olika tillgångsslag (i motsats 

till enskilda värdepapper) i förhållande 
till referensportföljen i syfte att generera 
meravkastning.

Tracking error Mäter variationen i den aktiva 
avkastningen. Mäts som standardavvikelse 
av aktiv avkastning. Historisk (ex post) 
tracking error beskriver variationen i den 
aktiva avkastningen och mäter således för-
valtningens risknivå i efterhand. Förväntat 
(ex ante) tracking error är en prognos.

Uppförandekod Koncernövergripande 
regelverk och ledningssystem för hanter-
ing av miljö- och etikhänsyn. Kallas på 
engelska code of conduct.

Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått som 
anger den maximala förlust en värdepap-
persportfölj kan drabbas av under en viss 
tidsperiod givet en viss konfidensnivå. 
VaR beräknas vanligen för en period av en 
dag och med 95 procent konfidensnivå.  
Portföljförvaltning innebär ofta att ändra 
portföljens sammansättning så att denna  
förlustrisk blir tillfredsställande låg. 

Valutasäkring Neutralisering av valutarisk, 
det vill säga den risk det innebär att plac-
era i en annan valuta än svenska kronor.

Venture capital Investering som genomförs 
i ett tidigt skede av ett företags utveckling. 
Kapitalet som tillförs används ofta för 
produkt- eller marknadsutveckling.

Avkastnings- och riskmått

Absolut avkastning (rp) 
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet (  p) 
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

Aktiv avkastning (rp-ri) 
Portföljavkastning minus indexavkastning

Aktiv risk eller tracking error (  p-i) 
Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen

Sharpekvot 
(riskjusterad absolut avkastning) 
Portföljavkastning minus riskfri avkastning 
dividerat med absolut risk=
rp-rf

  p

Informationskvot (riskjusterad aktiv 
avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk=
rp-ri

  p-i
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 ◆  AP3 är en av fem buffertfonder inom det all  männa 
pensions systemet. AP-fonderna utgör en buffert för 
att jämna ut perioder av löpande över- och under-
skott i pensionssystemet. AP-fondernas avkastning 
bidrar till systemets långsiktiga fi nansiering.

◆  Fonden förvaltar en globalt diversifi erad portfölj 
av aktier, ränte bärande tillgångar och alternativa 
investeringar. 

◆  Enligt riksdagens uppdrag till AP3 är målet att 
skapa en hög avkastning till låg risk, vilket styrelsen 
har defi nierat som en real avkastning på 4 procent i 
genomsnitt över tiden.

◆  Under perioden 2001–2005 har AP3s portfölj givit en 
genomsnittlig real avkastning om 3,5 procent per år.

Detta är AP3

Fördelning totala tillgångar 31 dec 2005

Räntebärande
tillgångar 40,0%

Aktier 56,1% 

Alternativa
tillgångar 3,9%

◆  AP3s totalavkastning efter 
kostnader uppgick till 17,7 
procent under 2005, vilket 
är den bästa avkastningen 
under fondens historia. 
Totalavkastningen före 
kostnader uppgick till 
17,9 procent.

 

◆  Fondens avkastning på 
den marknadsnoterade 
portföljen uppgick till 17,3 
procent före kostnader.

◆  Den aktiva avkastningen 
(meravkastningen jämfört 
med index) uppgick till 1,2 
procent.

  ◆  Resultatet för 2005 
uppgick till 28,8 (16,1) 
mdkr.

◆  Fondkapitalet ökade 
med 31,7 mdkr och 
upp  gick till 192,0 mdkr 
per 31 december 2005. 

◆  Sedan starten 2001 har 
fondkapitalet, inklusive 
nettoinfl öden, ökat i värde 
med 58,0 mdkr.

◆  Valutaexponeringen per 31 
december 2005 uppgick 
till 17,0 procent.

Året som gick
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Fondkapitalets utveckling vid utgången 
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AP3s fondkapital har ökat från 134,0 mdkr 
vid ingången av 2001 till 192,0 mdkr vid 
utgången av 2005.
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Det är med stolthet jag sammanfattar året som 
gått. Avkastningen för vår portfölj uppgick till 17,7 
procent efter kostnader. Det är den bästa totala 
avkastningen ett enskilt år under vår fem åriga 
historia. Vi kan glädjas åt att vi under 2005 har 
 bidragit med ytterligare 28,8 mdkr till pensions-
systemets förmögenhet. Eftersom pensions-
systemet endast gick med ett knappt överskott 
2004 har AP3s goda resultat 2005 varit särskilt 
viktigt för att minska risken för att uppräknings-
takten i framtida pensioner kommer att bromsas.  

Framgång efter tuff start
Det har nu gått fem år sedan AP-fonderna fi ck nya place-
ringsregler. När pensionsreformen genomfördes gjordes 
bedömningen att resultatet av reformen borde utvärderas 
över en längre period, och just fem år nämn des som 
rimligt. Efter en tuff start, 2001 och 2002, som karaktäri-
serades av kraftiga nedgångar  på världens aktie marknader 
i efterdyningarna av IT- bubblan, har AP3s portfölj 
gene rerat en hög avkastning. Den totala avkastningen på 
portföljen under de första fem åren upp går till 41,3 mdkr. 
Det goda resultatet 2005 har bidragit till att vi avsevärt 
har förbättrat den genomsnittliga reala avkastningen på 
kapitalet som nu uppgår till 3,5 procent per år.

Nytänkande kapitalförvaltare
Vi har under våra första fem år arbetat med att bygga 
upp en modern och nytänkande kapitalförvaltning med 
målet att skapa hög avkastning till låg risk. I regeringens 
årliga utvärdering kritiserades fonderna för att ta för lite 
risk i förvaltningen i förhållande till kostnadsnivån. Det 
låter sig enkelt sägas men målet är inte högre risk utan 
högre avkastning. Det tar tid att skapa förutsättningar 
för ett framgångsrikt aktivt risktagande. Det handlar om 
att bygga en global portfölj som är väl spridd och där 

det fi nns många möjligheter till aktivt risktagande. Det 
kräver förvaltare med hög kompetens och en genom-
arbetad investeringsprocess. Det behövs också bra 
risk analys och riskkontroll. Mitt primära fokus när jag 
började på fonden i september 2004 var att ytterligare 
förbättra förutsättningarna för att ta risker och skapa ett 
starkt resultat. 

Nu skördar vi frukterna
Under 2005 har vi börjat skörda frukterna av vårt 
arbete. AP3s förvaltare uppnådde en aktiv avkastning 
om 1,2 procent för 2005 vilket motsvarar 1,8 mdkr. 
Den genomsnittliga aktiva avkastningen för hela femårs-
perioden uppgick till 0,38 procent före kostnader, mot-
svarande ett ackumulerat värde om 3,0 mdkr.  

AP3 står sig väl internationellt
Är då detta ett bra förvaltningsresultat? Statistik från 
CEM1 kan utgöra en jämförelsenorm. Den visar att 
de 200 största nordamerikanska pensions fonderna 
under 1994–2004 i genomsnitt producerade en aktiv 
avkastning på 0,55 procent per år. Om man exkluderar 
det extrema året 2000 var den aktiva avkastningen 0,27 
procent per år. Slutsatsen är att resultatet av AP3s aktiva 
förvaltning står sig väl i en internationell jämförelse.

Ständig utveckling av verksamheten
Även om vi är nöjda med vad som har åstadkom-
mits får vi inte slå oss till ro med en god prestation 
ett enskilt år. Utmaningen är att skapa en uthålligt 
god avkastning. Detta kräver att vi ständigt utveck-
lar verksam heten. Det handlar bland annat om att 
förbättra analysen som ligger till grund för portföljens 
samman sättning, att hitta nya investeringsmöjligheter 
och förbättra förutsättningarna för aktivt risktagande.
Under 2005 har vi arbetat med att förtydliga målen 

Grunden lagd för en framgångsrik förvaltning

VD har ordet

1  CEM (Cost Effectiveness Measurement) är en kanadensisk konsultfi rma.



 tredje ap-fonden 2005 – 3 

och placeringshorisonten för de olika portföljbesluten 
i AP3s förvaltning. Vi har inlett arbetet med att vidare-
utveckla beslutsprocessen och analysen bakom det 
viktiga beslutet om fondens strategiska portfölj. Inom 
kapitalförvaltningen har basen för oberoende riskbeslut 
breddats och förvaltningen av aktier har organiserats 
mer ändamålsenligt. Vi har lagt om förvaltningen av 
svenska och europeiska aktier för att förbättra förut-
sättningarna för en framgångsrik aktiv förvaltning. 

Dessutom har vi gjort en djuplodande kostnads-
jämförelse mellan pen sions förvaltare i syfte att säker-
ställa att vår egen förvaltning är kostnadseffektiv. 
Denna frågeställning belyses i ett separat avsnitt på 
sid 14-15.

I framkanten inom alternativa investeringar
AP3 har fortsatt att ligga i framkant inom alternativa 
investeringar. Under 2005 gjorde vi 17 nya investerings-
åtaganden i riskkapitalfonder. Dessutom började vi 
bygga upp en portfölj av små noterade forsknings  bolag 
inom bioteknik och angränsande vetenskaper i en 
verksamhet som vi kallar AP3 Life Science. Vi intro-
ducerade även investeringar i infrastrukturtillgångar 
(exempelvis vägar, broar och sjukhus). Denna tillgång 
erbjuder en stabil och god avkastning till begränsad 
risk i förhållande till våra åtaganden. 

Förstärkt riskkontroll och administration
AP3 implementerade ett nytt affärssystem under 
året som är bättre anpassat för att hantera en globalt 
diversifi erad portfölj. Det nya systemet ger oss ökade 
möjligheter att investera i nya typer av instrument. 

Under året har fondens riskkontrollfunktion 
förstärkts för att på bästa sätt säkra den fortsatta 
utvecklingen inom förvaltningen.

Fortsatt breddning av portföljen
Under 2006 kommer vi att ta ytterligare steg för att 
bredda portföljen. Vi har börjat investera i tillväxt-
marknader (emerging markets). Vi kommer också att 
se över möjligheterna att diversifi era fastighetsport-
följen internationellt. 

Vi måste fortsätta att vara innovativa i en marknad 
som ständigt förändras både när det gäller investerings-
möjligheter, avkastning och risker. Vår ambition är 
att hela tiden blicka framåt för att säkra att vi står väl 
rustade för utvecklingen på de fi nansiella marknaderna. 
Vi strävar hela tiden efter att på bästa sätt skapa en god 
och uthållig tillväxt i pensionskapitalet. 

kerstin hessius
Verkställande direktör
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Uppdrag på lång sikt

AP3s roll i pensionssystemet 

AP3 är en del av det allmänna pensionssyste-
met. Fonden har i uppdrag att förvalta sitt fond-
kapital till största möjliga nytta för pensions-
systemet genom att skapa en hög avkastning 
till en låg risknivå. 

AP-fonderna har två roller i pensionssystemet. Dels 
fyller de en buffertfunktion för att täcka framtida utbe-
talningar av pensioner, dels bidrar fondernas avkast-
ning till pensions systemets långsiktiga fi nansiering.

Pensionssystemets fi nansiering
Den lagstadgade allmänna pensionen består av två 
separata system, inkomstpensionen respektive premie-
pensionen. Inkomstpensionen är ett så kallat fördel-
ningssystem, vilket innebär att pensionsutbetalningar 

fi nansieras löpande av de pensionsavgifter som betalas 
in till systemet varje månad. 

Pensionsavgiften är 18,5 procent och betalas via 
skatter och avgifter på den totala lönesumman (upp 
till 7,5 inkomstbasbelopp). Av denna avgift går 2,5 
procentenheter till premie pensionen och 16 procent-
enheter till inkomstpensionen.

De 2,5 procentenheter som betalas till premie-
pensionen får var och en själv placera i olika fonder 
genom premiepensionsvalet. För dem som avstår från 
att välja fond placeras pengarna i Sjunde AP-fondens 
Premiesparfond. Systemet sköts av Premiepensions-
myndigheten, PPM.

De övriga 16 procentenheterna går tillbaka till 
pensionssystemet, där de räknas som en pensions-
rätt för den framtida pensionen. Pensionssystemet är 
utformat så att dagens arbetstagare betalar dagens 
pensioner. Den avgift som betalas in idag används 
alltså för dagens pensionsutbetalningar.  Inkommande 
pensionsavgifter motsvarar dock inte exakt de årliga 
pensionsavgifterna, och här kommer AP-fondernas 
buffertroll in.

Vad är en buffertfond?
Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte 
AP-fonden är AP3 en av buffertfonderna. Fondernas 
kapital ska användas till att jämna ut de till fälliga 
underskott som kan uppstå mellan inbetalningar 
av pensions avgifter och utbetalningar av pensioner. 
Sådana skillnader kan till exempel uppstå om syssel-
sättningen minskar samtidigt som antalet pensionärer 
ökar. Fler pensionärer innebär större försörjningsbörda 
för dem som arbetar idag. Men det fi nns också många 
andra faktorer som påverkar den framtida balansen 
mellan inbetalningar och utbetalningar. Dessa beskrivs 
i fi guren på sidan 6.

Första – Fjärde
AP-fonden

16 procent används 
för att finansiera 
årets utgående 

pensioner

2004 uppgick
pensionsutbetalningarna

till 165 mdkr

Första – Fjärde AP-fonden 
tillförs en fjärdedel var 
av pensionsavgifterna 

Första – Fjärde AP-fonden 
finansierar en fjärdedel var 
av pensionsutbetalningarna

Pensionen finansieras via en avgift på 18,5 procent av den totala 
lönesumman. 2,5 procent sparas på individuella premiepensionskonton.

Betalningsströmmarna i pensionssystemet
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Vad händer när 40-talisterna går i pension?
Redan nu kan vi se att pensionsutbetalningarna sanno-
likt kommer att bli större än avgifts inbetalningarna 
 efter år 2010, när den stora 40-talistgenerationen 
börjar gå i pension. AP-fonderna ska då täcka under-
skottet med sitt fondkapital. Enligt aktuella prognoser 
kommer AP-fonderna att klara detta utan att den så 
kallade automatiska balanseringen aktiveras. Fond-
kapitalet väntas till och med fortsätta växa något.

Hur påverkas pensionerna?
Hur hög en individs framtida inkomstpension blir 
beror på hur många pensionsrätter individen har 
sparat ihop. Pensionsrätterna räknas varje år upp med 
en ränta som motsvarar löneökningarna i den svenska 
ekonomin, det så kallade inkomstindexet. Syftet med 
detta är att inkomstpensionen ska utvecklas i linje med 
den allmänna levnadsstandarden i Sverige.

Optimistisk                Bas                Pessimistisk                 Pessimistisk utan balansering
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Avgiftsnettots storlek är en funktion av systemets regler och hur dessa samverkar med demo-
grafi ska och ekonomiska utvecklingsförlopp. Eftersom befolkningens årskullar är olika stora, och 
i viss utsträckning har arbetat olika länge, kommer systemets avgiftsinkomster och pensions-
utgifter att variera över tiden. Över- och underskott hanteras via systemets buffertfonder. 

Avgiftsnettot som till en början är positivt, blir negativt från omkring 2010, då 1940-talets stora 
årskullar går i pension. Omkring 2020 märks en förbättring och år 2040 blir avgiftsinkomsterna 
större än utgifterna i de optimistiska scenarierna. I det pessimistiska demografi ska scenariet är 
avgiftsnettot fortsatt negativt. Tack vare den automatiska balanseringen begränsas underskottet.
Källa: Försäkringskassan 
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Automatisk balansering
En viktig förutsättning för att det svenska pensions-
systemet ska vara långsiktigt hållbart är att systemets 
skulder över tiden ska vara i balans med tillgångarna. 
Tillgångarna består till största delen av värdet av 
framtida avgifts inbetalningar till systemet. En mindre 
del, cirka 10 procent, består av AP-fondernas kapital. 
Skulderna motsvarar värdet av framtida pensions-
utbetalningar. Pensionssystemets fi nansiella ställning 
uttrycks som ett balanstal. Vid utgången av 2004 fanns 
ett litet överskott (cirka 9 mdkr vilket motsvarade ett 
balanstal på 1,0014) när man jämför pensionssystemets 
tillgångar med skulderna.

När balanstalet faller under ett är skulderna större 
än tillgångarna och den automatiska balanseringen 
aktiveras. Balanseringen innebär att värdet av pen-
sionsrätterna skrivs upp med en lägre ränta och att 
den framtida pensionen som konsekvens blir lägre, 
allt annat lika. Räntan sätts helt enkelt till en lägre 

nivå till dess att systemets tillgångar och skulder väger 
jämnt igen. Den automatiska balanseringen innebär att 
pensionssystemet är självfi nansierande och att staten 
därmed inte behöver höja avgifterna eller låna pengar 
för att betala pensionerna. 

AP-fondernas roll vid balansering
I de situationer när den automatiska balanseringen 
 riskerar att slå till får AP-fondernas kapitaltillväxt stor 
betydelse för hur hög pensionen blir. Om avkastningen 
har varit god blir risken för underskott mindre. Man 
kan säga att AP-fondernas roll är att minska risken för 
att den automatiska balanseringen slår till.

 I fondernas regelverk framhålls också att tillgångs-
mixen i portföljen ska bygga på en noggrann analys av 
vad som är bäst för pensionssystemet. Man pekar på 
vikten av att man i valet av portfölj har ett långsiktigt 
perspektiv, där varje generations intressen tas till vara. 
Riskspridningen ska vara god, vilket innebär att fonderna 
har möjlighet att placera i en mängd olika tillgångar.

AP-fondernas uppdrag
Fondernas verksamhet utgår från lagen (2000:192) om 
de allmänna pensionsfonderna som bland annat säger 
följande: Första – Fjärde AP-fonden ska förvalta fond-
medlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta 
för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. 

Fondmedlen ska placeras så att långsiktigt hög 
avkastning uppnås. Den totala risknivån i fondernas 
placeringar ska vara låg. 

AP-fondernas 
viktigaste 
placeringsregler:

◆  Minst 30 procent av 
fondens tillgångar  
ska placeras i ränte-
bärande värdepapper 
med låg risk.

◆  Högst 40 procent av 
tillgångarna får expo-
neras för valutarisk.

◆  Varje fond får ha 
högst 10 procent av 
rösterna i ett enskilt 
börsnoterat företag.

◆  Varje fond får maxi-
malt äga 2 procent av 
Stock holmsbörsen

◆  Maximalt 5 procent av 
fondens tillgångar får 
placeras i onoterade 
värdepapper. Dessa 
placeringar måste ske 
indirekt via riskkapital-
bolag eller värde-
pappersfonder.

◆  Minst 10 procent 
av tillgångarna ska 
förvaltas av utomstå-
ende förvaltare.

◆  Fonden får inte 
 placera i råvaror.

◆  Fonden får placera 
i derivatinstrument 
för att effektivisera 
förvaltningen och för 
att hantera risker.

• Befolkningstillväxt 
• Arbetskraftsdeltagande 
• Ekonomisk tillväxt 
• Löneökningstakt 
 

• Antal pensionärer
• Genomsnittlig livslängd
• Löneökningstakt

Inbetalda avgifter Utbetalda pensioner AP-fondernas 
buffertkapital 

År 2004 var de samlade avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet 172 mdkr. Utbetalningarna av pensioner uppgick till 165 mdkr. AP-
fondernas samlade buffertkapital (646 mdkr) motsvarade samma år cirka fyra års utbetalningar av pensioner, den så kallade fondstyr-
kan. Storleken på avgiftsinbetalningarna och pensionsutbetalningarna varierar över tiden beroende på de faktorer som beskrivs ovan.

Vad påverkar balansen mellan inbetalda pensionsavgifter och pensionsutbetalningar?

Balanstalet i pensionssystemet
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AP-fondernas placeringsregler
Fondernas placeringsregler är fastställda av riksdagen. 
Reglerna ger vida ramar för fondernas val av tillgångs-
mix, men grundregeln säger att de tillgångar som 
fonderna investerar i måste vara omsättningsbara; det 
vill säga de ska kunna köpas och säljas.

Fonden ska även ta miljö- och etikhänsyn, utan 
att göra avkall på huvudmålet om hög avkastning. 
Placer ingarna får inte påverkas av näringspolitiska eller 
ekonomi sk-politiska hänsyn. 

Fondernas regler grundar sig på en fempartiupp-
görelse och förändring i regelverket kräver i praktiken 
att samtliga fem partier ska vara överens för att en 
förändring ska göras. 

Rollen som myndighet
AP3 är en statlig myndighet vars styrelse tillsätts av 
regeringen. Fonden skiljer sig dock från andra myndig-
heter på följande sätt:
❖   Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. 

 Styrelsen beslutar till exempel om placeringspolicy, 
ägarpolicy och riskhanteringsplan.

❖   Fonden är mer självständig eftersom verksamheten 
bara styrs av lagen. Regeringen får till exempel inte 
ge direktiv för den dagliga verksamheten eller den 
löpande förvaltningen av fondens kapital.

❖   Fonden har egna externa revisorer som utses av 
regeringen. 

Pensionssystemets balansräkning 31 dec 2004

AP-fonderna utgör cirka 10 procent av de totala tillgångarna i 
pensionssystemet. Systemets tillgångar består av två kompo nenter: 
AP-fonderna som vid årsskiftet 2004/2005 hade ett samlat 
kapital på 646 mdkr och en avgiftstillgång på 5 607 mdkr (värdet 
av kommande avgiftsbetalningar). Skulderna uppgick i slutet av 
2004 till 6 244 mdkr, vilket motsvarar värdet av framtida pensions-
betalningar. 

När det nya allmänna pensionssystemet infördes 2001 fi ck 
AP-fonderna 536 mdkr, vilket motsvarade ett grundkapital på 
134 mdkr per fond. Vid årsskiftet 2004/2005 hade det samlade 
fondkapitalet växt till 646 mdkr genom avkastning från fondernas 
förvaltning och överskott från inbetalda pensionsavgifter. 
Källa: Försäkringskassan 

Tillgångar
6 253 mdkr

Skulder
6 244 mdkr

Källa: Försäkringskassan  
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Fond 646 mdkr

Regeringen utvärderar fonderna
AP-fonderna utvärderas varje år av fi nansdepartementet 
på uppdrag av regeringen. Fondernas prestationer 
bedöms efter kriterier som avkastning, risk, aktivitets -
nivå och kostnadseffektivitet.

Läs mer om det 
svenska pensions-
systemet på 
Försäkringskassans 
hemsida www.
forsakringskassan.se. 
Där fi nns bland annat 
pensionssystemets 
årsredovisning för 
2004.
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Återhämtning efter tuff start

Fondens långsiktiga mål är att kapitalet ska 
växa med fyra procent per år efter avräkning 
för infl ationen. Trots en tuff start ligger AP3 inte 
långt ifrån målet, fondens reala avkastning för 
perioden 2001–2005 uppgick till 3,5 procent i 
genomsnitt per år.

De nya placeringsregler för AP-fonderna som trädde i 
kraft 2001 gav fonderna goda förutsättningar att bygga 
upp en modern och effektiv kapitalförvaltning. Nu 
kunde AP-fonderna fullt ut dra nytta av möjligheterna 
till god avkastning och riskspridning på de globala 
kapitalmarknaderna. 

Under de fem år som gått sedan starten har AP3 
bedrivit ett systematiskt arbete för att bygga upp en 
väldiversifi erad portfölj som långsiktigt kan leverera 
den avkastning som krävs för att framtidens pensioner 
ska tryggas. Startportföljen på 134,0 mdkr har vuxit 
till 192,0 mdkr. Ökningen består dels av avkastning på 
41,3 mdkr, dels av infl öden på 16,7 mdkr.

Denna avkastning har uppnåtts trots att aktie-
marknaden under fondens två första år genomgick 
den kraftigaste nedgången i modern tid. Tack vare ett 
långsiktigt stabilt regelverk har AP3 kunnat bibehålla 
en hög aktieandel och därmed dra fördel av de senaste 
årens breda återhämtning.

Den allt skarpare konkurrensen på dagens fi nans-
iella marknader gör att det ställs allt större krav på 

 nytänkande för att nå framgång inom kapitalförvalt-
ning. Sedan starten har AP3 bevisat en förmåga att 
ligga i frontlinjen vad gäller att identifi era nya möjlig-
heter till hög avkastning och riskspridning. 

Riskspridning
AP3s portfölj har sedan starten 2001 genomgått en 
stegvis ökad diversifi ering. Strategin har byggt på ett 
systematiskt sökande efter tillgångar som kan bidra till 
ökad avkastning och lägre risk i portföljen. 

I tidslinjen på sid 9 beskrivs några av de viktigaste 
stegen mot ökad riskspridning i AP3s portfölj. Start-
portföljen bestod till nästan 100 procent av svenska 

Total avkastning på AP3s 
portfölj, mdkr
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AP3 – en nytänkande förvaltare 

•   AP3s portfölj med onoterade aktier började byggas 
upp redan 2001, långt före de senaste årens rusning 
till riskkapitalfonder.  

•   AP3 var först ut bland svenska större institutionella 
placerare att introducera investeringar i skog och 
infrastruktur.

•   AP3 har en väldiversifi erad ränteportfölj som även 
omfattar den expanderande marknaden för företags-
obligationer, inklusive högräntesegmentet (så kallade 
high-yields).

•   AP3s globala aktieportfölj innehåller såväl stora som 
små- och medelstora bolag. Sedan 2004 inkluderas 
även de minsta småbolagen (så kallade microcaps).

Total avkastning inklusive 
nettoinflöden, mdkr

Ingångs-
kapital
2001

Netto-
inflöden
2001–
2005

Total
avkastning
efter
kostnader
2001–
2005
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2005
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16,7
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AP3s fondkapital har vuxit 
från 134,0 mdkr vid starten 
2001 till 192,0 mdkr per 31 
december 2005. Nettoinfl ö-
den under 2001–2005 upp-
går till 16,7 mdkr och total 
avkastning till 41,3 mdkr.

Femårsöversikt 2001–2005
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Feb 2000 Riksdagen 
fattar beslut om ett 
reformerat pensions-
system.

Historisk överblick över AP3s uppbyggnad av en diversifierad portfölj.

Jan 2001 AP3 erhåller 
sitt nya förvaltnings-
mandat om 134 mdkr. 

April 2001 Första 
investeringsåtagandet 
i fonder med 
onoterade aktier. 
(Swedestart Tech och 
Swedestart Life 
Science)

Juni 2001 Anpass-
ningen till den nya 
strategiska portföljen 
klar. 55 procent av 
portföljen placerad i 
utländska tillgångar.

Juni 2002 Investering i 
amerikanska 
företagsobligationer.

Aug 2002 Start för de 
första aktiva externa 
aktiemandaten i 
Japan och övriga 
Stillahavsasien.

Juni 2003 Investering i 
den amerikanska 
aktiemarknaden för 
små- och medelstora 
bolag.

Sep 2003 Investering i 
europeiska små- och 
medelstora bolag.

Mars 2004 Strategisk 
portfölj med 
halvrörliga vikter 
implementeras vilket 
minskade transak-
tionskostnaderna.

Mars 2004 Skog 
introduceras i 
fastighetsportföljen 
genom investering i 
Bergvik Skog.

Maj 2004 Första 
investeringen i 
kreditswapar.

Juni 2004 AP3 börjar 
följa FTSEs nya 
globala aktie index, 
som ger en större 
vikt för små- och 
medelstora bolag.

Juli 2004 Investering i  
internationella 
skogsfonder.

Aug 2004 Investering i 
amerikansk aktiefond 
med mindre småbolag 
(microcap). 

Sep 2005 Investering i 
europeisk infrastruk-
tur (Private Finance   
Initiative).

Nov 2005 Första 
investeringen 
genomförd inom AP3 
life scienceportfölj.

April 2003 Högavkas-
tande obligationer 
(high-yield bonds) 
inkluderas i 
ränteportföljen.
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tillgångar, i huvudsak storbolagsaktier samt stats- och 
bostadsobligationer. Under första halvåret 2001 ökades 
aktieandelen från 28 procent till 49 procent och 
andelen utländska tillgångar ökades från 3 procent till 
45 procent. 

Den nuvarande väldiversifi erade strategiska 
port följen ger ett betydligt bättre förväntat utfall för 
pensionssystemet än startportföljen. Genom omlägg-
ningen av AP3s portfölj förbättras det förväntade 
överskottet i pensionssystemet 2030 med över 50 
procent vilket motsvarar 1 100 mdkr jämfört med om 
AP3s startportfölj varit intakt. 

I AP3s portfölj kombineras satsningar på högav-
kastande tillgångar med en högre risknivå och inves-
teringar i tillgångar som ger en låg men stabil intäkts-
ström. Målet är att kombinera tillgångar som har låg 
eller negativ korrelation (statistisk samvariation). Däri-
genom uppnås diversifi eringsvinster. Dessutom kan 

AP3 – genom fondens långa placeringshorisont – göra 
investeringar som innebär att kapitalet binds upp 
under en längre tidsperiod (upp till 5–7 år). I denna 
typ av investeringar erhåller AP3 en likviditetspremie 
och kan därmed tillgodogöra sig en god avkastning i 
förhållande till risken. 

Förvaltning av aktiv risk
Målet för AP3s aktiva förvaltning har varit att uppnå 
en god riskjusterad avkastning. Strategin består i att 
skapa en väldiversifi erad strategisk portfölj genom att 
sprida den aktiva risken på ett stort antal oberoende 
beslutspunkter. I AP3s förvaltning kombineras förvalta-
re med olika inriktning och förvaltningsstil. Därigenom 
blir det aktiva risktagandet (mätt som tracking error) 
lägre. Genom att samtidigt välja ut förvaltare med god 
förmåga att leverera aktiv avkastning uppnås hög aktiv 
avkastning till en låg nivå på total aktiv risk. Sam-
mantaget innebär detta en god riskjusterad avkastning, 
mätt som exempelvis informationskvot.

Denna diversifi ering av aktiv risk gör att redovisat 
tracking error för totalportföljen blir lägre än sum-
man av den aktiva risken i enskilda mandat. Tracking 
error beror även på volatiliteten i marknaderna. Under 
2004–2005 har volatiliteten varit historiskt sett låg, 
 vilket har dragit ned den uppmätta tracking error-
 nivån trots en ökad andel aktiv förvaltning (se ordlista 
för defi nition).

AP3s styrelse fastställer årligen ett mål för aktiv 
avkastning för AP3s marknadsnoterade portfölj. 
Detta mål har stegvis höjts i takt med att den aktiva 
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Under perioden 2001–2005 har 
AP3s förvaltning genererat en ak-
tiv avkastning på i snitt 0,38 pro-
cent per år före kostnader. AP3s 
mål för 2004–2005 har legat i 
intervallet 0,2–0,8 procentenhe-
ter med en intervall medelpunkt 
om 0,5. Målet för 2006 är 0,6 
procentenheter.
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Pensionssystemets förväntade överskott 2030. 
Effekter av olika portföljer, mdkr

Diagrammet visar vinsterna av en 
globalt diversifi erad portfölj i termer 
av utfall för pensionssystemet. 
AP3s startportfölj bestod endast av 
svenska tillgångar. Genom att höja 
aktieandelen har det förväntade 
överskottet i pensionssystemet 
nästan fördubblats. I beräkningen 
har antagits att alla AP-fonder har 
samma portfölj som AP3.
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förvaltningen har byggts ut. För 2004–2005 var målet 
0,2–0,8 procentenheter (mittpunkt 0,5). Inför 2006 
har målsättningen höjts till 0,6 procentenheter. Målet 
defi nieras som ett årsgenomsnitt för en rullande 
treårsperiod.

Under perioden 2001–2005 har AP3s förvaltning 
genererat en aktiv avkastning (meravkastning jämfört 
med valt index) på i snitt 0,38 procent per år före 
kostnader. Detta motsvarar ett ackumulerat värde om 
totalt 3,0 mdkr.

Avkastning och kostnader
AP3s strategi för att skapa en portfölj med en optimal 
tillgångsmix bygger på en analys av avkastning efter 
kostnader. Detta är viktigt eftersom kostnaderna för-
knippade med en investering varierar. Generellt sett 
är tillgångar med hög risk och hög avkastning dyrare 
att förvalta. Kostnadsnivån är också beroende av den 
aktiva risknivån i förvaltningen. Kostnadsnivån för för-
valtning av en viss tillgång påverkas också av faktorer 
som geografi sk närhet, grad av marknadseffektivitet 
och likviditet. 

Under AP3s första verksamhetsår 2001 hade fonden 
en kostnadsnivå som motsvarade 0,1 procentenheter 
av det förvaltade kapitalet. Denna låga kostnadsnivå 
ska ses mot bakgrund av att portföljen då inte var 
diversifi erad och en stor del av tillgångarna förvaltades 
passivt. Under 2005 motsvarade de totala kostnaderna 
cirka 0,2 procentenheter av det förvaltade kapitalet. 
Denna kostnadsökning är en följd av en medveten 
strategi för ökad riskspridning och aktiv förvaltning. 

En stor del av kostnadsökningen hänför sig till 
ökad diversifi ering av portföljen. Aktieportföljen har 
diversifi erats med marknadssegmenten för små- och 
medelstora bolag och ränteportföljen har breddats till 
företagsobligationer och högavkastande obligationer. 
Kapitalet har också successivt allokerats till fl era mark-
nader vilka är dyrare att förvalta (till exempel Japan 
och Stillahavsasien), från marknader som är billigare 
att förvalta (till exempel USA och Europa). 

Kostnadsökningen beror även på att andelen aktiv 
förvaltning har ökat. AP3 tillämpar en avgiftsmodell för 
aktiva mandat med förhållandevis låga fasta avgifter 
samt en rörlig del som endast betalas ut om förvaltaren 
har skapat mervärde. Det gör att avgifterna blir högre 
om den aktiva avkastningen ökar. Under 2003–2005 
har AP3s externa förvaltning varit framgångsrik och de 
utbetalade av gifterna har därmed ökat. Den återstå-
ende delen av kostnadsökningen hänför sig till fondens 
upp byggnad av investeringar i onoterade aktier via 
riskkapitalfonder.

Kostnadsnivån i kronor påverkas också av storleken 
på det förvaltade kapitalet. Eftersom kapitalet har vuxit 
med 58,0 mdkr sedan starten 2001 har detta bidragit 
till högre kostnader i absoluta tal.

Sett över hela perioden 2001–2005 har AP3s strategi 
för diversifi ering och aktiv förvaltning varit mycket 
lönsam. Som ett exempel kan nämnas att diversifi e-
ringen i små- och medel stora bolag har höjt port-
följens avkastning med 1,0 mdkr. AP3s totala aktiva 
avkastning uppgår till drygt 3 mdkr under 2001–2005.

Avkastning och kostnader 
2001–2005, mdkr 
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AP3 har haft en lägre total risknivå och aktieexpo-
nering än de övriga AP-fonderna. Detta begränsade de 
negativa effekterna av börsfallet i början av lågkon-
junkturen. Under 2001–2005 uppgick den nominella 
avkastningen i genomsnitt till 5,0 procent per år 
medan den reala avkastningen var 3,5 procent per år. 

AP3s valutastrategi har bidragit positivt till avkast-
ningen. Under 2001–2004 höjdes valutaexponeringen 
successivt till 19,3 procent samtidigt som kronan 
försvagades. Valutaexponeringen sänktes i den strate-
giska portföljen 2005 till 14,7 procent eftersom kronan 
bedömdes bli starkare under de närmaste åren.

Mervärde genom strategisk allokering 
Under 2001 ökades AP3s aktieandel kraftigt för att 
an passa portföljens sammansättning till den roll fonden 
tilldelades i det reformerade svenska pensions systemet. 
Med samma syfte vidtogs en rad förändringar i den 
strategiska portföljen under de efterföljande åren. 
 Avsikten var ytterst att nå en bättre långsiktig diversifi e-
ring av fondens portfölj. Ett exempel är diversifi eringen 
av aktieportföljen till småbolag i USA och Europa som 
genomfördes stegvis 2003–2004. 

Sedan 2003 har medelfristiga prognoser påverkat 
den strategiska portföljens sammansättning. Portföljen 
har förändrats om avkastningspotentialen eller risken på 
någon marknad har bedömts vara större eller mindre än 
normalt. Detta gäller till exempel försäljningen av samtliga 
japanska obligationer 2003, nedviktning av amerikanska 
aktier 2004, kortandet av durationen i ränteportföljen 2005 
samt minskningen av valutaexponeringen 2005–2006. 

Makroutvecklingen och AP3s portfölj 
I slutet av 1990-talet var tron på den så kallade nya 
ekonomin stark. Den globala BNP-tillväxten var hög 
och aktiebörserna nådde ständigt nya rekordnivåer. År 
2000 brast till sist IT-bubblan. Företagens investeringar 
föll tillbaka samtidigt som de globala aktiebörserna 
tappade i värde. Till en början trodde många att det 
rörde sig om en tillfällig sättning, men när priskorri-
geringen var över visade det sig vara den största börs-
nedgången i modern tid. Sammantaget föll världens 
aktiebörser tillbaka med i genomsnitt 51 procent från 
toppen i mars 2000 till botten våren 2003. Den svaga 
börsutvecklingen dämpade hushållens konsumtion och 
spädde på konjunkturnedgången ytterligare. 

Den svaga konjunkturen vände till sist uppåt mer 
tydligt under 2003 med hjälp av en kraftfullt expansiv 
 fi nans- och penningpolitik, framförallt i USA. Den globalt 
expansiva penningpolitiken medförde sjunkande och 
påtagligt låga obligationsräntor samtidigt som riskpre-
mierna på olika fi nansiella marknader pressades tillbaka 
av den ekonomiska återhämtningen och den tilltagande 
likviditeten. Uppgången i efterfrågan tillsammans med en 
fortsatt stark produktivitetstillväxt bidrog till en stark 
vinst- och börsutveckling 2003–2005.  Under ett par år 
var avkastningen hög både på aktie- och obligations-
marknaderna. På senare tid har avkastningen på de 
 globala obligationsmarknaderna börjat falla tillbaka efter-
som centralbankerna är på väg att höja sina styrräntor. I 
de länder som har kommit långt i konjunkturuppgången 
har börsutvecklingen planat ut, bland annat till följd en 
mer dämpad produktivitets- och vinsttillväxt.
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Förändringarna i den strategiska portföljen under 
2005 tyngde fondens resultat något. Sammantaget har 
dock de strategiska allokeringsbeslut som genomfördes 
2002–2005 ökat avkastningen med 4,2 mdkr under 
motsvarande period.

Mervärde genom aktiv förvaltning
Fonden har sedan starten bedrivit en en aktiv förvalt-
ning av de tillgångar i portföljen där aktivt risktagande 
har bedömts skapa mervärde. Andelen aktivt förvaltat 
kapital har ökat sedan 2001 och uppgick vid utgången 
av 2005 till 74 procent. 

Sett över hela perioden 2001–2005 har denna 
strategi varit lönsam. Fonden har genom sin aktiva 
förvaltning lyckats skapa ett mervärde före kostnader 
på cirka 3,0 mdkr. Detta mervärde motsvarar cirka 
tre gånger fondens totala kostnader, 0,9 mdkr, under 
2001–20051. 

Annualiserat för 2001–2005 uppgår den aktiva 
avkastningen till 0,38 procent per år före kostnader 
och 0,22 procent efter fondens kostnader2. Fondens 
genomsnittliga mål för den aktiva avkastningen före 
kostnader, som genom att kombinera de årliga målen 
för 2001–2005, kan beräknas till 0,42 procent. Från 
och med 2006 har målsättningen höjts till 0,6 procent 
per år för rullande treårsperioder. Fondens aktiva 
avkastning har skapats till en låg nivå på aktiv risk. 
Det innebär att den riskjusterade avkastningen varit 
mycket god. Informationskvoten (aktiv avkastning/ 
aktiv risk) för perioden  2001–2005 uppgår till 0,52. 

Fondens aktiva risk sedan start (tracking error) upp-

går till 0,72 procent på årsbasis. Om man ser till enskilda 
år har den aktiva risknivån minskat från 1,0 procent 
till 0,5 procent under 2001–2005. Minskningen beror 
främst på att marknadsvolatiliteten har mer än halverats 
under samma period och att fondens diversifi ering 
av aktiva avkastningskällor har ökat. Eftersom de 
aktiva riskerna delvis tar ut varandra minskar detta den 
över gripande aktiva risknivån. Fond ens aktiva risk låg 
under 2001–2003 tydligt under fondens målsättning, 
delvis av samma skäl. Under 2004–2005 har fonden 
legat precis på den undre gränsen för fondens mål-
intervall 0,5 procent–1,8 procent för aktiv risk.  

Sett över hela perioden 2001–2005 har de största 
bidragen till den aktiva avkastningen kommit från den 
globala aktie-, ränte- och valutaförvaltningen samt  den 
taktiska tillgångsallokeringen. De portföljer som bidragit 
negativt har varit svenska aktier och europeiska stor-
bolagsaktier. Under 2005 ändrades förvaltningsinrikt-
ningen i dessa portföljer för att komma till rätta med 
det svaga resultatet.  
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före kostnader 2001–2005, mkr 
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Varför har AP-fondernas kostnader 
ökat sedan riksdagen ändrade place-
ringsreglerna 2001? 
Kostnaderna för att förvalta kapital beror 
i stor utsträckning på förvaltningsinrikt-
ningen. Före AP-fondsreformen förvaltades 
fondkapitalet enligt andra placeringsregler. 
Portföljen bestod av en hög andel ränte-
bärande placeringar och möjligheterna till 
riskspridning var begränsade. En sådan 
portfölj har förhållandevis låga förvaltnings-
kostnader men baksidan är att den förvän-
tade avkastningen är alldeles för låg för att 
klara åtagandet i pensionssystemet. 

I samband med reformen ändrades 
placeringsreglerna: Målet var entydigt – hög 
avkastning till låg risk kopplat till AP- fon-
dernas långsiktiga åtagande. Vi har därför 
arbetat med att höja avkastningspotentialen 
och sprida riskerna i portföljen genom att 
placera mer i aktier och onoterade till-
gångar samt bredda investeringarna till att 
även omfatta utländska tillgångar. Dessa 
förbättringar har medfört högre kostnader, 
dels för att aktier i sig är dyrare att förvalta, 
dels för att det kostar mer att förvalta en 
globalt diversifi erad portfölj än en svensk 
portfölj. 

När kostnaderna ökar borde det 
väl ändå vara sämre för pensions-
systemet, kostnaderna minskar ju 
AP-fondernas resultat?
Så är det faktiskt inte eftersom våra kost-
nadsökningar i stort sett kan hänföras till 
att vi har placerat kapitalet i tillgångar eller 

Diversifi erad förvaltning kostar men lönar sig

förvaltning som ger en högre förväntad 
avkastning. Vi har faktiskt höjt avkastningen 
med miljardbelopp medan kostnaderna stigit 
med miljonbelopp. Totalt sett är det till nytta 
för pensionärerna och pensionssystemet.

Regeringen påpekade i sin årliga ut-
värdering att AP-fonderna tog för lite 
risk? Med så låg risk borde kostnad-
erna vara lägre menar man. Håller du 
med om det?
Det är inte hög risk vi vill ha utan hög 
avkastning. Genom att sprida riskerna i 
portföljen höjer vi avkastningspotentialen 
utan att höja risken i samma omfattning. 
Vi är också noggranna med var vi lägger 
pengarna. Vi köper bara dyrare förvaltning 
om vi bedömer att vi med stor sannolikhet 
får betalt genom högre avkastning. 

Lönar det sig verkligen med aktiv för-
valtning? Går det att slå index?
Det är inte lätt. Det fi nns marknader där vi 
bedömer att sannolikheten att slå markna-
den är för låg för att vi ska satsa på aktiv 
förvaltning. Det gäller till exempel storbo-
lagsaktier i USA och Europa, där vi har 
valt indexförvaltning som är den billigaste 
förvaltningsformen.

På AP3 arbetar vi mycket med att iden-
tifi era tillgångar, delmarknader och mandat 
där det är större möjligheter att kunna 
skapa mervärde genom aktiv förvaltning.  
Internt har vi många duktiga förvaltare som 
bidrar till den aktiva avkastningen. För att få 
en stabil aktiv avkastning bör man dock ha 

många oberoende förvaltare. Därför söker 
vi också aktiva förvaltare externt. Det gör vi 
där vi har begränsade möjligheter att bygga 
kompetensen internt. Ett bra exempel är 
aktier i små och medelstora bolag i Europa 
och USA där vi har placerat pengarna 
hos förvaltare som har uppvisat att de kan 
prestera god aktiv avkastning. Det är inte 
den billigaste förvaltningsformen men de får 
bara högre ersättning om de slår index, på 
det sättet säkrar vi kostnads effektivitet. Vi 
har också varit framgångsrika när det gäller 
valet av aktiva förvaltare, som i genomsnitt 
har givit en avsevärt högre avkastning än 
index och mer än väl täckt våra kostnader. 
Så visst lönar det sig!

AP-fondernas kostnader anses ändå 
vara högre än många andra pensions-
förvaltare. Din kommentar?
Det är viktigt med ett högt kostnadsmed-
vetande och att följa upp kostnaderna men 
det är svårt att jämföra olika förvaltnings-
organisationers kostnader utan att också 
jämföra deras uppdrag. Vårt uppdrag skiljer 
sig från de fl esta svenska och europeiska 
livbolag. Vi har t ex en större andel aktier 
eftersom vi har en annan skuldsida. Kostna-
den i en förvaltning beror i stor utsträckning 
på portföljsammansättning, grad av diversi-
fi ering och andel aktiv förvaltning.

För att få en bättre vägledning har vi 
anlitat ett konsultföretag – CEM – som har 
specialiserat sig på att utvärdera kostnader 
för pensionsfonder. De har en databas be-
stående av 250 fonder och de har tagit fram 

Intervju med AP3s VD Kerstin Hessius
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ta ifrån oss det ansvaret och vi skulle då 
kunna skylla på kostnadstaket om vi gör ett 
dåligt förvaltningsresultat. Det var knappast 
tanken med pensionsreformen, där man i 
lagen var tydlig med målet om hög avkast-
ning till låg risk.

stora besparingar eftersom vi är fyra sepa-
rata fonder och våra placeringsstrategier ser 
olika ut. Det är ju det som var tanken med 
att ha fyra fonder!

Kostnadstak för AP-fonderna har 
nämnts, vad tycker du om det?
Det skulle innebära en restriktion för att 
nå målet om hög avkastning till låg risk. 
Det går inte att bara se till kostnaderna i 
absoluta tal. Det som påverkar AP-fonder-
nas bidrag till att trygga framtida pensioner 
är faktiskt avkastningen efter kostnader. 
Det ligger inom vårt ansvar att avgöra om 
en kostnad är motiverad utifrån förväntad 
framtida avkastning. Ett kostnadstak skulle 

ett benchmark av aktörer med liknande 
portföljsammansättning som AP-fonderna. 
Den studien visade att AP3s kostnader låg 
marginellt högre än marknadssnittet. Vi 
använder den studien för att se om det fi nns 
områden inom vilka vi bör kunna få ned 
kostnaderna. Vi kommer också att fortlö-
pande följa upp att våra kostnader ligger i 
linje med marknadens.

Skulle inte AP-fonderna kunna samar-
beta mer för att sänka kostnaderna?
AP-fondernas VDar träffas regelbundet för 
att diskutera möjligheter till samarbete och 
där vi ser möjligheter vill vi förstås ta vara 
på dem. Det handlar tyvärr inte om några 
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Placeringspolicy 

Så bygger AP3 den strategiska portföljen

AP3s långsiktiga uppgift är att skapa största 
möjliga nytta för pensionssystemet i ett 30–40-
årigt perspektiv. För att uppnå detta måste 
fonden leverera en god avkastning på portföljen 
som är stabil över tiden. Portföljens samman-
sättning anpassas därför kontinuerligt till änd-
rade förhållanden på de fi nansiella marknaderna. 
Detta är grunden för AP3s placeringspolicy.

AP3s investeringsprocess består av att antal struk-
turerade steg där fondens åtagande som buffertfond 
översätts till en portfölj som sedan förvaltas aktivt. 
De första stegen leder fram till hur fondens strate-
giska portfölj ska vara sammansatt för att på bästa 
sätt uppnå målen för förvaltningen. En ALM-studie 
(tillgångs- och skuldanalys) genomförs. Den består dels 
av en analys som ligger till grund för de långsiktiga 
riskspridningsbesluten, dels av en medelfristig bedöm-
ning av utvecklingen på de fi nansiella marknaderna. 
Den medelfristiga analysen avgör hur den strategiska 
portföljen utformas mer i detalj år från år.

AP3s mål 
Målet för AP3s verksamhet är att skapa en god avkast-
ning på fondkapitalet till en låg risknivå. 

Målformuleringen om låg risk inbegriper två as-
pekter: Den första är att det för den genomsnittliga pen-
sionären bedöms vara viktigare att minska risken för 
att pensionen blir lägre än väntat än att öka chansen 
för att pensionen blir högre än väntat. En hundralapp 
mindre i plån boken gör större skada än vad en extra 
hundralapp gör nytta. Därför fokuserar känslighetsana-
lysen i AP3s ALM-studie på de mest negativa möjliga 
scenarierna för pensionssystemet och vilken avkast-
ning som då krävs för att trygga pensionerna. 

Den andra aspekten av låg risk är att avkastningen 
på buffertfonderna bör vara stabil över tiden för att 
den automatiska balanseringen inte ska riskera att 
utlösas. Vid utgången av 2004 uppgick överskottet i 
pensionssystemet till mindre än 1 procent. Det innebär 
att pensionssystemets stabilitet är känsligt för kraftiga 
kortsiktiga svängningar i buffertfondernas värde. 

Den historiska erfarenheten visar att priset på 
fi nansiella tillgångar under vissa perioder fl uktuerar 
kraftigt. De värdeminskningar som inträffar kan ta 
lång tid att återhämta. AP3 eftersträvar därför att 
hitta analys metoder för att identifi era olika tillgångars 
förväntade avkastning på ett till tre års sikt och att 
aktivt förvalta dessa risker i den strategiska portföljen. 
Målet är att skapa en god och mer stabil avkastning.

Val av strategisk portfölj
Fonden har gjort en årlig ALM-studie sedan 2000. 
Den senaste studien är alltså den sjätte. Syftet med att 
genomföra en ny analys varje år är att skapa möjlig-
het att löpande kunna dra nytta av ny tillgänglig 
information, om exempelvis demografi , konjunktur 
och tillgångspriser. Detta arbetssätt möjliggör också 
en kontinuerlig förbättring av analysmetodiken. AP3s 
analysprocess för val av strategisk portfölj består av 
två steg:

Steg 1: Långsiktig analys av samspelet mellan 
tillgångar och åtaganden
Här studeras sambandet mellan fondens tillgångssida 
(avkastningen på fondkapitalet) och åtagandesida 
(buffertfondernas påverkan på framtida pensioner). I en 
statistisk simuleringsmodell studeras vilka konsekvenser 
olika tillgångsfördelning får för pensions systemets lång-
siktiga utveckling, i olika demografi ska och ekonomiska 



 tredje ap-fonden 2005 – 17 

scenarier. I detta steg görs bedömningar av de långsik-
tiga riskpremierna på tillgångsmarknaderna, det vill 
säga den ersättning för risk man kan förvänta sig på 
olika marknader utan infl ytande från eventuella felpris-
sättningar och konjunkturella prisrörelser.

Målet med den långsiktiga analysen är att identifi era 
en portfölj som uppfyller följande tre delmål: 

Mål 1. Bibehållande av buffertfondernas relativa stor-
lek i förhållande till de årliga pensionsutbetalningarna 
(så kallad fondstyrka). Fondstyrkan är för närvarande 
strax under fyra, vilket innebär att buffertfonderna 
skulle klara att betala nästan fyra års pensionsbetal-
ningar om inga nya avgifter betalades in. För att uppnå 
en bibehållen fondstyrka krävs enligt AP3s analyser en 
aktieandel på minst 50 procent.

Mål 2. En bra förväntad utveckling av pensions-
systemets balanstal. Med en aktieandel i portföljen på 
50–60 procent överstiger det förväntade balanstalet år 
2030 med hög sannolikhet 1,1. Enligt förslagen i be-
tänkandet ”Utdelning av överskott i inkomstpensions-
systemet” (SOU 2004:105) innebär ett balanstal över 
1,1 att överskott delas ut från pensionssystemet. 

Mål 3. Minimering av risken för stora pensionsbortfall 
som orsakas av den automatiska balanseringen. Om 
demografi n utvecklas enligt SCBs aktuella huvud-
scenario blir den förväntade effekten av balanseringen 
försumbar. Om demografi n däremot utvecklas enligt 
SCBs pessimistiska scenario fi nns en betydande risk 
att balanseringen slår till. AP3s analys visar att en aktie-
andel på 50–60 procent krävs för att risken för stora 
pensionsbortfall ska minimeras i detta scenario.

För att nå dessa mål bör den reala avkastningen i AP3s 
portfölj uppgå till i genomsnitt cirka 4 procent sett 
över längre tidsperioder. AP3s senaste ALM-studie 
 bekräftar resultaten i tidigare studier att en portfölj 
med en aktieandel på 50–60 procent bäst uppfyller 
detta reala avkastningskrav.

Steg 2: Medelfristig avkastning och risk
Marknaderna är inte vid varje given tidpunkt rätt 
värderade, vilket gör att tillgångar inte behöver ge 
den avkastning och risk som man kan förvänta sig på 
lång sikt. I steg två görs därför en makroekonomisk 
och fi nansiell bedömning av i vilken utsträckning som 
dagens tillgångspriser avviker från långsiktig jämvikt 
och hur priserna kan komma att utvecklas de närmaste 
åren. Sedan 2003 har AP3 vägt in dessa bedömningar i 
valet av strategisk portfölj. De senaste två åren har den 
medelfristiga analysen fått större genomslag med  syftet 
att höja avkastningen och sänka risken i den strategiska 
portföljen.

Strategisk portfölj 2005 och 2006
Den strategiska portföljen är operativ och är bland 
annat utgångspunkt för AP3s aktiva förvaltning av 
likvida tillgångar. Den strategiska portföljen tar hänsyn 

Fördelningen mellan svenska och utländska 
tillgångar i AP3s strategiska portfölj 2005

Övriga världen, 63%

Sverige, 37% Sveriges kapitalmarknad utgör unge-
fär 1 procent av den globala kapital-
marknaden. AP3s portfölj innehåller 
37 procent svenska tillgångar, vilket 
är en kraftig övervikt. Denna övervikt 
motiveras bland annat av att fondens 
åtagande defi nieras i svenska kronor. 
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till prognoser över konjunkturella och medelfristiga 
tillgångsprisrörelser. I den strategiska portföljen 
 balanseras fi nansiell avkastning och risk på ett till tre 
års sikt inom ramen för fondens långsiktiga åtagande 
mot pensionssystemet.

Med utgångspunkt från den medelfristiga marknads-
analysen genomförde fonden ett antal förändringar av 
sammansättningen av fondens strategiska portfölj vid 
årsskiftet 2004/2005. Bland annat förkortades löptiden 
i ränteportföljen. Durationen i fondens jämförelse index
för räntebärande tillgångar halverades genom att 
ute sluta obligationer med längre löptid från fondens 
jämförelseindex. Ett annat viktigt beslut var att minska 
valutarisken. Andelen valutarisk i den strategiska 
portföljen sänktes från 19,3 procent till 14,7 procent 
genom att fonden ökade valuta säkringsgraden mot 
amerikanska dollar (USD) och brittiska pund (GBP). 
Förändringar i den strategiska portföljen tyngde 
fondens resultat något under 2005, men positionerna 

är medelfristiga till sin karaktär och analysen bakom 
besluten är fortfarande hållbar.

AP3s bedömning är fortfarande att den nuvarande 
låga räntenivån inte är uthållig och att det fi nns stor 
risk för fallande obligationspriser under de kommande 
åren. Mot den bakgrunden kvarstår tillsvidare den 
korta durationen i den strategiska ränteportföjen 2006 
som dessutom har anpassats efter ränteutsikterna på 
enskilda marknader och regioner. Detta har bland 
annat medfört att viss ränterisk har omfördelats från 
Sverige och Europa till USA, Japan och Storbritannien. 

Vidare bedöms en kronförstärkning vara sannolik 
under 2006. Nyligen sänktes därför valutaexpone-
ringen i den strategiska portföljen ytterligare till 13 
procent. 

Som ett led i AP3s fortlöpande arbete att diversi-
fi era den strategiska portföljen långsiktigt har aktierisk 
omfördelats från bland annat Sverige till Asien och 
utvecklingsmarknader.  

Strategisk portfölj 2005

Räntebärande 37,0%

Sverige 12,6%
Europa 17,9%
USA 6,5%

Fastigheter 8,5%

Aktier 54,5%

Sverige 16,0%
Europa 17,5%
USA 14,7%
Asien 6,3%

Strategisk portfölj 2006

Aktier 54,5%

Sverige 12,0%
Europa 15,0%
USA 14,1%
Asien 10,4%
Emerging 
Markets 3,0%

Fastigheter 8,5%

Räntebärande 37,0%

Nominella obligationer
Sverige 6,1%
Storbritannien 3,4%
Övriga Europa 7,6%
USA 10,5%
Asien 1,9

Realränteobligationer
Sverige 3,1%
Europa 2,0%
USA 2,4%

Fördelning av valutaexponering 
i den strategiska portföljen 2006
Övriga 37%

EUR 34%

GBP 8%

USD 7%JPY 14%

Den öppna valutarisken i 
AP3s strategiska portfölj 
minskade från 14,7 procent 
2005 till 13 procent 2006.
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Hans Lindberg är ansvarig för den 
strategiska allokeringen på AP3. 
Under sin tid på Riksbanken 1986–
2000 var han bland annat biträdande 
chef för den ekonomiska avdelningen 
och ansvarade för Riksbankens 
infl ationsrapport. Under 2000–2004 
arbetade han som prognoschef på 
Konjunkturinstitutet. Efter en kort 
period på Skandia Liv började Hans 
på AP3 i augusti 2005.  

Vad är ALM i korthet? 
ALM står för Asset Liability Modelling och 
är helt enkelt en tillgångs- och skuldanalys. 
Det som i grund och botten gör oss unika 
bland kapitalförvaltare är också vår skuldsi-
da. AP3 är en buffert i det svenska pensions-
systemet och det ställer speciella krav på vår 
kapitalförvaltning, till exempel att vi ska ha 
en real avkastning på 4 procent i genomsnitt 
i vår portfölj på lång sikt. 

Det första steget i en ALM-analys är att 
analysera vilka skulder eller vilket åtagande 
man har. När man är klar med L:et i ALM-
analysen så fortsätter man med A:et, fondens 
tillgångar. Då försöker man på bästa sätt 
matcha fondens tillgångar med åtagandena 
långsiktigt för att nå upp till avkastnings-
kravet med så låg risk som möjligt. Det är 
dessa långsiktiga diversifi eringsbeslut som 
leder fram till det vi kallar en normalportfölj.

Vad är en normalportfölj?
Det är en portfölj där avkastningen och 
riskerna är normala, d v s vad du kan vänta 

dig på lång sikt. Men i det medelfristiga per-
spektivet kan omständigheterna avvika från 
de normala och det försöker man väga in 
när man utformar den strategiska portföljen. 
Vissa av de placeringsbeslut som AP3 fattat 
de senaste fem åren har varit av karaktären 
långsiktiga diversifi eringsbeslut medan 
andra speglar att fonden velat anpassa 
portföljen till de medelfristiga utsikterna på 
de fi nansiella marknaderna.

Hur långt är det medelfristiga 
perspektivet?
Ett till tre år. Vi gör makroekonomiska och 
fi nansiella scenarier och försöker anpassa 
normalportföljen till de unika förutsätt-
ningar som råder på marknaderna i det 
perspektivet, till exempel konjunkturella 
faktorer, felprissättningar etc. Slutresultatet 
blir en strategisk portfölj. Det är utifrån 
den som förvaltningen arbetar. Under 
2005 bestod vår strategiska portfölj av 54,5 
procent aktier, 8,5 procent fastigheter och 
resterande del av obligationer. 

Skulle du göra samma bedömning i 
ditt privata pensionssparande? 
Ja, jag är nog en ganska genomsnittlig 
 pensionssparare. Jag tillhör ju dem som  
ska leva på de här pengarna. Det viktiga 
beslutet är val av risknivå och vilka 
till gångsklasser man ska investera i. I 
pensionssammanhang brukar det heta att 
det är viktigt vilka förvaltare man väljer 
men ännu viktigare är att få till rätt mix av 
aktier och obligationer. 

Vad är unikt med AP3s konstruktion 
av den strategiska portföljen?
Det som kännetecknar AP3 är att vi väger 
in medelfristiga marknadsprognoser i vårt 
val av strategisk portfölj. 

Hur skulle du beskriva läget nu?
Centralbankernas låginfl ationspolitik har 
globalt sett varit väldigt framgångsrik de 
senaste tio åren. Man har lyckats åstadkom-
ma stabilitet och byggt upp ett förtroende 
som jag tror har hjälpt till att pressa tillbaka 
riskpremierna på de fi nansiella markna-
derna. Men det jag tycker kännetecknar 
situationen mest just nu är globaliseringen 
och överlikviditeten. Vi har en gigantisk 
arbetskraftsreserv i Kina och Indien med 
låga löner som håller tillbaka infl ations-
trycket och därmed ränteutvecklingen. De 
låga räntorna i hela världen har lett till en 
väldigt gynnsam utveckling på de fi nansiella 
marknaderna.  

Vad tror du händer i ekonomin?
Konjunkturuppgången fortsätter det 
närmaste året men den höga tillväxten i 
världsekonomin dämpas successivt. För 
svensk del tror vi på en utveckling med 
stigande räntor från dagens låga nivåer. Vi 
har en väldigt expansiv ekonomisk politik 
nu med en extremt låg styrränta och en 
stimulerande fi nanspolitik. Dessutom är 
kronan historiskt sett svag. Denna situation 
kan inte vara för gott.

”Vi väger in 
medelfristiga 
prognoser”

Intervju med Hans Lindberg, 
ansvarig för strategisk allokering
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Kapitalmarknaderna i världen blir alltmer inte-
grerade. Det skapar nya möjligheter till risk-
spridning och god avkastning. Samtidigt ökar 
också konkurrensen om de bästa investerings-
möjligheterna. Det krävs snabbhet, nytänkande 
och hög kompetens för att nå framgång. I detta 
avsnitt beskrivs hur AP3s operativa investe-
ringsverksamhet är uppbyggd för att uppfylla 
dessa höga krav.

AP3s investeringsprocess bygger på en tydlig struktur 
för beslut, ansvar och uppföljning. Investeringproces-
sen består av tre nivåer: 
1)  Förvaltning av den övergripande portföljrisken 

genom mandat för taktisk tillgångsallokering (så 
kallade overlay-mandat).

2)  Förvaltning av marknadsrisk inom räntebärande 
tillgångar respektive aktier.

3) Specialiserade mandat för enskilda delmarknader. 

AP3s portföljförvaltning 
– riskspridning och nytänkande 

Målet med denna struktur är att effektivt identifi era 
och exploatera alla potentiella källor till riskspridning 
och avkastning, både för den övergripande portföljen 
och på olika delmarknader. 

AP3s operativa förvaltning är uppdelad i två 
funktionella enheter: kapitalförvaltning och alterna-
tiva investeringar. Kapitalförvaltningen ansvarar för 
förvaltning av marknadsnoterade tillgångar (likvida 
tillgångar). Avdelningen för alternativa investeringar 
hanterar de tillgångar som inte är marknadsnoterade 
eller har låg likviditet.

Strategi för operativ förvaltning 
Strategin för AP3s operativa förvaltning bygger på åtta 
viktiga principer. 

1. Pensionsåtagandet i fokus 
AP3s strategiska portfölj fastställs av styrelsen utifrån 
en analys av vad som är bäst för pensionssystemet. 
Den grundläggande uppgiften för AP3s operativa för-
valtning är att praktiskt implementera tillgångsmixen i 
den strategiska portföljen genom konkreta investeringar. 
I den strategiska portföljen defi nieras viktningen av 
 huvudtillgångsslagen (aktier, räntebärande tillgångar 
och fastigheter) samt den regionala fördelningen. 

2. Riskspridning inom tillgångsslagen 
I nästa steg söker AP3 identifi era möjligheter till 
riskspridning inom respektive marknad. AP3s strategi 
är att bredda portföljen utanför de marknadssegment 
som pensionsfonders portföljer traditionellt består av. 
Syftet är dels att sprida risken, dels att fånga de möj-
ligheter till ökad avkastning i form av riskpremier som 
fi nns i mindre konkurrensutsatta marknadssegment. 
Exempel på detta är AP3s investeringar i små- och 

Kapitalförvaltning

Valutarisk Övergripande
portföljrisk

Marknadsrisk
inom räntor
och aktier

Specialiserade
mandat

Taktisk 
tillgångsallokering
kort sikt

Aktier Räntor

Al
te
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at
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a 
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ve
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Taktisk 
tillgångsallokering
lång sikt

Korta räntor 

AP3s investeringsverksamhet 

Bilden beskriver AP3s investeringsprocess. I de tre olika nivåerna identifi eras och exploateras 
potentiella källor till riskspridning och avkastning.
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medelstora bolag i Nordamerika och Europa samt 
amerikanska och brittiska företagsobligationer.

3. Identifi ering av möjligheter till meravkastning 
I AP3s portfölj är det bara de delmarknader där fonden 
bedömer att det fi nns förutsättningar för att skapa mer-
avkastning som förvaltas aktivt. På övriga delmarknader 
väljer AP3 passiv förvaltning som är den billigaste 
för valtningsformen.

För att identifi era möjligheter till aktiv avkastning 
analyserar AP3 graden av effektivitet och konkurrens 
inom varje enskilt marknadssegment. Användbara in-
dikatorer på detta är bland annat antalet professionella 

investerare, antalet analytiker som täcker marknaden, 
diversifi eringsmöjligheter, likviditet och historisk aktiv 
avkastning hos enskilda förvaltare. 

4. Riskspridning på fl era beslutspunkter
Målet för AP3s aktiva förvaltning är att uppnå en god 
riskjusterad avkastning. Detta skapas genom att sprida 
den aktiva risken på ett större antal oberoende (icke-
korrelerade) förvaltningsmandat och beslutspunkter. 
Därigenom sänks risken i totalportföljen (mätt som 
tracking error). 
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5. Val av rätt förvaltare 
För att ta vara på möjligheterna till aktiv avkastning 
ställs höga krav på specialistkompetens. AP3 arbetar 
systematiskt med att identifi era vilka förvaltare, internt 
inom AP3 eller bland internationellt ledande förval-
tare, som har den rätta kompetensen för att leverera i 
enlighet med fondens högt satta mål för aktiv avkast-
ning. 

6. Aktiv riskbudgetering
Ett aktivt och systematiskt riskbudgeteringsarbete är 
en viktig del i AP3s strategi för att skapa aktiv avkast-
ning. Riskbudgetering innebär dels att fastställa mål för 
aktiv avkastning och risk för varje enskild beslutspunkt 
i investeringsprocessen, dels att löpande följa upp och 
vid behov uppdatera dessa mål. Riskbudgeterings-
arbetet är en integrerad del av investeringsprocessen 
med målet att se till att den aktiva riskbudget som 
styrelsen har fastställt utnyttjas på ett ändamålsenligt 
och  effektivt sätt. 

Genom regelbunden rapportering följer AP3 
upp hur enskilda mandat levererar i förhållande till 
uppsatta mål. Här analyseras också hur olika mandat 
påverkar fondens totala aktiva risk och om mål, limiter 
eller mandatstruktur behöver ändras för att nå det 
övergripande målet för aktiv avkastning. 

7. Uppföljning och kontroll
Aktiv avkastning och aktiv risk följs upp kontinuerligt 
för samtliga mandat i AP3s portfölj, med hjälp av både 
egenutvecklat och externt systemstöd. Uppföljningen 
görs i första hand för att ta fram beslutsunderlag till 
riskbudgeteringsarbetet men också för att kontrollera 
efterlevnad av limiter. 

8. Dra nytta av fondens långa horisont
AP3s långsiktiga uppdrag skapar möjligheter att inves-
tera i tillgångsslag som endast är öppna för placerare 

som kan ingå långsiktiga avtal. Dessa placeringsmöj-
ligheter erbjuder genom risk- och likviditetspremier 
en hög avkastning i förhållande till tillgångar som är 
omsättningsbara (likvida). Därför är illikvida tillgångar 
ett viktigt inslag i AP3s portfölj. 

Kapitalförvaltning
Inom kapitalförvaltningen ligger ansvaret att imple-
mentera den del av den strategiska portföljen som är 
likvid och att förvalta tillgångarna aktivt så att fondens 
mål för aktiv avkastning uppnås. 

Under 2005 genomfördes en omorganisation av 
AP3s kapitalförvaltning som innebar att all förvaltning 
av likvida tillgångar samlades i en avdelning under 
ledning av en nyinrättad befattning som kapitalför-
valtningschef. Syftet var att förbättra förutsättningarna 
för en aktiv förvaltning utifrån ett helhetsansvar för 
den samlade risken i den likvida portföljen. Samtidigt 
skapades en mer systematisk investeringsprocess där 
aktieförvaltningen fi ck ett övergripande ansvar att för-
valta hela aktieportföljen oavsett om enskilda mandat 
förvaltas internt eller externt, enligt samma modell 
som tidigare tillämpats inom ränteförvaltningen. 

Taktisk tillgångsallokering
En viktig del av AP3s förvaltning av den totala port-
följrisken är att söka exponeringar som kan förväntas 
ge en högre avkastning än referensindex för den stra-
tegiska portföljen utan att risken i portföljen påtagligt 
förändras. Den totala portföljrisken förvaltas inom en 
funktion för taktisk tillgångsallokering (TAA). 

AP3 arbetar med TAA på två nivåer: en långsiktig 
och en kortsiktig. På den långsiktiga nivån tas positio-
ner på horisonten 6–12 månader avseende viktningen 
av olika tillgångsklasser, delmarknader och marknads-
segment. 

Inom den kortsiktiga allokeringen ligger ansvaret 
för att hantera in- och utfl öden ur fonden samt återba-

Läs mer om vilka 
referensindex 
AP3 har för aktier 
och räntebärande 
tillgångar på 
www.ap3.se
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lanseringar. Återbalanseringar innebär transaktioner i 
syfte att upprätthålla fastställda positioner i förhållande 
till index vid marknadsrörelser. Målet är att transak-
tioner för återbalansering ska göras med bästa möjliga 
timing baserat på en kortsiktig marknadsbedömning 
och därmed bidra till fondens aktiva avkastning. 

Inom den långsiktiga TAA-funktionen har AP3 un-
der 2005 implementerat en ny investeringsprocess och 
ett bredare mandat. I princip är det utformat som ett 
mandat motsvarande en viss nivå på Value at Risk (ett 
absolut riskmått) och positioner kan tas i alla tillgångs-
klasser, mellan tillgångsklasser och regioner. Denna 
breddning av mandatet gör att antalet potentiella 
positioner och källor till aktiv avkastning ökar, vilket 
är positivt för möjligheterna till riskspridning.

Önskad exponering erhålls i första hand via derivat, 
vilket ger den snabbhet och fl exibilitet som krävs för 
att lyckas inom TAA. 

Aktier 
AP3 förvaltar totalt 107,5 mdkr i aktier (portföljvärde 
per den 31 december 2005) fördelat på regionerna 
Sverige, Europa, Nordamerika, Japan samt Stillahavs-
asien. Ansvaret för implementering av aktieportföljen 
och att förvalta den övergripande aktierisken ligger 
inom AP3s förvaltningsteam för globala aktier. Den 
svenska aktieportföljen samt ett europeiskt sektor-
mandat för teknologi, media och telekomoperatörer 
(TMT) förvaltas av AP3s interna aktieförvaltnings-
team. 

Under 2006 kommer AP3 att ta ytterligare ett steg 
mot att förbättra riskspridningen i aktieportföljen 

genom att investera i utvecklingsmarknader, så kallade 
emerging markets. AP3 bedömer att dessa marknader 
kan erbjuda en attraktiv avkastning i förhållande till 
risken. Denna delportfölj kommer i första hand att be-
stå av investeringar i fonder, vilket skiljer sig från AP3s 
övriga externa mandat som idag ligger i diskretionära 
förvaltningsuppdrag. 

Global aktieförvaltning
Förvaltningsteamet för globala aktier ansvarar för im-
plementering av den strategiska portföljens aktieandel, 
förvaltning av fondens totala aktieexponering samt 

AP3s portfölj

Onoterade aktierRäntor och valutaAktier

Marknadsnoterade tillgångar Alternativa investeringar

Sverige

Japan

Stillahavs-
asien

Europa

Nord-
amerika

Emerging
markets

Stora bolag

Medelstora
bolag

Småbolag

Stora bolag

Medelstora
bolag

Småbolag

Valutarisk

Stats-
obligationer

Bostads-
obligationer

Företags-
obligationer

Fastigheter

Skog

Infrastruktur

Life scienceHigh yield

Investment
grade

Portföljens tillgångsfördelning,
31 dec 2005, %

Aktier
Räntebärande
Alternativa investeringar

40,0%

3,9%

56,1%

Andelen internt respektive
externt förvaltade tillgångar,
31 dec 2005, %

Internt förvaltade
Externt förvaltade

55%

45%

Aktivt förvaltade
Passivt förvaltade

Andelen aktivt respektive
passivt förvaltade tillgångar, 
31 dec 2005, %

74%
26%

Bilden beskriver schematiskt diversifi eringen i AP3s portfölj. 
 Strategin är att skapa en bred portfölj med ett stort inslag av 
mindre konkurrens utsatta marknader i syfte att höja avkastningen 
och sänka risken.

Andelen interna förvaltade 
tillgångar uppgick till 55 
procent och andelen aktiv 
förvaltning till 74 procent 
per 31 december 2005.



24 – tredje ap-fonden 2005

fondens externa aktiemandat. Värdet på AP3s globala 
externa aktieportfölj uppgick den 31 december 2005 
till 71,5 mdkr.

Den nya organisationen som infördes under 2005 
kommer att innebära att exponeringen i aktiemarknaden 
förvaltas mer aktivt på en övergripande nivå. Syftet 
är att öka möjligheterna till aktiv avkastning genom 
att ta avvägda risker med kortare tidshorisont mellan 
regioner, sektorer, marknadssegment och förvaltnings-
inriktningar. Detta kommer i första hand att göras 
genom så kallade TAA-mandat (overlay-mandat) via 
derivat men också genom omallokeringar mellan olika 
mandat och förvaltare. 

AP3s aktieportfölj är globalt väldiversifi erad mel-
lan olika regioner och marknadssegment. För varje 
delmarknad görs en bedömning var det lönar sig med 
aktiv förvaltning. De nordamerikanska och europeiska 
portföljerna är uppdelade på tre delsegment för stora, 
medelstora samt små bolag. AP3 bedömer att mark-
naden för amerikanska storbolag är den mest effektiva 
och där är det svårast att överträffa jämförelseindex. 
Detta gäller även marknaden för europeiska storbolag. 
Dessa marknader förvaltas därför med mycket låg 
aktiv risk genom passiv eller semipassiv förvaltning. 
Övriga marknadssegment har bedömts vara mindre 
effektiva och där förvaltas fondens portföljer aktivt, 
det vill säga med målsättning att få en avkastning som 
överträffar fondens jämförelseindex.

AP3 arbetar enligt en så kallad multi-manager 
modell för sammansättningen av aktiva mandat och 

förvaltare. Modellen innebär att för varje marknads-
segment (exempelvis europeiska småbolag) försöker 
fonden identifi era den bästa möjliga kombinationen av 
förvaltare. Utgångspunkten för investeringarna är att 
samtliga valda externa förvaltare bedöms ha en process 
som kan generera överavkastning över en konjunktur-
cykel. Genom att kombinera förvaltare med olika inves-
teringsprocess och olika investeringshorisont uppnås en 
riskspridning och ett mer stabilt resultat över tiden. 

Allokeringen mellan förvaltare och förvaltnings-
mandat görs aktivt utifrån en analys av förvaltarnas 
resultat och aktuella marknadsförutsättningar. AP3 
har även avtal med ett antal förvaltare, så kallade 
stand-by mandat, som på kort tid kan aktiveras för 
att säker ställa en optimal mix av förvaltare. AP3 har 
utöver detta även möjlighet att investera i fondandelar.

Fördelning per region inom aktieförvaltningen 31 dec 2005, 
mkr1

Nordamerika
25%
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AP3s externa förvaltare
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Batterymarch Financial 
Management 

Capital International

Dimensional Fund 
Advisors

JP Morgan Asset 
Management
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1  Exklusive TAA- och valutamandat

Läs mer om hur AP3 
arbetar som ”förval-
tare av förvaltare” på 
www.ap3.se
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AP3 aktieförvaltning arbetar i nära samarbete med 
de externa förvaltarna. Detta görs i första hand för att 
bättre kunna bedöma vilken mix av förvaltare som ska 
aktiveras vid varje tillfälle, men också för att skapa ett 
kunskapsutbyte som AP3 kan dra nytta av inom den 
egna förvaltningen. Förvaltarna har en gedigen kunskap 
om respektive marknad och den kunskapen använder 
fonden i den egna investeringsprocessen. Förvaltarnas 
avkastning följs på daglig och månatlig basis och samt-
liga förvaltare besöks minst en gång per år.

Vid utgången av 2005 förvaltades den externt 
förvaltade delen av aktieportföljen av 12 internationellt 
ledande kapitalförvaltare, uppdelat på 18 mandat. 

Interna aktiemandat 
Inom AP3s interna aktieförvaltning förvaltas svenska 
aktier samt ett sektormandat inom europeiska aktier. 
Det fi nns för närvarande tre mandat: svenska aktier 
(aktiv), svenska aktier (semipassiv) samt en europeisk 
aktiv TMT-portfölj (teknologi, media och telekom-
operatörer).

Värdet på AP3s svenska aktieportfölj uppgick den 
31 december 2005 till 29,4 mdkr. Under andra halvåret 
2005 beslutade AP3s styrelse att byta referensindex 
för den svenska aktieportföljen från SIXRX (omfattar 
cirka 270 bolag) till SBX (omfattar cirka 80 bolag). 
SBX överensstämmer bättre med AP3s valda investe-
ringsinriktning och utgör därmed ett bättre underlag 
för utvärdering av portföljens avkastningsutveckling. 
Den svenska portföljen delades samtidigt upp i två 
separata mandat i syfte att bättre hantera riskerna. Det 
ena mandatet förvaltas med låg risk i så kallad semi-
passiv förvaltning. Den återstående delen av portföljen 
förvaltas aktivt. 

Den europeiska TMT-portföljen hade per 31 decem-
ber 2005 3,4 mdkr under förvaltning. I samband med 
överföringen av AP3s aktiva europeiska aktieförvalt-
ning till passiv förvaltning behölls TMT-mandatet i 
den aktiva interna förvaltningen. Bakgrunden till detta 
var att förvaltaren av TMT-mandatet hade uppvisat 
ett mycket gott förvaltningsresultat och att fonden 
bedömer att index kan överträffas. 

TMT-portföljens index är FTSE Europe Large Cap 
TMT men investeringsuniversum sträcker sig även till 
medelstora och små företag inom Europa. Därmed 
omfattar investeringsuniversum i praktiken runt 100 
bolag. I ett normalläge består portföljen av 30–35 
aktieinnehav. 

AP3s interna aktiemandat förvaltas enligt en 
in vesteringsprocess med djupgående bolags- och 
sektoranalys med fokus på att identifi era bolag med en 
fundamentalt attraktiv värdering, oavsett börsklimat. 

Ränte- och valutaförvaltningen
Ränte- och valutaförvaltningen ansvarar för imple-
mentering av den strategiska portföljens ränteandel 
och valutaexponering, förvaltning av AP3s totala 
ränte- och valutaexponering samt fondens externa 
räntemandat. 

Ränteförvaltningen
AP3 förvaltar totalt 76,7 mdkr i räntebärande instru-
ment (portföljvärde per den 31 december 2005) deno-
minerade i främst svenska kronor (SEK), amerikanska 
dollar (USD), euro (EUR), brittiska pund (GBP) och 
japanska yen (JPY). Hela portföljen förvaltas aktivt 
med målet att skapa överavkastning genom att ta aktiva 
positioner relativt den strategiska portföljen mellan 

Fördelning per ratingkategori 
i kreditportföljen 31 dec 2005, %1

AA 32,6%A 20,0%

BBB 14,2%

High-yield 4,9% Utan rating 0,9%

AAA 27,5%

Regional fördelning i den strategiska 
ränteportföljen 31 dec 2005, % 

Euro-området 33,0%

Stor-
britannien 
9,3%

Nordamerika 15,4%

Sverige 42,3%

Kreditstruktur i den nominella 
ränteportföljen 31 dec 2005, %

Företagsobligationer high-yield 3,3%

Företags-
obligationer 
investment 
grade 21,8%

Bostadsobligationer 31,1%

Stats-
obligationer 43,7%

1 Ränteportfölj exklusive statsobligationer

Ränteportföljen bestod vid 
utgången av 2005 av 43,7 
procent statsobligationer, 25,1 
procent företagsobligationer 
och 31,1 procent bostads-
obligationer.
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länder, durationer, avkastningskurvor, ränteskillnader 
mellan stats-, bostads- och företagsobliga tioner och 
olika kategorier av kreditvärdighet. Därutöver sker 
val av enskilda värdepapper. Inom positionstagningen 
fi nns också absolutavkastande inslag. 

Förvaltningen utgår från ett teambaserat synsätt, 
även om beslutsfattandet för enskilda mandat är 
decentraliserat. Placeringshorisonten inom de olika 
mandaten varierar från dagliga positionsförändringar 
till en horisont på tre månader. Förvaltningsstilen 
skiljer sig mellan de enskilda mandaten och delmark-
naderna, vilket bidrar till en diversifi ering i det totala 
aktiva risktagandet över tiden. 

För att ta risk används fl era olika instrument såsom 
obligationer, futures, ränteswapar samt kreditderivat. 
Den interna förvaltningen allokerar även kontinuerligt 
kapital till den externa förvaltaren Prudential, för val av 
enskilda värdepapper inom amerikanska och brittiska 
företagsobligationer.

AP3 hanterar ett stort antal positioner inom ett 
brett ränteuniversum, vilket bidrar till diversifi ering 
av det aktiva risktagandet och förbättrar portföljens 
riskjusterade avkastning över tiden. Fondens strategi 
för nytänkande tillämpas inom ränteportföljen genom 
förvaltning av en bred ränteportfölj och genom att 
aktivt testa och tillämpa nya strategier, delmarknader 
och instrumenttyper för att ständigt förbättra portfölj-
ens riskprofi l. 

Aktiva positioner tas också genom att variera den 
genomsnittliga löptiden på de terminskontrakt som 
AP3 använder för att säkra sin valutarisk. Positionerna 
baseras på uppfattningen om hur korträntorna kom-
mer att utvecklas och tas i alla de valutor som AP3 har 
tillgångar i. 

Valutaförvaltning
AP3 bedriver en aktiv valutaförvaltning. Risker 
aktiveras som avvikelser ifrån enskilda valutor mot 
basvalutan (SEK), men även som avvikelser mellan 
valutor som ingår i fondens referensindex samt valutor 
som ligger utanför (t ex tillväxtsmarknader). Analysen 
är främst makrobaserad, men även fl ödesanalys och 
teknisk analys tillämpas. 

I investeringsprocessen används beslutsmodeller 
som tagits fram i samarbete med fondens motparter. 
En mindre andel risk allokeras till respektive modell 
för att få ökad förståelse för olika faktorers betydelse. 
Denna information utnyttjas sedan i den övergripande 
beslutsprocessen.

 
Alternativa investeringar
Alternativa investeringar ansvarar för att bygga och 
förvalta en portfölj inom onoterade aktier (private 
equity-fonder), fastigheter, skogsfastigheter, infra-
strukturtillgångar och investeringar i bolag inom life 
science-sektorn. 

Investeringarna inom dessa fem delområden fyller 
antingen rollen av ”diversifi erare” eller ”avkastnings-
höjare”. Investeringarna inom fastigheter, skogs- och 
infrastrukturtillgångar fyller den första rollen medan 
investeringarna inom onoterade aktier och life science 
fyller den andra rollen.

Onoterade aktier
En hörnsten i AP3s förvaltningsfi losofi  avseende 
onoterade aktier är att bygga upp en portfölj som är 
väldiversifi erad över tiden avseende geografi sk region 
(Norden, övriga Europa och övriga världen) och inves-
teringskategori (buy outs och venture capital). Som en 

Motpartsstatistik aktier1 

ABG 
EnskildaSecurities 
Hagströmer&Qviberg 
Morgan Stanley 
UBS

Ovanstående motparter er höll 
drygt 54 procent av det totala 
courtaget om 26,6 mkr. Totalt 
hade AP3 27 stycken mot-
parter för aktieförvaltningen 
under 2005.

Motpartsstatistik 
ränteinstrument1

Fem motparter som har 
förmedlat de största affärs-
volymerna inom ränteför-
valtningen under 2005.

Barclays
Danske Consensus 
JP Morgan
Merrill Lynch
Nordea 

Motpartsstatistik 
valutor1 

Fem motparter som har för-
medlat störst affärsvolymer 
inom valutaförvaltningen 
under 2005.

Calyon Bank  
Citibank 
SEB  
Svenska Handelsbanken 
UBS

Totalt åtagande i onoterade aktier 
per 31 dec 2005, mkr
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Investeringsåtagande per region i 
onoterade aktier per 31 dec 2005, mkr
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AP3 investerar i onoterade 
aktier via antingen fonder eller 
riskkapitalbolag. Innehaven är 
väldiversifi erade både avseende 
region och investeringskategori 
(buy outs och venture capital).

1  I bokstavsordning
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följd av att AP-fonderna inte får direktäga onoterade 
aktier görs investeringarna i fonder som investerar i 
onoterade aktier eller i fonder som i sin tur investerar i 
andra fonder (så kallade fund-of-funds).

Enligt AP-fondernas placeringsregler får maximalt 
5 procent av fondens tillgångar placeras i onoterade 
aktier via fonder och AP3 har som mål att ligga nära 
den nivån i investerat kapital.  

Under 2005 ingick AP3 totalt 17 nya investerings-
åtaganden med fonder som investerar i onoterade 
aktier. Tillsammans med de 37 investeringsåtaganden 
som ingicks under perioden 2001–2004 uppgick 
antalet investeringsåtaganden till sammanlagt 54 vid 
utgången av 2005. Totalt åtagande inom onoterade 
aktier uppgick till cirka 9,5 mdkr, varav drygt 3,8 
mdkr var investerat per 31 december 2005. Investe-
ringsåtagandena motsvarade cirka 5 procent av AP3s 
fondkapital. 

Under 2005 analyserade AP3 cirka 125 investerings-
möjligheter. Av dessa gjordes en mer detaljerad utvär-
dering av cirka 25 procent. Av de investeringar som 
fonden gjorde detaljerad utvärdering av valde AP3 att 
investera i drygt hälften. 

Fastigheter 
AP3 har som mål att ha en fastighetsexponering 
inklusive skogsfastigheter som uppgår till 8,5 procent 
av den totala portföljens värde men uppbygganden 
av portföljen kommer att ta tid. Investeringarna inom 
fastighetsområdet har under året uteslutande utgjorts 
av AP3s 25-procentiga aktieinnehav i AP Fastigheter. 
Det underliggande fastighetsvärdet hänförligt till detta 
aktieinnehav uppgår till cirka 8,1 mdkr per 31 decem-
ber 2005.
AP3 kommer att diversifi era sina fastighetsinvesteringar 

internationellt. Under 2005 startade arbetet med att upp-
handla en rådgivare som har till uppgift att rekommendera 
olika internationella indirekta fastighets investeringar till 
AP3. Avsikten är att dessa investeringar på sikt skall utgöra 
omkring hälften av fondens totala fastighetsinvesteringar.  

Skogsfastigheter
Inom området skogsfastigheter har AP3 sedan tidigare 
investeringar i Bergvik Skog samt två internationella 
skogsfonder. Under 2005 har investeringsåtaganden 
ingåtts med ytterligare en internationell skogsfond. 
Mätt som summan av genomförda investeringar samt 
ännu inte utnyttjade investeringsåtaganden utgjorde 
dessa investeringar vid årsskiftet 2005/2006 drygt 10 
procent av fondens totala fastighetsinvesteringar.

Totalt investeringsåtagande inom skogsfastigheter 
uppgick till cirka 1 mdkr. Värdet av det egna kapitalet 
investerat i skogs fastigheterna uppgick till cirka 555 
mkr per 31  december 2005. 

Infrastruktur
Investeringar i infrastruktur utgörs främst av olika 
typer av offentliga investeringar som till exempel 
skolor, vägar och sjukhus som fi nansieras med privata 
medel. Denna typ av investeringar ger en hög och 
stabil årlig utdelning under långa perioder (upp till 30 
år) samtidigt som motpartsrisken är begränsad. Dessa 
investeringar lämpar sig väl för långsiktiga investerare 
som exempelvis pensionsfonder. 

Under andra halvåret 2005 gjorde fonden sitt första 
investeringsåtagande inom infrastrukturtillgångar. Per 
31 december 2005 hade AP3 ingått ett investeringsåta-
gande motsvarande cirka 275 mkr.
Life science

Fastighetsportföljen per 31 dec 2005, 
mkr
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AP3s fastighetsportfölj består av aktieinnehav i 
AP Fastigheter, investeringar i internationella 
skogs  fonder och i Bergvik Skog samt investeringar 
i infrastrukturtillgångar.
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Under andra halvåret 2005 påbörjade AP3 uppbygg-
naden av en portfölj med mindre noterade forsknings-
bolag inom den europeiska life science-sektorn. 

Den demografi ska situationen i västvärlden innebär 
att behovet av hälso- och sjukvårdsrelaterade produk-
ter kommer att växa de kommande decennierna. I 
de större läkemedelsbolagen råder idag brist på nya 
läkemedelsprojekt som ligger nära en marknadsintro-
duktion. För att upprätthålla lönsamheten måste läke-
medelsföretagen komplettera sina produktportföljer 
och det är i de mindre företagens forskningsportföljer 
som de kommer att behöva leta. Dessa företag kan 
mycket förenklat sägas fungera som underleverantörer 
av forskningsprojekt till de större läkemedelsföretagen. 
Ur AP3s perspektiv utgör dessa bolag en källa till 
intressanta investeringsmöjligheter. 

Investeringar i forskningsbolag kan innebära hög 
risk då de fl esta bolag har utvecklats kring ett enstaka 
projekt eller en enstaka teknologi och de fl esta har ett 
negativt kassafl öde. I ett tidigt skede i utvecklingen 
är risken mycket stor att projektet fallerar innan en 
substans når marknaden. Men de bolag som lyckas 
kommer att mångfaldigas i värde. Genom att bygga en 
portfölj av många bolag, kan god avkastning uppnås 
till begränsad risk. 

Inom life science-sektorn fi nns ett stort antal 
innovativa bolag verksamma inom andra delsektorer 
som t ex diagnostik, läkemedelsformulering, utrustning 
för läkemedelsframställning och medicinsk teknik. 
AP3 avser också att sprida riskerna genom att bygga 
upp en portfölj av mindre företag inom olika sektorer. 
Portföljen är inte indexkopplad utan förvaltas med ett 
absolut avkastningskrav. 

Under fjärde kvartalet 2005 gjorde AP3 de första 
investeringarna i life science-portföljen. Fram till 
årsskiftet hade fem investeringar gjorts. I linje med 

fondens diversifi eringsstrategi spänner dessa över olika 
geografi ska marknader och delsegment. Den största 
investeringen är i det svenska Orexo, verksamt inom 
förfi nade metoder för att administrera läkemedel, så 
kallad ”drug delivery”. Två investeringar har gjorts i 
bolag verksamma inom likartade tekniker för diagnos-
tik av cancer och andra svårdiagnosticerade sjukdomar 
med hjälp av genetisk analys. Bolagen, Diagenic och 
Exonhit, är noterade i Oslo respektive Paris. Vidare har 
investeringar gjorts i svenska Bioinvent (antikroppstek-
nik) och Karo Bio (läkemedelsutveckling). Marknads-
värdet på AP3s investeringar inom life science uppgick 
till 82,5 mkr per 31 december 2005.
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Ulrica Slåne Sens ansvarar för AP3s 
investeringar inom life science. Hon 
har många års erfarenhet av läkeme-
delsbranschen som analytiker och 
förvaltare av bolag inom läkemedels- 
och sjukvårdssektorn. I denna intervju 
förklarar hon varför life science-sektorn 
är intressant för AP3 att investera i.

Varför vill AP3 investera i denna typ av 
bolag? 
Det fi nns fl era exempel på att innovativ 
forskning kan ge god avkastning. Det krävs 
dock relativt lång tid och ett visst tålamod 
för att vänta ut bolagens positiva resultat. 
Många investerare är inte beredda att vänta 
och ger till slut upp. För den som är uthål-
lig kan avkastningen bli mycket god. Vårt 
uppdrag som statlig pensionsfond ger oss 
möjligheten att investera långsiktigt.

En allt äldre befolkning efterfrågar 
dessutom allt mer medicin och sjukvård. 
Vi avser att vara selektiva och investera där 
den kommersiella potentialen är betydande.

Hur skiljer sig life science från biotek-
nikbolag? 
Life science är ett vidare begrepp och 
betyder egentligen, som namnet indikerar, 
vetenskap kring det levande. Bioteknikbolag 
är baserade på biologi, på ämnen och pro-
cesser som är naturliga och som redan fi nns 
i vår kropp. Men det fi nns forskningsbolag 
som utvecklar läkemedel med processer 
som är helt baserade på annan kemi. Och 
det fi nns bolag som utnyttjar en speciell 

”För den uthållige 
kan avkastningen bli 
mycket god”
Intervju med Ulrica Slåne Sens, 
ansvarig för investeringar inom life science

teknologi eller idé om hur man bäst ger den 
aktiva substansen till patienter. Andra exem-
pel är diagnostikbolag och utrustningsbolag. 
Alla dessa bolag kan sägas vara verksamma 
inom life science. Möjligheten att investera 
i fl era typer av bolag gör att vi inte får den 
högriskportfölj som man vanligen förknip-
par med biotekniska forskningsbolag.

Inkluderar området också de stora 
läkemedelsbolagen? 
Ja, i princip. Men vi anser att det fi nns 
en större möjlighet att hitta intressanta 
investeringsmöjligheter om man går ner i 
företagsstorlek. Bland de mindre bolagen är 
prissättningen inte lika effektiv om man ser 
det ur ett fi nansiellt perspektiv. 

Är bioteknik en revolution för 
läkemedels framställningen? 
Det är nog för mycket sagt. Biologiskt 
baserad forskning har börjat bära frukt 
och kommer att bli ett viktigt och växande 
komplement. De olika forskningsområdena 
– eller teknikerna – kompletterar snarare än 
ersätter varandra. 

Hur är förhållandet mellan de stora 
traditionella läkemedelsbolagen och 
de mindre forskningsbolagen?
De större har haft en lägre produktivitet i 
forskningen sedan en tid. Det är dels ett cy-
kliskt fenomen men har troligen också med 
sammanslagningarna i sektorn att göra. Det 
innebär att de forskningsbolag som bedriver 
attraktiv forskning fått en bättre förhand-

lingssituation när de ”säljer” eller utlicen-
sierar sina projekt till de större bolagen. 
Det fi nns data som tyder på att betalningen 
för forskning har ökat gradvis till de små 
bolagen. Vi vill vara med på deras sida i den 
utvecklingen. 

Vilken är din bakgrund som förvaltare 
av den här portföljen?
Jag har jobbat tio år som läkemedelsanaly-
tiker och sex år som portföljförvaltare med 
ansvar för läkemedelssektorn. Dessutom har 
jag läst en hel del medicin för att komplet-
tera min ekonombakgrund. Nu senast läste 
jag en 20-poängskurs i fysiologi på Karo-
linska Institutet. Kunskaperna är bra för 
förståelsen och i kontakten med de bolag vi 
investerar i. 

Genom min tidigare erfarenhet som ana-
lytiker av större läkemedelsbolag och medi-
cintekniska bolag har jag insikter i hur de 
arbetar och tänker. Det tror jag är värdefullt 
när man träffar de mindre bolagen. Jag har 
också ett bra nätverk som AP3 kan utnyttja 
som stöd i investeringsprocessen. 
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All kapitalförvaltning är exponerad för risker 
av olika slag, eftersom verksamheten går ut på 
att hantera osäkerhet i marknaden och därmed 
skapa mervärde. Portföljens värde påverkas 
– uppåt eller nedåt – av förändringar i olika 
marknadsstorheter som aktiepriser, räntor och 
valutakurser. 

I riksdagens uppdrag till AP3 står att den totala risknivån 
i förvaltningen ska vara låg och att risk ska tolkas i 
termer av framtida pensions utbetalningar. I den årliga 
ALM- analysen arbetar AP3 med känslighetsanalyser 
som visar hur för ändr ingar i demografi , tillgångspriser, 
tillväxt och infl ation påverkar fondens val av strategisk 
portfölj. Utifrån resultatet av denna analys beslutar 
styrelsen vilken sammansättning av tillgångar AP3 ska 
ha i sin strategiska  portfölj. Läs mer om ALM-analy-
sen på sidan 16.

Riskhantering
Riskhantering är den process där risker identifi eras, 
värderas och hanteras. Den operativa riskhanteringen 
fokuserar på löpande fi nansiella och andra risker i 
verksamheten givet de ramar som har fastställts i 
ALM-processen. Fondens verksamhet består i att ta 
positioner i fi nansiella instrument i syfte att generera 
avkastning. Den maximala tillåtna exponeringen samt 
målformuleringen är på förhand bestämda.

Riskhantering inom AP3
AP3s enhet risk management är organisatoriskt obero-
ende från de funktioner som tar aktiva affärsbeslut, men 
utgör en integrerad del av förvaltningsprocessen. Risk 
management består av de två avdelningarna kvantitativ 
analys och riskkontroll.

Samtliga fi nansiella risker följs upp och rapporteras 
dagligen till AP3s ledning. För operationella risker och 
andra typer av risker som inte är direkt kvantifi erbara 
görs löpande stickprovtester.

Avdelningen för kvantitativ analys deltar i ALM-
processen samt tar fram riskhanteringsplanen. Vidare 
gör avdelningen kvantitativa analyser på ränte-, aktie- 
och valutamarknaderna som tjänar som underlag för 
kapitalförvaltningens investeringsbeslut. Andra arbets-
uppgifter omfattar avkastnings- och riskanalys samt 
analys av förvaltningsstruktur och riskbudgetering.

Riskkontroll är den funktion som följer upp att 
organisationen håller sig inom satta limiter samt följer de 
restriktioner och instruktioner den är ålagd. Riskkontroll 
utför marknadsvärdering, riskberäkning och limitkontroll. 

Inom riskkontroll framställs dagliga rapporter som 
godkänns av förvaltarna. Härigenom säkerställs att 
bolaget efterlever de satta limiterna vad gäller risk 
samtidigt som en opartisk, löpande kontroll över 
 fondens värdeutveckling säkerställs.

Etiska riktlinjer
Enligt AP3s interna etiska riktlinjer ska fondens 
verksamhet bedrivas på ett sätt som innebär att såväl 
riksdag och reger ing som allmänheten känner ett stort 
förtroende för AP3s sätt att fullgöra sitt uppdrag. Läs 
mer om AP3s interna etiska riktlinjer på www.ap3.se.

Affärsstöd
AP3s affärsstöd ansvarar för att stämma av registre-
rade affärer i affärssystemet mot handelsbekräftelser 
alternativt motpartskontrakt. Matchning av affärer har 
dock lagts ut till fondens depåbank. Härigenom säker-
ställs att alla affärsavslut registreras och att registrerade 
affärer är godkända, har rätt anskaffningsvärden och 

Riskhantering och affärsstöd

Läs mer om AP3s 
riskhantering på 
www.ap3.se
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är rätt klassifi cerade. Affärsstöd ansvarar även för att 
i förekommande fall sända, reklamera, mottaga samt 
arkivera handelsbekräftelser samt motpartskontrakt. 

Affärsstöd stämmer av att alla affärer avvecklas enligt 
uppgjorda kontrakt och stäms av mot fondens depåbank.

Redovisning
Redovisningsavdelningen stämmer av affärssystemet 
mot huvudbok och bokför alla affärer. Avdelningen 
tillför även omkostnader, värderingar, periodiseringar 
och producerar fondens bokslut. 

Marknadsrisker Motpartsrisker Operationella risker Compliancerisker

❖  Valutarisk
❖  Aktiekursrisk
❖  Ränterisk
❖  Spreadrisk
❖  Likviditetsrisk
❖  Infl ationsrisk
❖  Politisk risk
❖  Landrisk

❖  Kreditrisk (emittentrisk)
❖  Leveransrisk (settlement-

risk)

❖  Legal risk
❖  Interna oegentligheter
❖  Extern brottslighet
❖  Anställningsförhållanden 

och arbetsmiljö
❖  Affärsförhållanden
❖  Skada på fysiska till-

gångar
❖  Avbrott och störning i 

verksamhet och system
❖  Transaktionshantering 

och processtyrning

❖  Lagar, föreskrifter, 
interna och externa 
regler följs inte

Olika risktyper
Tabellen sammanfattar de viktigaste typer av risker 
som AP3 utsätts för. 
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Erika Lundquist är chef för AP3s 
riskkontroll och har tidigare arbetat 
med liknande ansvarsområden inom 
ABB Financial Services och Brummer 
& Partners. Arbetet på riskkontroll 
innebär att hon och hennes medarbe-
tare ansvarar för att mäta, följa upp 
och analysera riskerna inom AP3s 
verksamhet samt att upprätta policies 
och riktlinjer och säkerställa att dessa 
efterlevs.
 
Hur vill du beskriva riskkontroll ? 
Avdelningen riskkontroll säkerställer att 
organisationen i sin helhet såväl som i sina 
delar håller sig inom limiter samt följer 
de restriktioner och instruktioner som 
fastställts i lagen eller av AP3s styrelse. En 
grundläggande förutsättning för en effektiv 
riskkontroll är att avdelningen rent organi-
satoriskt är oberoende från de funktioner 
som tar aktiva affärsbeslut. Samtidigt är 
riskkontroll en viktig del av förvaltningspro-
cessen.

På vilket sätt är riskkontroll en del av 
förvaltningsprocessen?
Om man jämför förvaltningsprocessen med 
en tillverkningsprocess kan man säga att 
risk utgör ”råvaran”. Vi kontrollerar att råva-
ran hanteras på rätt sätt samt att processen 
är effektiv. 

Vad innebär det mer konkret? 
Vi skall säkerställa att det fi nns en kontroll-
miljö som gör att förvaltningsprocessen kan 

Intervju med Erika Lundquist,
chef för riskkontroll 

”Framgångsrik 
förvaltning 
förutsätter god 
riskkontroll” 

skötas effektivt och med gott resultat. All 
kapitalförvaltning är förknippad med risker. 
Dessa risker är en förutsättning för att skapa 
avkastning och därför måste AP3 ta fi nan-
siella risker för att klara av sitt uppdrag. 

Vilka är de främsta riskerna? 
De risker som uppstår i samband med för-
valtningen kan indelas i fyra huvudgrupper: 
marknadsrisk, motpartsrisk, operationell risk 
och risken att vi inte följer lagar och regler. 

Många skulle defi niera risk som sanno-
likheten att göra en förlust. Men ni 
mäter ju era prestationer mot referens-
index. Det innebär i princip att en för-
lust är acceptabel, bara den är mindre 
än genomsnittet för marknaden. Hur 
ser du på det?
Vi försöker mer och mer komplettera alla 
typer av relativa riskmått med mått som 
mäter absolut risk. Det blir då inte fråga 
om att mäta mot ett referensindex, utan 
den första frågan man ställer sig är om man 
tjänat eller förlorat pengar. 

Vad skulle mer av ett sådant tänkande 
innebära för AP3?
För en fond som AP3 medför det speciella 
utmaningar. Vårt uppdrag är att leverera en 
stabil avkastning med låg risk till framtidens 
pensionärer. Det innebär att portföljen 
måste spridas ut på många tillgångsslag. På 
delar av portföljen kan man dock arbeta 
på annat sätt än det traditionella och det 
strävar vi mer och mer efter.

Du har ju en gedigen utbildning och 
erfarenhet. Vilka personliga egenska-
per bör man ha i din roll? 
Man ska vara noggrann och analytisk men 
också kunna se helheten. Det gäller att både 
ha förmågan att lyfta blicken och att kunna 
gå ner på djupet. Det är en förutsättning att 
man har stort intresse för och kunskaper 
om fi nansiella marknader.

Vad kännetecknar en bra miljö för 
riskkontroll? 
Det är viktigt med kulturen, att det fi nns 
en öppenhet. Det är jag övertygad om. Här 
på AP3 har förvaltarna morgonmöten varje 
dag där vi gemensamt diskuterar markna-
den och positionerna. Riskkontroll ska vara 
en diskussionspartner, men också kunna 
ifrågasätta positioner. 

Sedan gäller det att ha bra medarbetare 
och en ledning som förstår att om den ad-
ministrativa sidan inte fungerar så fungerar 
inte risktagandet heller. Erfarenheten visar 
att många av dem som varit framgångsrika 
i förvaltningen också har haft en stark admi-
nistration. 
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AP3s fondkapital ökade med 31,7 mdkr till 
192,0 mdkr under 2005.  Den kraftiga ökningen 
förklaras av en kombination av en stark börs-
utveckling, framgångsrik aktiv förvaltning och 
fortsatta infl öden från pensionssystemet. 
     Den totala avkastningen uppgick till 17,7  
procent efter kostnader, vilket är den krafti-
gaste värdeökningen sedan fonden startade sin 
verksamhet 2001. I reala termer (efter avdrag 
för infl ation) uppgick avkastningen till 16,7 
procent 2005. 

Samtliga tillgångar i AP3s portfölj uppvisade en positiv 
avkastning under 2005. De största bidragen till fondens 
totala absoluta avkastning kom från svenska aktier som 
avkastade 8,2 mdkr, europeiska aktier 8,0 mdkr, nord-
amerikanska aktier 2,9 mdkr, japanska aktier 2,9 mdkr 
samt stillahavsasiatiska aktier 1,7 mdkr. Den räntebä-
rande portföljen bidrog med 2,3 mdkr.

Den globala räntenedgången bröts under 2005 och 
obligationsräntorna vände uppåt mot slutet av året. 

Bästa avkastningen sedan start

Avkastningen på ränteportföljen begränsades därmed 
till 3,4 procent. 

Den makroekonomiska utvecklingen 
Den globala tillväxten mattades tillfälligt i början av 
2005 men tog sedan fart igen ledd av USA och Kina. 
De amerikanska hushållens konsumtion växte starkt 
samtidigt som företagens investeringar vände uppåt 
även i Japan och Europa. I Japan var tillväxten högre 
än på länge. Företagens vinstökningar var höga och 
exporten gynnades av den starka efterfrågan från Kina 
och den svaga japanska yenen (JPY). 

I Euro-området har tillväxten varit förhållandevis 
låg på senare år men, framförallt i Tyskland, ljusnade 
konjunkturbilden mot slutet av 2005. Hushållens fram-
tidstro stärktes i takt med att läget på arbetsmarknaden 
förbättrades samtidigt som exporten gynnades av den 
starka efterfrågan i omvärlden. I Sverige fi ck konjunktur-
uppgången förnyad kraft och fortsatte på bred front. 

Den historiskt sett höga globala tillväxten förklaras 
till viss del av att resursutnyttjandet ökar, bland annat 

Avkastning för olika tillgångsslag
2005, %

 Svenska Utländska Ränte- Alternativa Total av-
 aktier aktier bärande tillgångar kastning
   tillgångar  före
     kostnader
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Läs mer om AP3s 
referensportfölj och 
faktiska portfölj 
inklusive risklimiter 
på www.ap3.se

Avkastningen för AP3s 
totala portfölj uppgick 
till 17,9 procent före 
kostnader, vilket mot-
svarar 28,8 mdkr.
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till följd av den expansiva ekonomiska politiken. Men 
den snabba ekonomiska omvandlingen i Asien, särskilt 
i Kina och Indien, har också höjt världens potentiella 
tillväxttakt genom den arbetskraftsreserv som nu tas 
i anspråk. Konkurrensen från Asien bidrar till ett lågt 
globalt infl ationstryck och är en av fl era orsaker till att 
uppgången i obligationsräntorna fortfarande är måttlig.

Uppgången på de globala aktiemarknaderna 
fortsatte under 2005 till följd av den starka produk-
tivitets- och vinsttillväxten. På den nordamerikanska 
aktiemarknaden planade kursuppgången ut beroende 
på svagare vinsttillväxt och stigande räntor. Den ame-
rikanska centralbanken fortsatte att höja styrräntan i 
successiva steg mot bakgrund av stigande konjunktur 
och infl ationstryck. Mot slutet av året höjde till sist 
även ECB sin styrränta, medan förväntningar växte 
fram om att den japanska centralbanken skulle komma 
att överge sin nollräntepolitik under 2006. 

Det fortsatt svaga infl ationstrycket gav Riksbanken 
motiv till att sänka reporäntan till rekordlåga 1,5 pro-
cent i juni 2005. Detta pressade ned de svenska obliga-
tionsräntorna, som vände uppåt hösten 2005 igen när 
förväntningar om en åtstramning av penningpolitiken 
under 2006 började göra sig gällande. 

Under 2003–2004 försvagades amerikanska dollarn 

(USD) kraftigt i kölvattnet på de fi nansiella obalanserna 
i den amerikanska ekonomin, det vill säga ett lågt hus-
hållssparande samt stora underskott i såväl de offentliga 
fi nanserna som bytesbalansen. Den starka konjunkturen 
i USA och de höjningar av styrräntan som vidtogs av 
den amerikanska centralbanken bidrog dock till en för-
stärkning av amerikanska dollarn (USD) under 2005, till 
exempel mot den japanska yenen (JPY), euron (EUR) 
och den svenska kronan (SEK).  Den svenska kronan 
utvecklades svagt under året till följd av bland annat 
Riksbankens expansiva penningpolitik. 

Resultat av AP3s aktiva förvaltning
Avkastningen på AP3s marknadsnoterade portfölj 
(exklusive fastigheter och onoterade aktier) uppgick  
till 17,3 procent före kostnader. Index för AP3s strate-
giska portfölj avkastade 16,1 procent. Den aktiva 
av kastningen (meravkastning jämfört med index)  
före kostnader uppgick till 1,2 procent.  

AP3s strategi att sprida det aktiva risktagandet på 
många olika mandat har bidragit till att hålla nere den 
aktiva risknivån på den totala nivån. Aktiv risk mätt 
som tracking error uppgick till 0,5 procent för den 
marknadsnoterade portföljen. Kombinationen av god 
aktiv avkastning och låg aktiv risk innebär att den 
riskjusterade avkastning varit mycket bra. Informations-
kvoten (aktiv avkastning/aktiv risk) uppgick till 2,2. 

Det av styrelsen fastställda mål för aktiv avkastning 
uppgick under 2005 till 0,2–0,8 procentenheter per år. 
För 2006 har målet för aktiv avkastning justerats upp 
till 0,6 procentenheter per år, sett över en rullande 
treårs period. 

Den starka aktiva avkastningen på 1,2 procent kan 
förklaras av att majoriteten av fondens aktiva för-
valtningsmandat utvecklades bra och överträffade 
sina mål i ett fl ertal fall.  Fondens globala aktieför-
valtning hade ett exceptionellt bra år och avkastade 
35,6 procent vilket var 2,2 procentenheter bättre än 
referensindex som avkastade 33,4 procent. Dess bidrag 
till den aktiva förvaltning var cirka 0,7 procent vilket 
mot svarar 1,1 mdkr. 

Över hälften av fondens externa aktiva förvaltare 
hade en informationskvot som översteg 1,0 och i fl era 
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fall även översteg över 2,0. Informationskvoten är ett 
mått på hur väl man får betalt för att ta aktiv risk och 
avvika från referensindex. En informationskvot  mellan 
0,4–0,5 anses som ett bra resultat. Bland fondens japan-
ska aktieförvaltare överträffade två sitt referens index 
med mer än 10 procentenheter. Informa tions kvoten för 
fondens japanska aktieförvaltning uppgick till 4,3.

Ränteportföljen avkastade 3,4 procent vilket kan 
jämföras med referensindex som avkastade 2,7 pro-
cent. Den aktiva avkastningen uppgick till 0,7 procent. 
Informationskvoten i ränteportföljen uppgick till 1,9. 
Även valutaförvaltningen och fondens hantering av 
den korta ränterisken bidrog positivt. 

AP3s portfölj 2005  

Tillgångsslag Portföljvärde mdkr Avkastning %
Svenska aktier  29,6  31,7
Utländska aktier  78,2  35,6
Svenska räntebärande  32,3  3,8
Utländska räntebärande1  44,4  3,0
Totalt marknadsnoterade tillgångar 184,4  17,3
Alternativa investeringar   7,5  35,9

Totalt hela AP3s portfölj  192,0  17,9

1 Inklusive valutasäkring
2 Före kostnader

Fonden ökade under 2005 sitt risktagande inom 
taktiskt tillgångsallokering (TAA). Fonden driver två 
oberoende interna TAA-mandat som båda levererade 
ett mycket bra resultat under 2005 och bidrog med 

812 mkr. Informationskvoten uppgick till 1,8.
Bland de större mandaten var det endast fondens 

interna förvaltning av svenska aktier som gav ett 
negativt bidrag till den aktiva avkastningen. I absoluta 
termer blev emellertid avkastningen hög, 31,7 procent, 
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vilket dock var 3,8 procent lägre än indexavkastningen. 
Sett över en femårsperiod har den aktiva svenska 
aktieförvaltningen skapat ett svagt positivt mervärde, 
trots ett svagt resultat under 2003 – 2005. 

Fondens interna europeiska aktieförvaltning bidrog 
negativt i början av 2005. Mandatet lades dock om 
 under första halvåret vilket resulterade i att endast 
TMT-sektorn för närvarande förvaltas internt. TMT-
portföljen presterade mycket bra och slog sitt referens-
index med 2,4 procentenheter. Det aktiva bidraget 
upp gick till 32 mkr. Informationskvoten uppgick till 1,4.

I början av 2004 övergick AP3 till halvrörliga vikter 
i referensportföljen vilket innebär att tillgångsvikterna 
tillåts variera inom på förhand bestämda intervall och 
att referensindex endast ombalanseras om vikterna 
rör sig utanför intervallet. Under 2005 gjordes en 
om balan sering av portföljen i samband med att 
aktie vikten i referensindex översteg den övre tillåtna 
gränsen. Denna indexkonstruktion bidrog positivt till 
fondens avkastning, jämfört med ett traditionellt index 
med fasta vikter. 

Aktiv avkastning och tracking error för AP3s samt-
liga mandat återfi nns på sid 63.

Resultat från fondens alternativa 
investeringar
AP3s portfölj av alternativa tillgångar består av icke-
marknadsnoterade tillgångar samt tillgångar med låg 
likviditet. För dessa delportföljer fi nns i regel inget 
relevant jämförelseindex för att mäta den aktiva 
avkastningen med undantag för svenska fastighets-
investeringar där Svenskt Fastighetsindex används som 
jämförelseindex. För övriga tillgångar inom alter nativa 
investeringar arbetar AP3 istället med absoluta avkast-
ningsmål. Dessa investeringar kännetecknas också av 
en längre investeringshorisont som gör att resultatet 
endast kan utvärderas över en längre tidsperiod.

Onoterade aktier
AP3s portfölj av onoterade tillgångar är fortfarande 
i en uppbyggnadsfas med ett genomsnittligt investe-
ringsår (vintage year) på investeringsåtagandena på 
2003. En så ung portfölj brukar vanligtvis inte generera 
positivt resultat. Trots detta har AP3s onoterade port-
följ genererat ett positivt resultat sedan 2004. För 2005 
uppgick avkastningen till 26,3 procent efter kostnader, 
bestående av utdelning av reavinster, orealiserade 
värdeförändringar på investeringarna samt valutakurs-

förändringar. Cirka 3 procentenheter av avkastningen 
under 2005 var ett resultat av de valutakursföränd-
ringar som skett under året.

 Under 2005 erhöll AP3 vinstutdelningar (distribu-
tioner) om totalt 638 mkr. 

Efter en markant vändning under 2004 har inves-
teringsaktiviteten på marknaden för onoterade aktier 
fortsatt att öka under 2005. Den ökade aktiviteten 
gäller både storleken på de investeringsåtaganden som 
tillfördes nya fonder och det kapital som återbetalades 
till investerarna vid fondernas försäljningar av bolag. 

Fastigheter
AP3s fastighetsportfölj består av 25 procent ägarandel i 
AP Fastigheter. Per den 31 december 2005 värderades 
AP3s innehav i bolaget till 3,8 mdkr. Den redovisade 
avkastningen på investeringen uppgick till 47,7 procent. 

Värdeutvecklingen på den svenska fastighetsmark-
naden var stark under 2005. Aktivitetsnivån vad gäller 
köp och försäljningar av fastigheter var mycket hög. 
Transaktionsvolymen beräknas ha ökat med drygt 30 
procent jämfört med det tidigare toppåret 2004. 

Som referensindex för AP3s fastighetsinvesteringar 
används Svenskt Fastighets Index (SFI). SFI uppgick 
till 6,9 procent i snitt mätt över en femårsperiod. 
Utvärderingen sker på en femårshorisont. Fonden 
omarbetar för närvarande sin fastighetsstrategi vilket 
kan leda till ett indexbyte under år 2006. 

Avkastningen för AP3s hela fastighetsinnehav upp-
gick till 44,1 procent.

Skogsfastigheter
AP3s investeringar i skogsfastigheter består av investe-
ringar i Bergvik Skog samt internationella skogsfonder.

I början av januari 2005 drog den värsta stormen som 
drabbat Sverige i modern tid fram över de södra delarna 
av landet. Stormen fällde skog motsvarande 75 miljoner 
kubikmeter virke, vilket motsvarar nästan en hel årsav-
verkning i Sverige. Påverkan på Bergvik Skog var emeller-
tid begränsad då Bergvik Skogs skogar är belägna i om-
råden som inte påverkades av stormen. En viss påverkan 
kunde dock noteras avseende volym- och prisutveckling 
för Bergvik Skogs skogsråvara. AP3s investering i Bergvik 
gav en avkastning om 4,9 procent för 2005. 
Prisutvecklingen för skogsråvara i Bergviks Skogs verk-
samhetsområde har varit relativt stabil under 2005.

AP3s investering i internationella skogsfonder gav 
en avkastning om 47,4 procent under 2005.
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Infrastruktur
Under året har AP3 ytterligare diversifi erat sin portfölj 
genom att investera i en fond som investerar i infra-
strukturtillgångar. Investeringen har löpt under alltför 
kort tid för att medge en meningsfull redovisning av 
resultatet.

Life science
Under fjärde kvartalet 2005 inledde AP3 uppbygg-
naden av en portfölj av mindre noterade bolag inom 
life science. AP3s investeringar i life science gav en 
avkastning om 40,7 procent under 2005.  

Värdepapperslån
I likhet med fl era andra långsiktiga kapitalförvaltare be-
driver AP3 värdepappersutlåning. Verksamheten avser 
utlåning av aktier och obligationer till motparter som 

har hög kreditvärdighet och ställer säkerhet. Utlånings-
programmet administreras av AP3s depåbank Northern 
Trust. Under 2005 uppgick de totala intäkterna från 
värdepappersutlåningen till 62,2 mkr, att jämföra med 
40,0 mkr under 2004. Intäkterna från denna utlåning 
redovisas som ränteintäkter i resultaträkningen.

Intäkter från värdepapperslån  

Mkr   2005 2004

Obligationer   11,9 5,2
Aktier   50,3 34,8

Totalt   62,2 40,0
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Ägarstyrning

Målet med AP3s engagemang i ägarfrågor är 
att bidra till det övergripande målet om bästa 
möjliga avkastning på fondkapitalet. 

AP3s uppdrag ger fonden unika förutsättningar 
att verka som en oberoende ägare på den svenska 
aktiemarknaden. Som del av det statliga inkomstpen-
sionssystemet står fonden oberoende av etablerade 
ägarsfärer och är fri från andra affärsintressen än 
avkastningsmålet. Genom sin oberoende ställning har 
AP3 goda förutsättningar att vinna respekt i sin roll 
som ägare, vilket är en viktig förutsättning för att få 
gehör för de frågor som fonden driver. 

AP3s uppdrag som ägare
I den lag som styr AP-fondernas verksamhet fi nns ett 
tydligt krav på att ägarmakten ska användas på ett sätt 
som främjar målet om hög avkastning. Fonden ska inte 
ta näringspolitiska eller ekonomisk-politiska hänsyn. I 
propositionen om AP-fondsreformen fram går tydligt 
att fonderna i första hand är fi nansiella placerare. 

I riksdagens regelverk ingår också ett krav på att 
fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik i placering-
arna, utan att göra avkall på målet om hög avkastning. 

Under de fem år som gått sedan den nya AP-fonds-
lagen trädde i kraft har det skett en kraftig omsväng-
ning i synen på betydelsen av att institutionerna är 
 aktiva ägare. AP3 var tidigt ute med att utöva ett 
tydligt ägaransvar. Både genom direkt dialog med 
 bolagen och genom att uttrycka sin åsikt på bolags-
stämmor. På AP3s hemsida publiceras årligen en 
rapport om fondens agerande inför och på bolags-
stämmorna. 

Aktiva och synliga ägare är viktiga för att skapa en 
sund maktbalans mellan ägare, styrelse och företags-

ledning. Systemet med valberedningar som stegvis 
införts i svenska börsbolag sedan mitten av 1990-talet 
har spelat en viktig roll för att stärka ägarmakten.

I de valberedningar där AP3 är representerad ver-
kar AP3 för att en oberoende utvärdering av styrelse-
arbetet görs varje år. Denna utvärdering ska ligga till 
grund för en prövning av styrelsens sammansättning. 
AP3 verkar för att rekryteringsbasen till styrelser 
ska breddas och att sökandet av ledamöter ska ske 
utanför de etablerade nätverken. Särskilt angeläget är 
det att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar. Ett 
effektivt styrelsearbete förutsätter en mångfald i styrel-
sens sammansättning som ger en bredd i styrelsens 
samlade erfarenhets- och kunskaps bas.

Svensk kod för bolagsstyrning
AP3 välkomnar den svenska bolagsstyrningskod som 
infördes 2005 som ett riktmärke för god praxis. Koden 
sammanfaller med många av de krav som AP3 tidigare 
drivit i sin ägarpolicy. 

En fördel med den nya koden är den fl exibilitet 
som ges av principen ”följ eller förklara” där markna-
den (ägarna) får avgöra om förklaringen är godtagbar. 
Varje bolag är unikt och vad som är bäst för ägarna i 
det enskilda bolaget, varierar mellan olika bolag. AP3 
verkar för enkla och översiktliga bolagsstyrnings-
rapporter där förklaringarna inte behöver vara särskilt 
omfattande eller juridiskt komplicerade. Det viktiga är 
att marknaden får en upplysning om i vilka fall man 
inte följer koden och vilken modell man valt istället.

Reviderad ägarpolicy
AP3s ägarpolicy reviderades under 2005 för att ta 
hänsyn till det nya landskap för svensk ägarstyrning 
som koden innebär. I den nya policyn fl yttas fokus 

Oberoende och tydlighet 
– AP3s ägaransvar i praktiken 

AP3s uppdrag i 
valberedningar 2005 

Alfa Laval
Cardo
Castellum
Haldex
Höganäs
Nobia
Switchcore
Telelogic

AP3s uppdrag i 
valberedningar 2006 

Castellum
Haldex
Nobia
Ratos
Swedish Match
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från bolagsstyrningsregler till andra viktiga ägarfrågor. 
Ett viktigt tema är AP3s syn på hur aktierelaterade in-
citamentsprogram ska vara utformade för att stämma 
överens med ägarnas intressen. 

Bolagsstämmorna 2005
Under 2005 deltog AP3 på 40 ordinarie bolagsstäm-
mor och sju extrastämmor. I 29 bolag hade AP3 någon 
form av kontakt med styrelsen eller övriga ägare i 
ägarstyrningsfrågor. I totalt elva bolag fanns aktiere-
laterade incitamentsprogram som en beslutspunkt på 
stämman. I samtliga fall har AP3 haft kontakt med 
bolaget för att ta del av styrelsens argumentation och be-
skrivning av programmet. I åtta fall har AP3 framfört 
konkreta kritiska synpunkter på programmet. I fyra fall 
beaktades samtliga eller huvuddelen av fondens syn-
punkter. På tre bolagsstämmor valde AP3 att framföra 
kritik mot programmets konstruktion genom inlägg på 
bolagsstämman.

I tio bolag har AP3 haft kontakt med bolaget 
angående frågor kring företagets sociala ansvar. På en 
bolagsstämma (Assa Abloy) framförde AP3 önskemål 
om en förbättrad hållbarhetsredovisning samt uppfö-
randekod för leverantörer.

Hänsyn till miljö och etik 
AP3 tillämpar två metoder för att implementera 
lag kravet på hänsyn till miljö- och etik i placerings-
verksamheten. Den första metoden fokuserar på att 
säkerställa att AP3 uppfyller de legala och folkrättsliga 
åtaganden som är förknippade med att vara en del 
av den svenska staten. Den andra metoden består i 
att  genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag 
där AP3 har större innehav har adekvata policies och 
 rutiner för att hantera etiska och miljömässiga risker. 

Policy för uteslutning
Om AP3 får uppgift om att ett bolag gjort sig skyldigt 
till brott mot internationella konventioner undersöks 
sakförhållandena. Om brott kan styrkas uppmanar AP3 
bolaget att vidta åtgärder för att förhindra en upprep-
ning. Om dessa uppmaningar inte ger resultat utesluter 
AP3 – som en sista utväg – bolaget ur portföljen. 

Dialog för att främja socialt ansvar
AP3 har uppfattningen att det fi nns en koppling mel-
lan bolagets etik och dess förmåga att leverera lång-
siktigt aktieägarvärde. Därför verkar AP3 genom aktiv 
ägarstyrning för att säkerställa att ledningen för de 
företag som fonden investerar i hanterar etiska risker 
på ett sätt som främjar långsiktigt aktieägarvärde.

Genom egna analyser och externa konsultrappor-
ter söker AP3 identifi era vilka bolag som har brister i 
interna policies, rutiner för uppföljning eller hållbar-
hetsredovisning. Dessa bolag kontaktas av AP3 och 
uppmanas att vidta åtgärder. Dialogen fortsätter tills 
AP3 har fått tillfredsställande svar på sina frågor. 

AP3 medlem i Amnesty Business Group
Under 2005 blev AP3 medlem i Amnesty Business 
Group (ABG) som är en specialgrupp inom den 
svenska sektionen av Amnesty International. ABG 
arbetar för att påverka och utbilda svenska företag att 
ta sitt ansvar för att respektera, försvara och främja 
mänskliga rättigheter överallt där de verkar. 

Syftet med AP3s medlemskap är att inhämta kun-
skap och bidra till att förebygga brott mot mänskliga 
rättigheter. AP3 är en av huvudsponsorerna bakom 
ABGs undersökning av svenska bolags riskexponering 
och riskhantering i förhållande till mänskliga rättighe-
ter och socialt ansvar som publiceras i början av 2006.

  
AP3s etiska krav 

AP3s etik bygger på de internationella konventioner 

och överenskommelser som Sverige har undertecknat. 

Särskilt viktiga är följande överenskommelser:

◆  OECDs riktlinjer för multinationella företag.

◆  ILOs kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barn-

arbete, arbetsvillkor, likabehandling och organisa-

tionsfrihet).

◆ FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna.

AP3s krav på företagens sociala ansvar

◆  Uppförandekod. Det ska fi nnas koncernövergripande 

uppförandekoder för mänskliga rättigheter och miljö-

hänsyn. Uppförandekoderna ska vara offentliga.

◆  Rapportering. Bolagets externa redovisning av hållbar-

hetsfrågor bör utgå från riktlinjerna i Global Reporting 

Initiative, som är ett FN-initiativ för att skapa en global 

standard för företagens hållbarhetsredovisning.

Läs mer om AP3s 
ägarpolicy och 
arbete med 
ägarfrågor på 
www.ap3.se
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Styrelse

Styrelsen består av nio ledamöter som alla utses av 
regeringen. Av ledamöterna utses två efter förslag av 
organisationer som företräder arbetstagarintressen 
och två efter förslag av organisationer som företräder 
arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande 
utses av regeringen bland de ledamöter som inte utses 
efter förslag av arbetsmarknadens parter. Regeringen 
har hittills valt att tillämpa ettåriga mandatperioder för 
styrelseledamöter i AP-fonderna. Sedan Rolf Andersson 
och Christina Liffner avböjt förnyade förordnanden 
utsåg regeringen i maj 2005 två nya ledamöter, Lars 
Otterbeck, vice ordförande, och Kari Lotsberg.

Styrelsen har det övergripande ansvaret för fonden och 
bland dess huvuduppgifter kan nämnas fast ställande 
av strategisk portfölj, planering och upp följning av 
verksamheten samt årsredovisningen.

Ingela Gardner Sundström        Christer Romilson    Harriet Piscator        Lars Otterbeck           Karin Kronstam              Claes de Neergaard                Dag Sehlin           Dan Andersson                  Kari Lotsberg
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Claes de Neergaard, ordförande 

Invald i AP3s styrelse 2003

VD för Industrifonden

Styrelseuppdrag i Emerging Africa 
Infrastructure Fund, Access Capital 
Partners SA, Innovationsbron AB, 
AB Malmöhus Invest och AB Små-
företagsinvest. 

Tidigare uppdrag som vice VD i Euro-
peiska Investeringsbanken, exekutiv 
direktör i Europeiska Utvecklingsban-
ken (EBRD) och VD i Nordbanken 
Luxembourg SA.

Civilekonom, född 1949

Lars Otterbeck, vice ordförande 

Invald i AP3s styrelse 2005

Styrelseuppdrag i Hakon Invest AB 
(ordf.), Kaupthing Bank Sverige AB, 
Lindex AB, Aberdeen Property Inves-
tors AB, Näringslivets Börskommitté 
(ordf.), Kollegiet för Bolagsstyrning 
(v. ordf.).

Tidigare uppdrag som VD och kon-
cernchef i Alecta Pensionsförsäkring, 
VD och koncernchef i D&D Daglig-
varor AB, VD och koncernchef i Axel 
Johnson Saba AB samt docent och 
institutschef vid Handelshögskolan i 
Stockholm.

Ekon dr, född 1942

Dan Andersson 

Invald i AP3s styrelse 2000

Chefekonom LO

Styrelseuppdrag i AMF-pension och 
Fackföreningsrörelsens institut för 
ekonomisk forskning (FIEF) (ordf.), 
ledamot i FPG och AMFK.

Tidigare uppdrag som statssekrete-
rare vid Näringsdepartementet.

Fil kand, född 1948

Ingela Gardner Sundström 

Invald i AP3s styrelse 2004

Rektor vid Rydbo Friskola

Styrelseuppdrag i Centrum för mole-
kylär medicin och Kommunstyrelse-
ordförande Österåkers kommun.

Tidigare uppdrag som riksdagsleda-
mot och ledamot av Svenska Kom-
munförbundets styrelse.

Universitetsstudier i juridik, född 1943

Karin Kronstam 

Invald i AP3s styrelse 2000

Styrelseuppdrag i GF konsult-
koncernen, Nordea Liv & Pension-
koncernen, Pysslingen Förskolor och 
Skolor AB, Arbetslivsresurs AB (ordf.), 
Svolder AB och Innovationsbron Väst 
Startup AB (ordf.).

Tidigare uppdrag som VD och vice VD 
i ett antal publika bolag, publikt och 
offentligt ägda.

Socionom och MBA-utbildning, född 
1950

Kari Lotsberg 

Invald i AP3s styrelse 2005

Konsult i eget bolag

Styrelseuppdrag i NeoNet AB, Rädda 
Barnen och Swedsec AB.

Tidigare uppdrag som Statssekrete-
rare i fi nansdepartementet, chef för 
ekonomiska avdelningen i Sveriges 
riksbank, byråchef i norska fi nansde-
partementet, representant vid OECD 
för norska fi nansdepartementet, med-
lem av Inter-Institutional Monitoring 
Group inom EU.

Civilekonom, född 1950

Harriet Piscator 

Invald i AP3s styrelse 2000

Styrelseuppdrag i Alfred Andersson 
bolagen AB.

Tidigare uppdrag som fi nansdirektör 
ABB Sverige samt controller och 
administrativ chef vid ABB Treasury 
Center Sweden.

Civilekonom, född 1957

Christer Romilson 

Invald i AP3s styrelse 2000

Ordförande i Offentliganställdas för-
handlingsråd (OFR)
Styrelseuppdrag i Folksam SAK (v. 
ordf.), Nationalmuseums styrelse och 
Nordens Fackliga Samorganisation.

Tidigare uppdrag som förbunds-
ordförande i Lärarförbundet och 
vice ordförande i TCO.

Lärarutbildning, född 1945 

Dag Sehlin 

Invald i AP3s styrelse 2001

Styrelseuppdrag i BTS Group AB 
(ordf.), D. Carnegie & Co AB, Carnegie 
Investment Bank AB, Carnegie ASA 
och Proact IT Group AB .

Tidigare uppdrag som Vice VD, CFO 
och stf koncernchef i Posten AB samt 
vice VD i OM-Gruppen.

Civilekonom, född 1945
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Medarbetare

AP3 är en utpräglad kunskapsorganisation vars fram-
gång bygger på medarbetarnas kompetens. Medar-
betarna har lång yrkeserfarenhet, 14 år i snitt, och re-
presenterar ett brett spann av olika kompetensprofi ler. 
Medarbetarnas samlade kunskaper och erfarenheter, 
motivation och effektivitet utgör viktiga faktorer för 
fondens resultat.

Kompetensutveckling
Fonden erbjuder medarbetarna stimulerande arbets-
uppgifter och kompetensutveckling. Varje medarbe-
tares kompetens identifi eras, tas om hand, vidareut-
vecklas och utnyttjas inom hela organisationen. Den 
enskilda medarbetarens utbildningsbehov kartläggs 
årligen via utvecklingssamtal. Genom utbildning 
tillvaratas varje individs resurser. Detta bidrar till att 
höja den totala kompetensnivån på fonden och ökar 
individens möjligheter att utföra mer kvalifi cerade 
arbetsuppgifter. 

Under 2005 implementerades ett nytt affärssystem 
och samtliga av de medarbetare som arbetar med 
systemet utbildades för att lära sig systemet. Därtill 
har fl ertalet medarbetare vidareutbildat sig inom sina 
respektive yrkesområden. 

Erfarenhetsutbyte genom besök och samtal med 
andra pensionsfonder, förvaltare, analytiker och sam-
arbetspartners är också en viktig del i kompetensut-
vecklingen och sker löpande. 

Jämställdhet
AP3 gör det möjligt för både män och kvinnor att 
kombinera arbete med familjeansvar genom att erbjuda 
de anställda fl exibel arbetstid. AP3 stöder och upp-
muntrar medarbetare att vara föräldralediga. Under 
2005 var två kvinnor och fem män föräldralediga. 

Fonden har en god fördelning mellan män och 
kvinnor och en personal med bred erfarenhetsbak-
grund. Per den 31 december 2005 var 20 av fondens 
48 anställda kvinnor. I ledningsgruppen uppgår andelen 
kvinnor till 44 procent. Av chefer med personalansvar 
var 46 procent kvinnor.

Hälsa 
Hälsa och motion är viktiga faktorer för att de an-
ställda ska må bra. AP3 erbjuder regelbundna hälso-
kontroller samt subventionerar olika träningsformer 
för de anställda. Sjukfrånvaron i fonden är mycket låg 
och under 2005 förekom ingen långtidssjukskrivning.

Etisk standard
På AP3 gäller en hög etisk standard och fonden strävar 
efter att vara ett föredöme i etiska frågor. För AP3 och 
de anställda gäller en mängd lagar och andra författ-
ningar. Klara riktlinjer fi nns för de anställda beträffande 
bland annat bisysslor, intressekonfl ikter, gåvor och 
egen representation. Regler för de anställdas värdepap-
persaffärer baseras på Svenska Fondhandlareförening-
ens rekommendationer, men är i vissa avseenden mer 
långtgående.

Utbildningsnivå

Gymnasium 15%

Efter-
gymnasial 6% 

Högskola/
universitet 

71%

Fil dr 8%

Fördelning mellan kvinnor 
och män, 31 dec 2005

Kvinnor 42%

Män 58%

Av fondens medarbetare har 79 procent 
högskole- eller forskarutbildning.

Antal anställda, 31 dec 2005

Stab & VD 7

Kapitalförvaltning 18

Alternativa 
investeringar 4 Administration 12

Av fondens 48 anställda är
42 procent kvinnor.

Risk 
management 7



Hans Lindberg  
chefsstrateg
fi l dr i nationalekonomi
20 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2005
Tidigare: Konjunkturinstitutet, 
Sveriges Riksbank

  

Peter Lundqvist  
senior analytiker
11 år i fi nansbranschen
AP3 från januari 2006
Tidigare: Sveriges Riksbank, 
Riksgäldskontoret 

Pernilla Klein 
chef för kommunikation och 
verksamhetsutveckling
12 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2000 
Tidigare: Handelsbanken 
Markets Research, Finans-
departementet

Christina Kusoffsky 
 Hillesöy 
informationschef 
16 år inom marknad och 
information 
AP3 från januari 2005 
Tidigare: Trygghetsrådet, 
TurnIT  

Sven Askenberger
administrativ chef
25 år i fi nansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Industrifonden, Gota 
Bank 

Här presenteras AP3s medarbetare. 
Organisationen är platt med korta beslutsvägar. Fonden 
betonar lag arbete samtidigt som alla medarbetare 
arbetar under stort eget ansvar.

Kerstin Hessius 
VD
21 år i fi nansbranschen
AP3 från september 2004
Tidigare: VD Stockholms-
börsen, Vice Riksbanks chef 
Sveriges Riksbank 

Strategisk allokering

Kommunikation och-
verksamhetsutveckling 

Administration

Bengt Hansson
chefekonom 
makroanalys, ALM
fi l dr i nationalekonomi 
15 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: SEB, Handelsbanken 
Markets Research

Mikael Sedolin
chefsjurist och compliance 
offi cer
hovrättsassessor
12 år i fi nansbranschen
AP3 från december 2000
Tidigare: Finansdepartemen-
tet, Riksgäldskontoret 

Erika Westlund 
VD-assistent/ information 
4 år inom information och 
administration 
AP3 från februari 2003
Tidigare: Gecko Ltd 

Olivia Hauet 
systemansvarig 
11 år i IT-branschen 
AP3 från augusti 2004  
Tidigare: Vattenfall Supply 
& Trading, Trema (Europe) 
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Mikael Gustafsson
IT-ansvarig
21 år inom IT-branschen
AP3 från februari 2001
Tidigare: Electrolux, 
Alcro-Beckers

 

Lotta Karlsson
värdepappersadministration
29 år i fi nansbranschen
AP3 från juni 1999
Tidigare: Öhman Fond-
kommission, Jacobson & 
Ponsbach

Sebastian Mossfeldt
värdepappersadministration
13 år i fi nansbranschen
AP3 från september 2001
Tidigare: SEB Fonder

  

Maria Prinsström
värdepappersadministration
20 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: Robur Kapitalförvalt-
ning, ABB

Patricia Rydén
ekonomiassistent
18 år inom administration och 
ekonomi
AP3 från januari 2001
Tidigare: WM-Data, SNS

Kerim Kaskal 
kapitalförvaltningschef 
21 år i fi nansbranschen 
AP3 från december 2004 
Tidigare: Brummer & Partners, 
Stora Finans 

Lars Orest
chef ränte- och valutaförvalt-
ning 
22 år i fi nansbranschen
AP3 från juli 2000
Tidigare: Sveriges Riksbank, 
Sparbankernas Bank

Håkan Johansson
värdepappersadministration 
7 år i fi nansbranschen 
AP3 från juni 2005
Tidigare: Amendo, Scan-        
gruppen 

Yvonne Thomson
ekonomichef
24 år i fi nansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: OM VPA, Gota Bank

Eva Wallmark Wallinder  
redovisning
12 år i fi nansbranschen
AP3 från juni 2005
Tidigare: Handelsbanken 
Kapital förvaltning, 
Handelsbanken Fonder 

Linda Bergman 
reception
2 år inom administration och 
ekonomi 
AP3 från februari 2004 

Kersti Waldenhagen-Taxén
reception
30 år inom administration och 
ekonomi
AP3 från augusti 2001
Tidigare: Företagarhuset/
Kontorshotellet i Täby

Matthias Buhr-Berg
portföljförvaltare 
valuta
19 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2000
Tidigare: SEB, Stora Finans

Ränte- och 

valutaförvaltning

Kapitalförvaltning 
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Jannis Asdrés 
portföljförvaltare
kreditobligationer 
9 år i fi nansbranschen
AP3 från mars 2001
Tidigare: ABN Amro Trans-
ferator, Handelsbanken 
Global Trading

Anette Hellström
portföljförvaltare
exekvering valuta
20 år i fi nansbranschen
AP3 från april 2001 
Tidigare: SKF Treasury 
Centre, SEB Trading & 
Capital Markets 

Mats Wirdefeldt
portföljförvaltare
korta räntor
8 år i fi nansbranschen
AP3 från januari 2002
Tidigare: SEB Asset Manage-
ment, SEB Trading

Inge Andersson  
portföljförvaltare Sverige 
23 år i fi nansbranschen 
AP3 från juni 2005 
Tidigare: Handelsbanken 
Kapitalförvaltning, 
TryggHansa  

Nalini Bonnier 
Portföljförvaltare Europa 
TMT (teknologi, media och 
telekomoperatörer)
8 år i fi nansbranschen samt 
nio år som fi nansjournalist
AP3 från september 2004 
Tidigare: SEB Asset Manage-
ment, Handelsbanken Markets 

Cecilia Sved
chef global aktieförvaltning 
15 år i fi nansbranschen
AP3 från december 2002
Tidigare: Länsförsäkringar 
Kapitalförvaltning, Wasa 
Kapitalförvaltning

Olle Bastmark 
exekvering aktier/derivat 
2 år i fi nansbranschen 
AP3 från januari 2004 

Hans Ericsson
portföljförvaltare 
kortsiktig räntebärande, kort-
siktig tillgångsallokering
21 år i fi nansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: Handelsbanken 
Kapitalförvaltning, Handels-
banken Markets

David Stillberger
portföljförvaltare 
kvantitativ analytiker 
5 år i fi nansbranschen
AP3 från juli 2001 

Eskil Svensson
portföljförvaltare Sverige 
17 år i fi nansbranschen
AP3 från maj 2000
Tidigare: Alfred Berg Kapi-
talförvaltning, Alfred Berg 
Fondkommission

Urban Eriksson
ansvarig exekvering aktier/de-
rivat och tillgångsallokering 
20 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 1999
Tidigare: Robur Kapitalförvalt-
ning, Sparbankernas Bank

Anne-Charlotte Hormgard    
portföljförvaltare
AFA, CEFA  
17 år i fi nansbranschen
AP3 från april 1993
Tidigare: Bohusbanken FK, 
Folksams fi nansdivision 

Intern aktieförvaltning

Global aktieförvaltning 
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Stig Jonsson
kvantitativ analytiker 
17 år i fi nansbranschen
AP3 från juli 1999
Tidigare: Handelsbanken Mar-
kets, Öhman Fondkommission

Bengt Hellström
chef alternativa investeringar
21 år i fi nansbranschen
AP3 från oktober 2000
Tidigare: EQT Partners, 
Investor

Mikael Huldt 
portföljförvaltare Private Equity 
4 år i fi nansbranschen 
AP3 från januari 2004 
Tidigare: Mannheimer 
Swartling advokatbyrå 

Erik Valtonen
chef risk management 
fi l dr i matematik
16 år i fi nansbranschen
AP3 från maj 2000
Tidigare: Handelsbanken 
Markets 

Dan Bergman 
senior kvantitativ analytiker, 
investeringsstrategier, ALM. 
fi l dr i fysikalisk kemi, CFA
6 år i fi nansbranschen. 
AP3 från maj 2005
Tidigare: AFA Kapitalförvaltning, 
Stockholms universitet

Mattias Bylund
kvantitativ analytiker
risk och performance
4 år i fi nansbranschen
AP3 från augusti 2002

Claudia Stanghellini
kvantitativ analytiker
8 år i fi nansbranschen
AP3 från maj 2002
Tidigare: Sun Life Financial

Ulrica Slåne Sens
portföljförvaltare life science 
AFA, CEFA
17 år i fi nansbranschen
AP3 från februari 1999
Tidigare: Aros, Enskilda 
Securities

Klas Åkerbäck 
portföljförvaltare  
7 år i fi nansbranschen
AP3 från september 2000
Tidigare: Alfred Berg Kapital-
förvaltning

Erika Lundquist
chef riskkontroll och 
compliance
11 år i fi nansbranschen 
AP3 från april 2005 
Tidigare: Brummer & Partners, 
ABB Financial Services 

Mikael Broberg 
kvantitativ analytiker 
risk och performance 
7 år i fi nansbranschen 
AP3 från augusti 2004 
Tidigare: Den Norske Bank, 
Skandia 

Alternativa investeringar

Risk management 
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Niklas Söderström 
analytiker 
riskkontroll
4 år i fi nansbranschen 
AP3 från juli 2004 
Tidigare: Nordea Bank, Aros 
Securities 
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Fondkapitalets utveckling
Rörelsens intäkter
Förvaltningsresultatet för 2005 uppgick till 28,8 (16,1) mdkr, vilket 
motsvarar en total avkastning på 17,7 (11,2) procent efter kostnader 
och justerat för nettofl öden. Vid utgången av 2005 uppgick AP3s 
fondkapital till 192,0 (160,3) mdkr. Under året erhöll fonden ett 
netto infl öde av kapital om totalt 2,9 (1,7) mdkr. 

Fondkapitalets förändring 2005   

Mkr

Ingående fondkapital 1/1 2005 160 254
Pensionsavgifter 44 883
Pensionsutbetalningar –42 277
Avgift till Försäkringskassans administration –294
Överfört från avvecklingsfonderna 593
Årets resultat 28 791

Summa fondkapital 31/12 2005 191 950

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader består av personal-, IT-, lokal- och övriga för-
valtningskostnader. Dessa kostnader uppgick till 127 (129) mkr för 
2005, varav 72 (70) mkr var personalkostnader.

Provisionskostnader1

Provisionskostnader utgörs av de externa kostnader som är direkt 
kopplade till förvaltningen av fondens tillgångar. Provisionskostnader 
utgörs av fasta förvaltningsarvoden för externa mandat, avtalade för-
valtningsavgifter för fonder för onoterade aktier samt depåkostnader. 
För 2005 uppgick provisionskostnaderna till 149,0 (149,7) mkr. 
1  Se sid 53 Ändrade redovisningsprinciper. 

Förvaltningskostnadsandel

Mkr   2005  2004

Provisionskostnader    149  150
Rörelsekostnader   127  129
Förvaltningskostnadsandel1   0,16  0,21
Förvaltningskostnadsandel2   0,07  0,10
1  Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt 
fondkapital.

2 Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.

Totalportföljen
Strategisk portfölj
AP3s övergripande tillgångsallokering, den strategiska portföljen, 
fastställs årligen av fondens styrelse. Från den strategiska portföljen 

härleds ett referensindex för noterade portföljen. Detta referens-
index är utgångspunkt för utvärdering av AP3s aktiva förvaltning.

Fondens strategiska portfölj för 2005 bestod till 54,5 procent 
av aktier, 37 procent av räntebärande tillgångar och 8,5 procent 
av fastig heter.  37 procent avser svenska tillgångar och 63 procent 
utländska tillgångar. Portföljens valutaexponering uppgick till 14,7 
procent.

Styrelsens beslut om strategisk portfölj för 2005 innebar bland 
annat att fondens innehav av realränteobligationer avyttrades, att 
den genomsnittliga återstående löptiden i ränteportföljen kortades 
och att valutaexponeringen minskades. Dessa beslut baserades på 
en medelfristig prognos om den förväntade avkastningen på olika 
tillgångar där en bedömning görs om huruvida olika tillgångar är 
under- eller övervärderade i förhållande till en långsiktig jämvikts-
avkastning. Målet med att anpassa den strategiska portföljen utifrån 
den medelfristiga analysen är att uppnå en ökad stabilitet i avkast-
ningen över tiden och på så sätt bättre koppla fondens resultat till 
åtagandet.

Sedan 2004 tillämpar fonden en policy för återbalansering av 
portföljen som innebär att vikterna i referensindex för den strategiska 
portföljen inte är fasta, utan tillåts variera inom ett intervall som 
motsvarar målvikten +/–3 procentenheter. En fördel med halvrörliga 
vikter är att det minskar de transaktionskostnader som är förknippade 
med återbalansering av portföljen. Under 2005 har gränsen för åter-
balansering av portföljen nåtts vid ett tillfälle. Detta ska jämföras med 
den tidigare ordningen där återbalanseringen skedde på daglig basis.

Marknadsnoterade tillgångar
Den marknadsnoterade portföljens värde uppgick till 184,4 mdkr 
per den sista december 2005. Avkastningen på den marknadsnote-
rade portföljen motsvarade 17,3 procent före kostnader, vilket kan 
jämföras med referensindex som avkastade 16,1 procent. Fondens 
aktiva förvaltning skapade således en aktiv avkastning om 1,2 pro-
centenheter, vilket motsvarar ett mervärde på 1,8 mdkr.

Förvaltningsberättelse 2005
Tredje AP-fondens (AP3s) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för 2005.

Strategisk portfölj 2005

Räntebärande 37,0%

Sverige 12,6%
Europa 17,9%
USA 6,5%

Fastigheter 8,5%

Aktier 54,5%

Sverige 16,0%
Europa 17,5%
USA 14,7%
Asien 6,3%
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Bidragsanalys marknadsnoterad portfölj 2005, %  

 Bidrag till fondens Bidrag till fondens  
 absolutavkastning  aktiva avkastning

Taktisk tillgångsallokering (TAA) 0,6% 0,6%
Räntebärande 1,5% 0,3%
Utländska aktier 9,9% 0,7%
Svenska aktier 5,2% –0,6%
Övrigt  0,2% 0,2%

Totalt 17,3% 1,2%

Årets aktiva avkastning överträffar med god marginal det mål som 
fastställts av styrelsen att den aktiva avkastningen ska överträffa 
referensindex med 0,2–0,8 procentenheter per år. Den aktiva av-
kastningen har uppnåtts till en låg nivå på portföljens aktiva risk, 
mätt som tracking error. Detta innebär att den aktiva avkastningen i 
riskjusterade termer varit mycket god. Informationskvoten för 2005 
uppgick till 2,2. Även den absoluta risknivån i förvaltningen mätt 
som standardavvikelse för portföljen var låg, den riskjusterade abso-
luta avkastningen, den så kallade sharpekvoten, uppgick till hela 3,4.

Avkastning och risk för marknadsnoterade tillgångar 2005

     2005    

Avkastning, % Portfölj    17,3
 Index    16,1
 Aktiv    1,2

Risk, % Portfölj    4,5
 Index    4,3
 Aktiv    0,5

Informationskvot     2,2
Sharpekvot     3,4

     
Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av noterade 
tillgångar 2005   

Mkr Noterade tillgångar

 Aktiva och  Passiva Totalt
 semipassiva mandat noterade
 mandat  tillgångar

Intäkter, brutto 9 184 4 126 13 310
   varav aktiv avkastning 1 178 10 1 188
Avdrag prestationsbaserade arvoden –85 0 –85
Netto  9 098 4 126 13 224
   Fasta förvaltararvoden –106 –6 –112

Nettobidrag   8 992 4 120 13 112
   
Förvaltat kapital, 2005-12-31 
(exklusive mandat för taktisk 
tillgångsallokering (overlaymandat) )  47 448 31 109 78 557   

Alternativa investeringar
Portföljen med alternativa tillgångar består av onoterade aktier, 
fastigheter, infrastrukturtillgångar, skogsfastigheter samt en portfölj 
bestående av mindre noterade bolag inom life science.

Fondens investeringsåtaganden i onoterade aktier uppgick vid 
årsskiftet till cirka 9,5 (5,7) mdkr och värdet av hittills gjorda inves-
teringar var 3,8 mdkr per 31 december 2005. Avkastningen på 
investeringarna uppgick till 26,3 procent. 

Fondens fastighetsportfölj består dels av en 25-procentig andel 
i AP Fastigheter, dels av investeringar i fonder för skogsfastigheter. 
Per 31 december 2005 uppgick värdet på innehavet i AP Fastigheter 
till 3,8 mdkr och i skogsfastigheter till 0,6 mdkr. Avkastningen på 
fastighetsportföljen uppgick till 44,1 procent.

Under andra halvåret 2005 gjorde AP3 sitt första investerings-
åtagande i infrastrukturtillgångar. Vid utgången av 2005 uppgick 
värdet av åtagandena till 275 mkr. Under sista kvartalet påbörjades 
uppbyggnaden av en portfölj av mindre, noterade forskningsbolag 
inom life science. Denna portfölj värderades till 83 mkr per sista 
december 2005 och hade avkastat 40,7 procent under året. 

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av onoterade 
tillgångar 2005   

Mkr    Onoterade tillgångar

Intäkter, brutto    514
Förvaltararvoden återbetalade vid 
   vinstgivande bolagsförsäljningar   –30
Förvaltaravoden redovisade som provisionskostnad  –18

Nettobidrag    466

Fordringar förvaltararvode onoterade tillgångar   61   

Förvaltat kapital, 2005-12-31 
Investerat    3 809
Åtagande    9 540

Flerårsöversikt
Under perioden 2001–2005 har portföljen givit en genomsnittlig 
real avkastning om 3,5 procent per år. Det är något under styrelsens 
fastställda långsiktiga mål om 4 procents årlig realavkastning över 
tiden, vilket förklaras av de första två årens negativa resultat. 

Den aktiva avkastningen för perioden 2001–2005 uppgår till 0,38 
procentenheter per år, före kostnader. Detta ligger nära styrelsens 
mål för den aktiva avkastningen som genom att kombinera de årliga 
målen för 2001–2005 kan beräknas till 0,42 procentenheter. I kronor 
motsvarar resultatet av den aktiva förvaltningen drygt 3 mdkr för 
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femårsperioden. Dessutom har de strategiska besluten att diversifi era 
portföljen bidragit till att höja avkastningen. Diversifi eringen in i 
små- och medelstora bolag som inleddes under 2003 har successivt 
höjt portföljens avkastning.

Viktigare händelser
Under 2005 har AP3 fokuserat på att förtydliga målen för verk-
samheten, förbättra investeringsprocesserna och riskhanteringen. 
Under 2004 och inledningen av 2005 hade AP3 en förhållandevis 
hög personalomsättning. I samband med många nyrekryteringar 
om organiserades verksamheten där förvaltningen av de noterade 
tillgångarna samlades under kapitalförvaltningen, förvaltningen av 
onoterade tillgångar samt andra mindre likvida tillgångar samlades 
under alternativa investeringar medan riskkontrollen fördes över 
till avdelningen för risk management. En ny funktion, strategisk 
allokering inrättades, vilken har till uppgift att ansvara för att ut-
veckla och samordna ALM-processen samt följa upp de strategiska 
portfölj besluten. 

I förvaltningen av den marknadsnoterade portföljen har riskerna 
omstrukturerats där riskmandaten inom funktionen för taktisk 
tillgångsallokering (TAA) och den globala aktiefunktionen ökats 
medan vissa aktiva aktiemandat inom den europeiska och svenska 
portföljen har lagts om till passiva mandat. Portföljen har diversifi e-
rats ytterligare. 

Fonden har gjort sina första investeringar i infrastrukturtillgångar, 
börjat bygga upp en life science-portfölj som består av små note-
rade forskningsbolag samt beslutat att bredda aktieportföljen till att 
också omfatta tillväxtmarknader. 

Fonden har implementerat ett nytt affärssystem och inlett en 
upphandling av nytt risksystem. En ny riskhanteringsplan har 
utarbetats och en riskkommitté har inrättats inom vilken risker och 
resultat följs upp löpande.  

Styrelsens arbete
AP3 styrelse består av nio ledamöter som utses av regeringen. 
Under 2005 har två nya ledamöter utsetts. Vid styrelsens samman-
träden deltar även fondens verkställande direktör och de övriga 
anställda som erfordras för ett ärendes behandling. 

Styrelsen har under året haft sju sammanträden varav ett längre 
fördjupningssammanträde där övergripande strategiska frågor 
behandlades rörande fondens mål, medelfristig tillgångsallokering 
och hantering av risker diskuterades. Utöver de årliga uppgifterna 
att fastställa årsbokslut, budget, verksamhetsplan samt strategisk 

portfölj följer styrelsen löpande upp verksamheten. I samband 
med fastställandet av årsbokslutet redogjorde fondens revisorer för 
revisionen.

Vid samtliga styrelsemöten har fondens förvaltningsresultat dis-
kuterats, vid fyra möten har fondens kostnadsutveckling följts upp 
och frågan kring fondens kostnadseffektivitet har behandlats vid tre 
möten där bl a styrelsen beslutade om att en benchmarkstudie av 
kostnaderna skulle genomföras. 

Styrelsen har fastställt ett långsiktigt mål för AP3s avkastning 
motsvarande en real avkastning om fyra procent i genomsnitt 
per år. För den aktiva förvaltningen har styrelsen beslutat att 
ändra  målet om 0,2–0,8 procentenheter 2005 till 0,6 procenten-
heter gällande från och med 2006. En ny riskorganisation sjösat-
tes under året och styrelsen beslutade om ett nytt riskregelverk. 
Därutöver har styrelsen beslutat om att ytterligare diversifi era 
portföljen genom att bredda den globala aktieportföljen till att 
också omfatta tillväxtmarknader samt inom alternativa investe-
ringar bygga upp en life science portfölj. En särskild presenta-
tion i utbildningssyfte genomfördes i anslutning till beslutet om 
investeringar i tillväxtmarknader.  Styrelsen har också löpande 
diskuterat ägarfrågor och en ny ägarpolicy har fastställts. En 
styrelseutvärdering genomfördes i början av 2006.

Styrelsen har inrättat en revisionskommitté. Kommittén verkar 
i första hand inom områdena regelansvar, internkontroll, extern 
 revision och riskkontroll. Kommittén har också hand om de löpande 
kontakterna med fondens revisorer. Under året har kommittén 
haft tre möten. Centrala frågor har varit att följa upp implemen-
teringen av fondens nya affärssystem och utarbetandet av en ny 
riskhanterings plan. Revisionskommitténs ordförande rapporterar 
löpande till styrelsen om kommitténs verksamhet. 

Regeringens utvärdering
Under 2005 har fi nansdepartementet genomfört den årliga utvär-
deringen av AP-fondernas verksamhet år 2004, vilken presenteras i 
en skrivelse till riksdagen. I utvärderingen konstaterades bland annat 
att det alltjämt var för tidigt att dra defi nitiva slutsatser beträffande 
fondernas resultat. Regeringen påpekade dock att en jämförelse av 
AP-fondernas avkastning tyder på att riskspridningen blivit mindre 
än man kunde ha förväntat sig av att dela upp buffertkapitalet på fyra 
fonder. Man ansåg också att det fanns indikationer på att aktivitets-
nivån i förvaltningen varit för låg i förhållande till kostnaderna, 
vilket grundas på en separat kostnadsutvärdering som genomförts 
av KPMG.
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Regeringens utvärdering har varit föremål för genomgång och 
diskussion i AP3s ledning och styrelse. En oberoende benchmar-
king-studie av fondens kostnadseffektivitet har genomförts av en 
extern konsultfi rma, CEM (Cost Effectiveness Measurement Inc). 
CEMs analys var mer detaljerad än KMPGs och tog hänsyn till 
vald tillgångsmix och förvaltningsstruktur (fördelningen mellan aktiv 
och passiv respektive intern och extern förvaltning) vid kostnads-
jämförelsen. CEM-studien indikerade att AP3s förvaltning var kost-
nadseffektiv, givet den förvaltningsstruktur som valts. AP3 har också 
genomfört fördjupade studier av kostnaderna inom vissa områden 
för att säkra att fondens arvoden för externa tjänster är rimliga. AP3 
har också ökat aktivitetsnivån i förvaltningen under 2005 vilket har 
bidragit till god aktiv avkastning. 

AP3 har tillsammans med övriga AP-fonder haft ett möte med 
Finansutskottet där kostnaderna för förvaltningen och ägarstyrning s- 
 frågor diskuterades. Vidare har kostnaderna för AP-fondernas 
förvaltning avhandlats på ett möte med statssekreteraren i fi nans-
departementet. 

Ägarstyrning
Under 2005 deltog AP3 på 40 ordinarie bolagsstämmor och sju 
extrastämmor. Fonden har även varit representerad i valbered-
ningarna i Alfa Laval, Cardo, Castellum, Haldex, Höganäs, Nobia, 
Switchcore samt Telelogic.

Fondens styrelse beslutade under året om en ny ägarpolicy.  
De delar som sammanföll med den svenska bolagsstyrningskoden 
togs bort och fokus fl yttades till andra viktiga ägarfrågor. Ett viktigt 
tema är AP3s syn på hur aktierelaterade incitamentsprogram ska 
vara utformade för att stämma överens med ägarnas intressen.

Genom aktivt ägarengagemang verkar AP3 för att säkerställa 
att de bolag som fonden har större investeringar i har en ända-
målsenlig riskhantering inom miljö- och etikområdet. Bolaget har 
under 2005 fört dialog med ett 10-tal bolag kring bolagens sociala 
ansvar.

Värdering och riskkontroll
AP3 har högt ställda krav på uppföljning av avkastning och risk i 
fondens portfölj. Detta gäller såväl för enskilda mandat som för hela 
fonden. Under 2005 har fonden implementerat ett nytt affärssystem. 
Det nya systemet är ett helintegrerat portföljförvaltningssystem för 
front/middle/back offi ce. Målet är att åstadkomma en hög grad av 
automatisering i affärsprocessen. 

Värdeutveckling och risk i portföljen mäts på daglig basis. Risk-
kontrollgruppen följer upp att fondens förvaltning sker inom beslu-
tade limiter och följer de instruktioner som fastställts av styrelsen 
eller ledningen. De dagliga rapporterna om riskexponering utgör 
också ett viktigt underlag för förvaltarnas portföljbeslut. Under året 
har en upphandling av ett nytt risksystem inletts. Det nya systemet 
kommer att vara fullt integrerat med affärssystemet. 

Organisation och medarbetare
AP3 har under 2005 omorganiserat verksamheten i syfte att ytter-
ligare förtydliga ansvarfördelningen och förbättra samordningen av 
fondens resurser. Under försommaren genomfördes en medarbetar-
undersökning som ska tjäna som en första referenspunkt i arbetet 
med att säkra en väl fungerande organisation. Ledningen har 
fokuserat på att förtydliga målen och skapa en bättre återkoppling 
mellan insats och prestation genom att utveckla medarbetarsamta-
len och utbilda cheferna inför samtalen. Vid utgången av 2005 hade 
fonden 48 anställda varav 28 män och 20 kvinnor. I genomsnitt 
har fondens anställda en arbetslivserfarenhet på 14 år. Under 2005 
slutade sju personer och åtta nya anställdes. Två personer hade kon-
trakterats för att börja under första kvartalet 2006. Fonden har en 
låg sjukfrånvaro vilken uppgick till 1,0 procent under 2005.

Courtage
Vid förvärv av aktier och andelar aktiveras courtage och inkluderas 
därmed i anskaffningsvärdet. Totalt erlagt courtage under 2005 
uppgick till 105,5 (89,6) mkr. Av courtagekostnaden är 75 procent 
hänförlig till fondens externa förvaltning. 

Ändrade redovisningsprinciper
Från och med 2005 har Första–Fjärde AP-fonden anpassat uppställ-
ningsformen för resultaträkningen till vad som i huvudsak gäller för 
värdepappersbolag. Förändringen innebär att alla externa kostnader 
som är direkt kopplade till förvaltningen av tillgångarna redovisas 
på resultaträkningens intäktssida. Denna nya uppställningsform till-
lämpades från och med delårsrapporten för första halvåret 2005. Se 
vidare not 1 redovisningsprinciper. 

Under hösten 2005 beslutade AP-fonderna om förändrade 
redovisningsprinciper som påverkar redovisningen av rörliga 
förvaltningsarvoden till externa förvaltare respektive arvoden till 
riskkapitalfonder. Syftet är att ge en mer rättvisande bild av fondens 
kostnader och anpassa redovisningen till den praxis som gäller för 
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jämförbara organisationer i Sverige och internationellt. Från och 
med bokslutet 2005 kostnadsförs rörliga förvaltningsarvoden direkt 
mot nettoresultatet för respektive placeringstillgång och ingår 
således inte i posten provisionskostnader. För 2005 uppgick rörliga 
arvoden till 85 mkr.

Avseende arvoden till riskkapitalfonder (fonder för onoterade 
 aktier) hanteras redovisningen utifrån hur respektive avtal ser 
ut. För fl ertalet fonder innebär avtalet att förvaltningsarvodena 
återbetalas vid fondernas försäljning av bolag. I dessa fall redovisas 
förvaltningsarvodet som en fordran i balansräkningen. Denna 
fordran löses upp i samband med vinstgivande bolagsförsäljningar. 

Flerårsöversikt1  

      Annualiserat 
Nyckeltal 2005 2004 2003 2002 2001 2001–2005

Resultat och infl öden, mdkr
Fondkapital 192,0 160,3 142,5 120,2 132,7
Infl öden2 2,9 1,7 2,6 5,0 4,5
Årets resultat 28,8 16,1 19,8 –17,5 –5,8
Avkastning, %
Avkastning total portfölj före kostnader, 17,9 11,4 16,4 –12,4 –4,1
Avkastning total portfölj efter kostnader 17,7 11,2 16,2 –12,6 –4,2
Avkastning noterade tillgångar före kostnader3 17,3 11,4 17,2 –12,9 –4,4
Aktiv avkastning noterade tillgångar före kostnader 1,2 0,0 –0,1 0,6 0,2 0,38
Aktiv avkastning noterade tillgångar efter kostnader      0,22
Aktiv risk, %     
Aktiv risk noterade tillgångar (std avvikelse) ex post 0,5 0,5 0,9 0,8 1,0
Valutaexponering, %     
Valutaexponering, i % av strategiska portföljen 14,7 4                                 19,3 10,8 9,6 7,7
Aktiv respektive extern förvaltning, %     
Andel aktiv förvaltning (inkl enhanced), 74,1 87,8 80,6 84,8 73,9
Andel extern förvaltning (inkl investeringar i riskkapitalbolag) 45,3 30,8 28,8 28,4 23,2
Förvaltningskostnader i % av förvaltat kapital     
Förvaltningskostnadsandel inkl provisionskostnader 0,16 0,21 0,18 0,14 0,08
Förvaltningskostnadsandel exkl provisionskostnader  0,07 0,10 0,10 0,10 0,08

1 Avkastningssiffror defi nierade enligt regeringens årliga utvärdering

2  Netto från Försäkringskassan (till och med år 2004 RFV) och 
avvecklingsfond/särskild förvaltning

3 Fondens likvidportfölj som exkluderar fastigheter och onoterade aktier

4 Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist

Vid årsbokslutet görs en bedömning av sannolikheten för huru-
vida återbetalning förväntas ske eller inte. Om fonden bedömer att 
återbetalning inte kommer att ske, kostnadsförs förvaltningsarvodet 
som provisionskostnad i resultaträkningen. För fonder där förvalt-
ningsarvodet enligt avtal inte kommer att återbetalas vid fondernas 
framtida försäljning av bolag, kostnadsförs förvaltningsarvodena 
direkt vid betalning som provisionskostnad. 

Under 2005 uppgick de kostnadsförda arvodena avseende 
förvaltning av onoterade aktier till 18 mkr. Arvoden som återbetalas 
vid vinstgivande bolagsförsäljningar uppgår till 30 mkr. Arvoden 
som redovisas som en fordran i balansräkningen uppgick till 61 mkr.
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Resultat- och balansräkningar

Resultaträkning   

Rörelsens intäkter
Mkr Not 2005 2004

Räntenetto                          11 2 526 2 991
Erhållna utdelningar  2 730 2 063
Nettoresultat, 
noterade aktier och andelar  19 181 10 148
Nettoresultat, 
onoterade aktier och andelar 12 1 226 361
Nettoresultat, räntebärande 
tillgångar  19 2 105
Nettoresultat, derivatinstrument  744 116
Nettoresultat, 
valutakursförändringar  2 641 –1 438
Provisionskostnader, netto 13 –149 –150

Summa rörelseintäkter 28 918 16 196

Rörelsens kostnader
Mkr Not 2005 2004

Personalkostnader  14  72 70
Övriga administrationskostnader 15 55 59

Summa rörelsens kostnader 127 129
  
Årets resultat 28 791 16 067

Balansräkning   

TILLGÅNGAR

Placeringstillgångar
Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31

Aktier och andelar      
      Noterade                             2 103 673 86 548    
      Onoterade 2 5 096 2 853    
Obligationer och andra 
räntebärande tillgångar           3 78 811 65 464 
Derivat       4 468 2 877

Summa placeringstillgångar 188 048 157 742

Fordringar och andra tillgångar
Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31

Kassa och bankmedel  3 379 1 610    
Övriga tillgångar       5 216 36    
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter            6 1 669 1 199   

Summa fordringar och andra tillgångar 5 264 2 845   

Summa tillgångar 193 312 160 587

FONDKAPITAL OCH SKULDER

Fordringar och andra tillgångar
Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31

Derivat                     4 1 176 205   
Övriga skulder         7 47 50   
Förutbetalda intäkter och 
upplupna kostnader           8 139 78

Summa skulder 1 362 333

Fondkapital
Mkr Not 2005-12-31 2004-12-31

Ingående fondkapital   9 160 254 142 536   
Nettobetalning mot 
pensionssystemet 2 312 1 397   
Överfört från särskild förvaltning 
samt avvecklingsfond 593 254   
Årets resultat 28 791 16 067

Summa fondkapital 191 950 160 254

Summa fondkapital och skulder 193 312 160 587

Poster inom linjen 10  
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NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper   

Enligt ”Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder” ska årsredovisningen 

upprättas med tillämpning av god redovisningssed. Buffertfonderna har, utifrån 

gällande föreskrifter för jämförbara fi nansiella företag, utarbetat gemensamma 

redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats.

Ändrade redovisningsprinciper
Första – Fjärde AP-fonderna har från och med år 2005 anpassat principen 

för redovisning av arvoden för extern förvaltning av onoterade tillgångar samt 

uppställningsform för resultaträkningen, till vad som gäller för jämförbara 

organisationer i Sverige och internationellt. Den nya principen för redovisning av 

arvoden för extern förvaltning av onoterade tillgångar tillämpas för arvoden ut-

betalade från och med 1 januari 2005. Jämförelsesiffror har således ej justerats. 

Jämförelsesiffrorna har däremot justerats i enlighet med anpassningen till ny 

uppställningsform för resultaträkningen.

Prestationsbaserade arvoden, som endast utgår om förvaltaren uppnår en 

avkastning utöver överenskommen nivå, redovisas under nettoresultat per 

tillgångsslag i resultaträkningen. Utbetalade arvoden för extern förvaltning av 

onoterade tillgångar, för vilka återbetalning medges före vinstdelning och där 

återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som en fordran under övriga 

tillgångar i balansräkningen. Fasta arvoden till externa förvaltare liksom depå-

banksarvoden redovisas under provisionskostnader i resultaträkningen.

Från och med 2005 redovisar AP3 obligationsinnehav till upplupet anskaffnings-

värde samt redovisar terminspåslaget på valutaterminer som ränta. Inga jämförel-

sesiffror har ändrats.

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 skulden till motparten mellan affärsdag och likviddag 

redovisas brutto under övriga tillgångar respektive övriga skulder. 

Utländsk valuta
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens valutakurser. 

Värdeförändringar på tillgångar och skulder i utländsk valuta uppdelas i en del 

som är hänförlig till värdeförändringen av tillgången eller skulden och en del som 

är orsakad av valutakursförändringen. Både realiserade och orealiserade värde-

förändringar till följd av förändring i valutakurser redovisas i resultaträkningen 

under nettoresultat, valutakursförändringar.

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till verkligt värde. För aktier noterade på en aukto-

riserad börs används i första hand den senaste betalkursen i lokal valuta under 

årets sista handelsdag, i andra hand den senaste köpkursen.

Onoterade innehav värderas enligt EVCAs principer eller likvärdiga värde-

ringsprinciper. Generellt gäller att innehaven skall uppvisa verkligt värde med 

beaktande av försiktighet och konsekvens i värderingen.

Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Obligationer och andra räntebärande tillgångar värderas till verkligt värde. 

Verkligt värde bestäms i första hand av senaste köpkurs under årets sista 

handelsdag, i andra hand av köpkursen dagen innan. Realisationsresultatet 

och orealiserade värdeförändringar utgörs av skillnaden mellan genomsnittligt 

upplupet anskaffningsvärde och försäljningsvärde/verkligt värde. Det upplupna 

anskaffningsvärdet är det diskonterade nuvärdet av framtida betalningar där 

diskonteringsräntan utgörs av den effektiva räntan vid anskaffningstidpunkten. 

Detta innebär att förvärvade över- /undervärden periodiseras under återstående 

löptid eller till nästa räntejusteringstillfälle. Förändringar av det upplupna anskaff-

ningsvärdet redovisas som ränteintäkt.

Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas tillgången fortsatt i 

balans räkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värde-

papperet redovisas som ställd pant inom linjen i balansräkningen. Skillnaden 

mellan likvid i avistaledet och terminsledet periodiseras över löptiden och 

redovisas som ränta.

Derivatinstrument
Derivatinstrument värderas till verkligt värde. Derivattransaktioner med positivt 

marknadsvärde per balansdagen redovisas som tillgångar medan transaktioner 

med negativt marknadsvärde redovisas som skulder. Skillnaden mellan termins-

kurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras linjärt över terminskontraktets 

löptid och redovisas som ränta.

Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas fortsatt i balansräkningen samt tas upp 

som ställd pant inom linjen. Erhållna och upplupna premier redovisas som 

ränteintäkt.

Inventarier och programvaror
Investeringar i inventarier, egenutvecklad och förvärvad programvara kostnads-

förs löpande.

Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt överföringar 

från den Särskilda förvaltningen respektive Avvecklingsfonden, som de fyra 

 buffertfonderna äger gemensamt, redovisas direkt mot fondkapitalet.

Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under 

rörelsens intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depå-

banksavgifter och fasta arvoden till externa förvaltare.

Redovisning av prestationsbaserade arvoden och förvaltararvoden för onoterade 

tillgångar framgår under ”Ändrade redovisningsprinciper”.

Rörelsens kostnader
Samtliga kostnader, exklusive courtage, prestationsbaserade arvoden till ex-

terna förvaltare samt provisionskostnader, redovisas under rörelsens kostnader.

Eftersom AP3 inte är registrerad som skattskyldig för mervärdeskatt, då fonden 

inte anses utgöra näringsidkare, har fonden inte rätt att återfå erlagd mervärdes-

skatt. Mervärdesskatt redovisas tillsammans med respektive kostnadspost.

Inkomstskatter
AP-fonderna är befriade från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. Vid 

placeringar utanför Sverige varierar skattskyldigheten från land till land.

Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.

Noter
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NOT 2 Aktier och andelar   

Noterade aktier och andelar

             2005-12-31          2004-12-31 

Mkr Verkligt  Anskaffnings- Verkligt  Anskaffnings-
 värde värde värde värde 

Svenska aktier 30 305 24 190 28 331 26 693  

Utländska aktier 71 603 60 651 56 721 60 857  

Andelar i utländska fonder 1 765 1 416 1 496 1 425

Summa aktier 103 673 86 257 86 548 88 975

Onoterade aktier och andelar

     Anskaffnings-  Anskaffnings-
   Ägarandel Ägarandel värde  värde
Namn Organisationsnummer Antal kapital röster 2005-12-31  2004-12-31

Svenska onoterade aktier och andelar      

AP Fastigheter Holding AB  556650-4196 1 000 000 25% 25% 721  721

Bergvik Skog AB 556610-2959  5% 5% 173  173

Swedestart Life Science  969675-2337  11%  28  24

Swedestart Tech  969674-7725  11%  31  39

Litorina Kapital 2001  969682-2718  33%  51  46

Innkap 1  556541-0056  28%  106  115

Innkap 2  969661-4735  25%  57  48

EQT Scandinavia I 969677-7037  6%  42  61

IT Provider Fund VII 556539-5646  17%  56  21

Priveq III 969704-1524  30%  25  –

Four Seasons Venture V B   27%  31  –

Summa svenska onoterade aktier och andelar     1 321  1 248

      

Utländska aktier och andelar      
EUR      

HVP European Venture   19%  44  22

Carnegie BiotechBridge Fund   29%  42  43

Candover 2001 Fund    1%  137  151

CapMan Equity VII    8%  140  88

Innkap 3 969673–0333  10%  51  35

European Secondary Development Fund III   13%  29  7

Altor 2003 Fund   4%  128  71

Polder - Greenpark Co - Investment   13%  71  72

Electra European Fund   2%  125  104

Crown Private Equity - Eur. Buyout   23%  44  26

NeoMed Innovation IV   21%  5  4

Keyhaven Capital I   12%  13  2

Greenpark International Investors II   6%  30  0

Advent International GPE V   1%  14  –

Electra European Fund II   2%  25  –

Candover 2005 Fund   1%  –1  –

CapMan Buyout VIII   6%  2  –

GBP      

LGV 2    5%  11  35

LGV 3    3%  46  53

LGV 4   3%  42  11

Alchemy   2%  48  0

Henderson PFI Sec. Fund   6%  32 

USD      

GS Vintage II    3%  28  83

Private Equity Technology Partners III    10%  78  53

Vision Capital III    19%  47  31

Warburg Pincus Private Equity VIII    1%  215  173

Paul Capital Top Tier Investments II   7%  96  65

Auda Secondary Fund   6%  69  38

Rhône Offshore Partners II   6%  109  38

GS US Middle Market Buyout Fund   29%  104  30

Kelso Investment Associates VII   1%  59  3

Harbour Vest 2004 Direct Fund   10%  90  12

GS Vintage III   2%  25  10

Viking Global Timber Fund LLC   18%  78  61

Private Equity Technology Partners IV   8%  18  –
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Not 2 forts.

Onoterade aktier och intressebolag

     Anskaffnings-  Anskaffnings-
   Ägarandel Ägarandel värde  värde
Namn Organisationsnummer Antal kapital röster 2005-12-31  2004-12-31

VenCap10   7%  18  –

Paul Capital Top Tier Investments III   6%  7  –

CD&R Fund VII   1%  46  –

GS Capital Partners V   1%  56  –

VenCap 6   5%  –1  –

OakHill Capital Parners II   1%  31  –

Warburg Pincus Private Equity IX   1%  42  –

AIG Co-Investment Fund   5%  32  –

Global Timber Investors 7   7%  10  –

Southern Cone Timberland LLC   31%  34  –

NOK      

Four Seasons Venture IV   17%  69  73

Ferd Private Equity   10%  85  69

Four Seasons Venture IV TWIN AS   17%  8  – 

Summa utländska  onoterade aktier och andelar     2 531  1 463

Summa svenska onoterade aktier och andelar     1 321  1 248

Summa onoterade aktier och intressebolag     3 852  2 711

Totalt marknadsvärde     5 096  2 853

NOT 3 Obligationer och andra räntebärande tillgångar  

Obligationer  samt andra räntebärande värdepapper fördelat 

på emittentkategori 

    

 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2004-12-31

   Upplupet              
 Verkligt anskaff- Verkligt Anskaff- 
Mkr värde ningsvärde värde ningsvärde

Svenska staten 7 521 7 535 11 575 10 739

Svenska kommuner 37 37 37 37

Svenska bostadsinstitut 10 559 10 541 13 359 13 262

Övriga svenska emittenter    

   Finansiella företag 2 013 1 999 1 626 1 589

   Icke-fi nansiella företag 10 140 10 119 7 310 7 118

Utländska stater 22 854 22 176 14 554 14 443

Övriga utländska emittenter 25 687 25 168 17 003 17 936

Totalt 78 811 77 575 65 464 65 124        

        

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på 

instrumenttyp    

 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2004-12-31

  Upplupet              
 Verkligt anskaff- Verkligt Anskaff- 
Mkr värde ningsvärde värde ningsvärde

Realränteobligationer 8 465 8 464 10 341 9 646

Övriga obligationer 59 666 58 435 45 932 45 805

Statsskuldväxlar   – –

Certifi kat 6 444 6 444 293 292

Andelar i 

   svenska räntefonder 2 188 2 184 – –

Andelar i 

   utländska räntefonder   – –

Övriga instrument 2 048 2 048 8 898 9 381

Totalt 78 811 77 575 65 464 65 124

NOT 4 Derivat  

 Nominellt Positivt Negativt
Mkr värde verkligt värde verkligt värde 

Aktierelaterade instrument    
FRA/Terminer 2 642 153 424 

     
Summa 2 642 153 424 

varav clearat 2 642   
     

Ränterelaterade instrument     
FRA/Terminer 11 280 65 109 

     

     

Swappar 159 227 51 

Summa 11 439 292 160 

varav clearat 11 280   
     

Valutarelaterade instrument     
Optioner                  Innehav 18 39 22 

     

FRA/Terminer –588 578 1 164 

     
Summa –570 617 1 186 

varav clearat –

 Derivat får enligt fondens placeringsregler användas främst i syfte att 

effektivisera förvaltningen eller minska risken.  Huvudsakliga användningen 

av de instrument där fonden har störst exponering är:    

* Aktieterminer: dessa används främst för taktisk tillgångsallokering, inklusive 

regional allokering mellan aktieklasser.    

* Ränteterminer: dessa används för regional allokering mellan tillgångsklasser 

men även för hantering av fondens ränterisk,  inklusive fondens exponering 

för kreditspreadrisk mellan stats- och swapkurvorna.    

* Valutaderivat: dessa används för att hantera fondens valutaexponering 

(valutahedgekvoten).        

Samtliga positioner och risker i derivatinstrument följs upp kontinuerligt och 

resultat mäts liksom fonden i övrigt på daglig basis.    

 Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade markna-

der iclearade produkter, varpå  motpartsriskerna enbart är gentemot clearing-

huset. Valutamarknaden för derivatinstrument är emellertid en  OTC-marknad, 

vilket innebär att denna handel inte är standardiserad eller clearad, varpå 
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Not 4 forts.

kredit- eller leveransrisker  normalt uppkommer gentemot de motparter som 

anlitas. Fondens motparter för handel som ej clearas godkänns och limiteras 

av fondens styrelse och exponering inom ramen för dessa limiter bevakas 

löpande. Fonden följer marknadens standardiserade avtal för OTC-handel 

såsom exempelvis ISDA-avtal. För en närmare beskrivning av  risk han teringen 

med avseende på derivatinstrument hänvisas till fondens riskhanteringsplan.

   

NOT 5 Övriga tillgångar     
Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Fondlikvider 155 36

Övriga kortfristiga fordringar 61 0

Summa övriga tillgångar 216 36        

NOT 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Upplupna ränteintäkter 1 649 1 172

Upplupna utdelningar 12 16

Restitutioner 3 6

Förutbetalda kostnader 5 5

Summa förutbetalda kostnader och 

upplupna intäkter 1 669 1 199

NOT 7 Övriga skulder  

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Leverantörsskulder 4 10

Fondlikvider 41 37

Löneskatter 0 0

Personalens källskatter 2 3

Övriga skulder 0 0

Summa övriga skulder 47 50

NOT 8 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Upplupna externa förvaltningskostnader 98 55

Övriga upplupna kostnader 40 21

Bonus inkl sociala avgifter 1 2

Summa förutbetalda intäkter och 139 78

upplupna kostnader 

NOT 9 Fondkapital

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Ingående fondkapital 160 254 142 536

Inbetalda pensionsavgifter  44 883 42 904

Utbetalda pensionsmedel innevarande år –42 268 –40 696

Överfl yttning av pensionsrätter till EG –14 –95

Reglering av pensionsrätt 5 –4

Engångsreglering avseende 1999–2004 0 –400

Administrationsersättning till Försäkringskassan/RFV –294 –312

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet 2 312 1 397

    

Överfört från Första AP-fondens  avvecklingsfond 363 129

Överfört från Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning 230 125

Summa överfört från avvecklingsfond/ 593 254

särskild förvaltning 

Not 9 forts.  

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Årets resultat 28 791 16 067

  

Utgående fondkapital 191 950 160 254

  

Förvaltat kapital Första AP-fondens avvecklingsfond 3 688 4 924

Förvaltat Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning 472 806

  

Årsredovisningar över Första AP-fondens avvecklingsfond respektive Fjärde AP-

fondens  särskilda förvaltning kan rekvireras från respektive AP-fond.

NOT 10  Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Mkr 2005-12-31 2004-12-31

Panter för återköpstransaktioner 0 2 135 

Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits    

   Utlånade värdepapper  27 233 17 841 

   Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 28 779 18 736 

Övriga panter och jämförliga säkerheter 
 Nominellt  Nominellt

Mkr belopp belopp 

 

För derivathandel 722 892 

    

    

Åtaganden
    

  Investerat   Investerat
 Totalt t.o.m  Totalt  t.o.m 
Mkr åtagande 2005-12-31 åtagande 2004-12-31

Onoterade aktier 9 540 3 809 5 728 2 092

NOT 11 Räntenetto

Mkr 2005 2004

Ränteintäkter  

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 2 988 2 865

Derivatinstrument 173

Värdepapperslån 62 40 

Övriga ränteintäkter 41 86

Summa ränteintäkter 3 264 2 991

  

Räntekostnader  
Derivatinstrument 738 

Övriga räntekostnader 0 0

Summa räntekostnader 738 0

  

Räntenetto 2 526 2 991

NOT 12 Nettoresultat onoterade aktier och andelar

Mkr 2005 2004 

 

Realisationsresultat 231 92

Orealiserade värdeförändringar 995 269

Nettoresultat onoterade aktier och andelar 1 226 361
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NOT 13  Provisionskostnader

Mkr 2005 2004  

Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar 113 62

Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar 18 66

Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader 18 22

Summa provisionskostnader 149 150

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka 

uppgick till 85 (35) mkr 2005. Dessa redovisas direkt mot nettoresultatet för 

respektive placeringstillgång.

NOT 14  Personal

  2005 2004

  varav   varav 

 totalt  kvinnor totalt kvinnor

Medelantal anställda 46 20 46 16 

Anställda 31/12 48 20 46 19 

Antal i ledningsgruppen 31/12 9 4 8 2 

      

Lön och arvoden      

Styrelseordförande 100  100  

VD 2 966  2 711  

Styrelse exkl ordförande 480  504  

Ledningsgruppen exkl VD 11 920  10 674  

Övriga anställda 28 171  30 424  

Lön och arvoden total 43 637  44 413  

Not 14 forts.

      

Reserverat för rörlig ersättning    

VD 0  

Ledningsgruppen exkl VD –440  –2 361  

Övriga anställda –317  –2 037  

Rörlig ersättning total –757  –4 398  

      

Ersättning till styrelseledamöter      

utöver styrelsearvode 0  0  

      

Pensionskostnader      

VD 888  761  

Ledningsgruppen exkl VD 2 744  2 264  

Övriga anställda 6 569  6 736  

Pensionskostnader total 10 201  9 761  

      

Sociala kostnader      

Styrelseordförande 32  33  

VD  1 178  1 071  

Styrelsen exkl ordförande 156  165  

Ledningsgruppen exkl VD 4 392  3 268  

Övriga anställda 10 535  10 829  

Sociala kostnader total 16 293  15 365  

Övriga personalkostnader 2 936  5 011  

Totalt personalkostnader 72 310  70 151  

Styrelse
Styrelsearvodena fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår till 100 

tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 tkr till leda-

möter. Regeringen har förutom styrelsearvodena beslutat om möjlighet för 

fonden att ersätta ledamöter i styrelsen för kommittéarbete med maximalt 

100 tkr. 65 tkr har reserverats avseende 2005 för kommittéarbete.

Ersättningskommitté

Efter att de rörliga komponenterna i fondens ersättningssystem avskaffats 

har styrelsen ansett att det saknas behov av en ersättningskommitté. VDs 

ersättning fastställs av styrelsen.

Not 14 forts. 

VD

I VDs anställningsavtal förbinder sig fonden att betala premie för tjänste-

pensions- och sjukförsäkring uppgående till 30 procent av bruttolönen. 

Avtalet gäller med en uppsägningstid från fondens sida med 12 månader 

och sex månader från VDs sida. Något avtal om avgångsvederlag fi nns ej. 

Ej heller fi nns något avtal om förtida pension. 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består per den 31 december 2005 av åtta medarbetare 

samt VD. Ersättningar till dessa (exklusive VD) framgår av tabellen ovan. 

Fonden har anslutit sig till kollektivavtal mellan BAO och JUSEK/CR/CF 

(SACO). Några särskilda avtal utöver detta avseende uppsägningstid, 

avgångsvederlag eller förtida pension fi nns ej.

Sjukfrånvaro

Totala sjukfrånvaron har under 2005 varit 1,0% (0,6%) uppdelat på  0,5% 

(0,4%) för  män och 1,8% (0,9%) för de kvinnliga anställda. Ingen anställd 

har varit sjuk mer än 60 dagar i sträck.

Rörlig ersättning

Fonden har sedan 2001 tillämpat ett system för rörlig ersättning. Med anled-

ning av de nya riktlinjer som regeringen gav ut under 2003 togs systemet 

med rörlig ersättning bort från och med 2004. I det rörliga ersättnings-

systemet som fanns fram till och med 2003 ingick en långsiktig del. I 2003 

års bokslut avsattes 2,6 mkr för utbetalning 2006. Under 2004 återfördes 

1,1 mkr av reserven och ytterligare 0,8 mkr har återförts 2004. Kvarvarande 

reserv 0,7 mkr kommer att betalas ut under 2006 då ett av två långsiktiga 

mål för perioden 2003–2005 har uppnåtts

NOT 15 Övriga förvaltningskostnader     

Mkr 2005 2004

Lokalkostnader 5 5

Informations- och datakostnader 35 39

Köpta tjänster 8 8

Övrigt 7 7

Summa övriga förvaltningskostnader 55 59

I köpta tjänster ovan ingår   

arvoden till revisorerna                       
Tkr 2005 2004

Revisionsuppdrag  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 1 282 1 068

KPMG Bohlins AB 326 262

  

Andra uppdrag  
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 105 34

Summa ersättningar till revisionsbolag 1 713 1 364
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Tabelldel

Femårsöversikt   

  2005 2004 2003 2002 2001 Annualiserat  Ackumulerat 
       2001-2005  2001-2005 

Resultat och infl öden
i mdkr        
Nettoinfl öden från pensionsystemet  2,9 1,7 2,6 5,0 4,5  
Årets resultat  28,8 16,1 19,8 –17,5 –5,8  
Fondkapital 31/12  192,0 160,3 142,5 120,2 132,7  

Avkastning och kostnader        
totalportfölj 
i procent        
Avkastning före kostnader  17,9 11,4 16,4 –12,4 –4,1  
Rörelsekostnader  0,07 0,10 0,10 0,10 0,08  
Provisionskostnader  0,09 0,11 0,08 0,04 0,00  
Avkastning efter kostnader  17,7 11,2 16,2 –12,6 –4,2  
Infl ation  0,82 0,29 1,27 2,08 2,67  
Real avkastning efter kostnader  16,7 10,9 14,7 –14,4 6,7  
        
i mdkr        
Avkastning före kostnader  28,9 16,2 20,0 –17,3 –5,7  
Rörelsens kostnader1  0,1 0,1 0,2 0,2 0,1  
Avkastning efter kostnader  28,8 16,1 19,8 –17,5 –5,8  

Avkastning och risk        
marknadsnoterad portfölj        
Avkastning, % Portfölj 17,3 11,4 17,2 –12,9 –4,4 5,0  27,4
 Index  16,1 11,4 17,3 –13,5 –4,6 4,6  25,2
 Aktiv 1,2 0,0 –0,1 0,6 0,2 0,4  2,3
        
Risk (standardavvikelse), % Portfölj 4,5 5,4 8,6 12,5 11,2 8,8 
 Index 4,3 5,3 8,5 12,6 10,9 8,7 
 Aktiv 0,5 0,5 0,9 0,8 1,0 0,7 

Informationskvot  2,2 0,0 neg 0,7 0,2  
Sharpekvot  3,4 1,6 1,6 neg neg  

Valutaexponering        
% av den strategiska portföljen  14,7 2                 19,3 10,8 9,6 7,7  

Aktiv förvaltning        
% av totalportföljen  74,1 87,8 80,6 84,8 73,9  

Extern förvaltning        
% av totalportföljen  45,3 30,8 28,8 28,4 23,2  

Förvaltningskostnader        
% av förvaltat kapital        
Rörelsekostnader  0,07 0,10 0,10 0,10 0,08  
Rörelsekostnader  
+ provisionskostnader  0,16 0,21 0,18 0,14 0,08  
    
Portföljsammansättning        
i mdkr  192,0 160,3 142,5 120,2 132,7  
 varav         
Svenska aktier  30,7 27,3 23,8 19,4 23,8  
Utländska aktier  80,2 61,7 57,0 48,2 44,6  
Nominella räntebärande, Sverige  25,6 28,4 25,6 19,7 23,2  
Nominella räntebärande, Utlandet   42,5 24,8 22,7 19,5 27,8  
Reala räntebärande, Sverige  6,7 6,7 10,2 9,8 9,5  
Reala räntebärande, Utlandet   1,9 7,9 0,0 0,0 0,0  
Fastigheter (inkl. skog)  4,4 3,5 3,2 3,6 3,8

Antal anställda  48 46 45 41 34  

2  Exklusive exponering 

genom SEK-noterade 

bolag med utländsk 

hemvist.

1  Ändrade redovisningsregler 

från och med 2004.
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Avkastning och risk för AP3s marknadsnoterade portfölj 2001–2005    

 Sedan start 
  2005 2004 2003 2002 2001 Annualiserat Ackumulerat        

Avkastning Portfölj 17,3 11,4 17,2 –12,9 –4,4 5,0 27,4        
 Index 16,1 11,4 17,3 –13,5 –4,6 4,6 25,2        
 Aktiv 1,2 0,0 –0,1 0,6 0,2 0,4 2,3        

Risk (standardavvikelse) Portfölj 4,5 5,4 8,6 12,5 11,2 8,8         
 Index 4,3 5,3 8,5 12,6 10,9 8,7         
 Aktiv 0,5 0,5 0,9 0,8 1,0 0,7         

Informationskvot  2,2 0 neg 0,7 0,2 0,5         
Sharpekvot  3,4 1,6 1,6 neg neg 0,2

För år 2001–2004 motsvarar “Avkastning före kostnader” avkastning före alla kostnader men för 2005 är “Avkastning före kostnader” avkastning efter 

prestationsbaserade avgifter.         

      

Marknadsvärde per tillgångsslag1      

  2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31

Aktier2 Sverige 30,7 27,3 23,8 19,4 23,8
 Europa 34,2 28,6 25,8 21,5 22,5
 USA 27,6 23,2 25,4 21,9 18,4
 Asien 17,5 9,9 5,8 4,8 3,7
 Emerging Markets 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Aktier totalt  110,9 89,0 80,8 67,6 68,4
      
Räntebärande      
Nominella Sverige 25,6 28,4 25,6 19,7 23,2
 Euro-området 24,4 12,4 13,7 8,9 13,2
 Storbritannien 7,2 2,3 2,0 1,8 1,8
 USA 10,9 10,1 7,0 8,6 12,2
 Asien 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6
Realränteobligationer Sverige 6,7 6,7 10,2 9,8 9,5
 Euro-området 1,1 4,8 0,0 0,0 0,0
 USA 0,8 3,1 0,0 0,0 0,0

Räntebärande totalt  76,7 67,8 58,5 49,0 60,5
      
Fastigheter  4,4 3,5 3,2 3,6 3,8
 Varav aktier i AP Fastigheter 3,8 3,1 3,2 3,6 3,8
 Varav skog 0,6 0,4 0,0 0,0 0,0
Kassa  0 0 0 0 0

Totalt  192,0 160,3 142,5 120,2 132,7

1  Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i denna tabell fördelats på respektive tillgångsslag. 

Det innebär att uppgifterna i tabellen inte är fullt jämförbara med motsvarande uppgifter i balansräkningen.   
2 Inkluderar även onoterade aktier.    

 

      

Fondkapitalets förändring 2001–2005      

Mkr   2005 2004 2003 2002 2001

Ingående fondkapital   160 254 142 536 120 211 132 724 133 975
Nettoinfl öde   2 312 1 397 2 143 1 984 3 062
Särskild förvaltning   593 254 424 3 017 1 461
Resultat   28 791 16 067 19 758 –17 514 –5 774

Utgående fondkapital   191 950 160 254 142 536 120 211 132 724
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Förändring i den strategiska portföljen 2006 jämfört med 2005, %

Förändring i %

Nominella obligationer, Sverige –6,5
Nominella obligationer, Europa –6,4
Nominella obligationer, Storbritannien –0,5
Nominella obligationer, USA 4,0
Nominella obligationer, Asien 1,9
Realränteobligationer, Sverige 3,1
Realränteobligationer, Europa 2,0
Realränteobligationer, USA 2,4
Fastigheter 0,0
Aktier, Sverige –4,0
Aktier, Europa –2,5
Aktier, Nordamerika –0,6
Aktier, Asien 4,1
Aktier, Emerging markets 3,0

–6 –4 –2 0 2 4

Riskjusterad avkastning för olika mandat i AP3s förvaltning 2005 

 Aktiv avkastning % 1                 Tracking error % Informationskvot Relativ VaR 2

Övergripande mandat    
Taktisk tillgångsallokering (TAA)    
Kortsiktig 0,09% 0,04%  2,42     7
Långsiktig  0,44% 0,30%  1,49     56

Valutarisk    
Korta räntemandat  0,04% 0,03%  1,54     5
Valutahandel 0,08% 0,10%  0,89     18 

 

Specialiserade mandat    
Aktier 0,36% 0,60% 0,61 67
Sverige –3,79% 1,21%  neg  38
Europa – stora bolag (passiv)3 0,46% 0,72%  0,64     15
Europa – medelstora bolag 1,90% 1,94%  0,98     12
Europa – småbolag 8,61% 2,52%  3,42     9
Europa – TMT (teknologi, media & telekomoperatörer) 2,40% 1,67%  1,44     6

Europa totalt 1,25% 0,61%  2,04     22
    
Nordamerika – storbolag –0,08% 0,87%  neg  17
Nordamerika – medelstora bolag 6,02% 2,89%  2,08     15
Nordamerika – småbolag 2,83% 3,80%  0,74     13

Nordamerika totalt 1,38% 1,03%  1,34     29
    
Japan 8,86% 2,07%  4,28    21
Stillahavsasien 4,29% 3,17%  1,35     23
    
Räntebärande tillgångar 0,68% 0,37%  1,85     29

Marknadsnoterad portfölj totalt 1,21% 0,54%  2,25     103
     

Sammanfattning informationskvoter  
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1 Övergripande mandats aktiva avkastning räknas som bidrag till den totala aktiva avkastningen. För specialiserade mandat avses aktiv avkastning inom portföljen. 
2 Relativ VaR översätter den relativa risken till kronor: den anger den maximala förlusten mandatet kan ha mot sitt referensindex givet 95 procent konfi densintervall. 
3 Exklusive TMT-sektorn (från och med  2005-06-10).    
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Valutaexponering detaljerad per 31 dec 2005       

Valutaexponerade tillgångar per valuta, mkr EUR GBP JPY USD Övr. Totalt   

Aktier och andelar 17 366 11 340 7 782 29 528 11 313 77 330 40,3%  
Exponering genom SEK-noterade 
bolag med utländsk hemvist1 1 854 1 581  40 409 3 884   
Obligationer och andra räntebärande 
värdepapper 25 394 6 541 34 11 820  43 789 22,8%  
Derivat –36 5 75 –232 14 –174   
Övriga placeringstillgångar 52 630 1 660 428 –51 2 718   
Valutaexponering, brutto 44 629 20 097 9 551 41 585 11 686 127 548 66,4%  
Kurssäkring –35 204 –14 684 –3 165 –35 430 –2 499 –90 983 –47,4%  

Total valutaexponering 9 426 5 412 6 387 6 154 9 186 36 565 19,0%  
         
1 Att denna exponering anses utsatt för valutarisk är en följd av lagkrav.          

Fem största aktieinne-
haven i AP3s internt 
förvaltade aktieport-
följ per 31 dec 2005, 
mkr 

Sverige Marknadsvärde

Ericsson 4 794
Nordea 2 182
H&M 1 880
AstraZeneca 1 558
Volvo 1 411

Kreditstruktur för nominella ränteportföljen 
per 31 dec 2005 

%  Portfölj Index Aktiv

Statsobligationer  43,7 58,1 –14,4
Bostadsobligationer och agencies 31,1 34,2 –3,1

Företagsobligationer Investment grade 21,8 7,7 14,1
 High yield 3,3 0,0 3,3

Totalt  100,0 100,0 0,0

Modifierad duration per 31 dec 2005 i ränteportföljen 
(inklusive externt förvaltade portföljer)

Obligationer  Portfölj Index Aktiv

Sverige  1,8 2,3 –0,5
Euro-området  3,5 2,5 1,0
Storbritannien  5,9 5,1 0,8
USA  1,2 2,9 –1,8

Totalt nominellt  2,5 2,7 –0,2

Största aktiva positioner per 31 dec 2005

Den mest relevanta bilden av profi len på AP3s aktieportföljer får 
man genom att titta på de bolag som AP3 överviktar respektive 
underviktar i förhållande till bolagets vikt i index. Nedan redovisas 
de största avvikelserna från index i AP3s internt förvaltade aktie-
portföljer per 31 dec 2005.   
   
Sverige (alla internt förvaltade portföljer summerade)   

  Portfölj Index Aktiv
  vikt vikt vikt

Störst övervikt, bolag, %
Nobia AB  1,1 0,0 1,1
H&M AB  6,4 5,6 0,8
Ratos AB  1,1 0,4 0,6
Haldex AB  0,5 0,0 0,5
SE-Banken AB  3,8 3,3 0,5

Störst undervikt, bolag, %   
Skandia Försäkringsbolag AB  0,0 1,9 –1,9
Industrivärden AB  0,6 1,4 –0,8
ABB LTD  0,8 1,2 –0,5
Scania AB  0,7 1,1 –0,4
JM AB  0,1 0,3 –0,2
   
   
Europa (TMT-portföljen)   

  Portfölj Index Aktiv
  vikt vikt vikt

Störst övervikt, bolag, %
Premiere AG  1,6 0,0 1,6
Mobistar SA  1,5 0,0 1,5
Telenor ASA  2,1 1,0 1,1
Telekom Austria AG  1,1 0,0 1,1
Royal KPN NV  3,6 2,5 1,1

Störst undervikt,bolag, %   
BT Group PLC  2,2 3,9 –1,7
Deutsche Telekom AG  5,7 6,4 –0,6
Reuters Group PLC  0,8 1,3 –0,5
Mediaset SPA  0,7 1,1 –0,5
Pearson PLC  0,7 1,1 –0,5  

Benchmark-täckning per 31 dec 2005 i de internt 
förvaltade aktieportföljerna

  Sverige Europa (TMT)

Antal bolag i benchmark  81  29
% av bolag i benchmark som 
ingår i portföljen  84,0  89,6

Fem största ägar-
andelarna (röster) i 
AP3s internt förvaltade 
svenska aktieportfölj 
per 31 dec 2005, %

Bolag Andel      

Haldex 4,4      
Nobia 3,5       
Telelogic 2,4       
Ratos 2,0       
Castellum 1,8         

Fem största aktieinne-
haven i AP3s internt 
förvaltade europeiska 
TMT-portfölj per 31 dec 
2005, mkr

Europa Marknadsvärde

Vodafone Group 584
Nokia 332
Telefonica 294
Ericsson 221
Deutsche Telekom 197 
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AP3s förvaltningsmandat exklusive TAA och valutamandat1 per 31 dec 2005         

    Marknadsvärde     
  Typ av Aktivt/ per 2005-12-31  Portfölj- Index- Aktiv Tracking Starttidpunkt
Förvaltare Region  mandat Passivt (Mkr) avkastning, % avkastning, %  avkastning, %  error, % för uppdrag

Sverige          

AP3 intern portfölj Sverige Alla bolag Aktiv 10 792 32,1% 35,5% –3,4% 1,4% 
AP3 intern portfölj Sverige Alla bolag Passiv 18 639 1,9% 1,9% 0,0% 0,2% 05-12-19

   
Europa          

AP3 intern TMT-portfölj2 Europa Alla bolag Aktiv 3 442 12,3% 9,9% 2,4% 1,7% 05-01-01
Kempen Capital Management Europa Mellanstora bolag Aktiv 1 203 31,5% 32,7% –1,1% 2,8% 03-08-31
Axa Rosenberg Investment Management  Europa Mellanstora bolag Aktiv 3 370 40,2% 32,7% 7,5% 2,8% 04-05-27
Merrill Lynch Investment Managers Europa Mellanstora bolag Passiv 1 149 7,2% 7,3% 0,0% 1,6% 05-11-04
JP Morgan Asset Management Europa Småbolag Aktiv 2 073 45,9% 35,5% 10,4% 2,7% 03-08-29
Pictet Asset Management Europa Småbolag Aktiv 1 398 45,1% 35,5% 9,6% 3,9% 03-08-29
State Street Global Advisors Europa Stora bolag Passiv 20 635 27,4% 27,2% 0,2% 0,5% 00-12-31

Nordamerika          

Axa Rosenberg Investment 
Management 3 Nordamerika Mellanstora bolag Aktiv 3 051 22,5% 15,6% 6,9% 3,2% 04-06-22
Batterymarch Financial Management  Nordamerika Mellanstora bolag Aktiv 1 935 19,5% 15,6% 3,9% 3,6% 04-06-22
Batterymarch Financial Management  Nordamerika Småbolag Aktiv 1 588 15,0% 8,0% 7,0% 4,4% 03-05-31
Dimensional Fund Advisors Inc Nordamerika Småbolag Aktiv 1 658 6,1% 8,0% –1,9% 3,9% 04-08-13
Merrill Lynch Investment Managers Nordamerika Stora bolag Semipassiv 9 293 5,4% 5,4% 0,0% 1,2% 02-08-30
Merrill Lynch Investment Managers Nordamerika Stora bolag Passiv 9 324 5,3% 5,4% –0,1% 0,3% 00-12-31

          
Japan          

Capital International  Japan Alla bolag Aktiv 3 823 54,0% 43,9% 10,0% 2,8% 02-08-02
JP Morgan Asset Management Japan Alla bolag Aktiv 2 044 57,5% 43,9% 13,6% 3,6% 04-02-01
Nomura Asset Management Japan Alla bolag Aktiv 1 916 46,0% 43,9% 2,1% 2,7% 04-02-01

          

Stillahavsasien          

JP Morgan Asset Management Stillahavsasien Alla bolag Aktiv 2 948 16,0% 15,4% 0,6% 3,1% 02-08-01
Schroder Investment Management Stillahavsasien Alla bolag Aktiv 1 951 21,2% 15,4% 5,7% 3,0% 04-03-06
APS Asset Management Stillahavsasien Alla bolag Aktiv 926 17,2% 15,4% 1,7% 6,8% 04-03-06
UBS Perle 2 Stillahavsasien Stora bolag Aktiv 1 214 23,8% 15,4% 8,3% 10,7% 02-03-12

          

         
Räntemandat
AP3s totala ränteförvaltning3 Global Alla Aktiv 76 881 3,4% 2,7% 0,7% 0,4% 
varav:         
   Prudential Investment Management Nordamerika Investment Grade Aktiv 2 504 2,5% 1,6% 0,9% 1,0% 02-06-03
   Prudential Investment Management Storbritannien Investment Grade Aktiv 4 554 7,1% 7,2% –0,1% 0,8% 04-12-01

          
 1 Avkastningar anges i lokal valuta och avser avkastning under 2005.         
2 Här anges avkastningen i SEK, exklusive valutasäkring.         
3 Inklusive externt förvaltade mandat.         



 tredje ap-fonden 2005 – 63 

Investeringar i onoterade aktier per 31 dec 2005      

AP3 hade per 31 dec 2005 gjort följande investeringsåtaganden respektive investeringar i onoterade aktier via riskkapitalbolag och 
fonder. Samtliga belopp är i miljoner i lokal valuta.

Fond/Riskkapitalbolag  Valuta Totalt  Investerat  Distributioner Värdering Fondens
   åtagande belopp1   startår4 

Swedestart Tech  SEK 80 53 15 27 2000
Swedestart Life Science  SEK 50 33 0 21 2000   
Goldman Sachs Vintage Fund II  USD 25 18 13 10 2001   
HIPEP IV - European Venture Partnership  EUR 20 6 0 4 2001   
Litorina Kapital 2001  SEK 150 92 69 69 2001   
EQT Scandinavia I 2 SEK 180 156 153 23 1995   
Legal & General Ventures 2  GBP 7 5 6 1 2001   
Candover 2001 Fund  EUR 25 24 10 19 2001   
Vision Capital III  USD 13 7 0 4 2002   
PETP III (Adveq)  USD 20 11 1 9 2001
Warburg Pincus Private Equity VIII  USD 35 32 8 30 2001
InnKap 1 2 SEK 64 64 11 91 1997
InnKap 2 2 SEK 95 83 0 35 1999
Carnegie BiotechBridge Fund  EUR 5 5 0 5 2002
Legal & General Ventures 3  GBP 5 4 0 4 2002
CapMan Equity VII B  EUR 20 16 0 15 2001
IT Provider Fund IV  SEK 200 71 0 54 2002
InnKap 3 2 EUR 14 7 0 5 2000
Paul Capital Partners Top Tier Inv. II  USD 30 13 1 11 2002
European Secondary Development Fund III  EUR 15 5 2 5 2003
Altor 2003 Fund  EUR 25 18 4 24 2003
Polder - Greenpark Co-Investment  EUR 10 10 4 8 2003
Electra European Fund 2 EUR 20 20 8 16 2000
Crown Private Equity European Buyout  EUR 30 6 1 5 2003
Auda Secondary Fund  USD 25 13 6 8 2003
Rhône Offshore Partners II  USD 20 20 11 11 2002
Four Seasons Venture IV  NOK 100 85 66 111 2003
GS US Middle Market Buyout Fund  USD 80 14 0 12 2003
Keyhaven Capital Partners I  EUR 25 2 0 1 2003
Kelso Investment Associates VII  USD 25 9 1 9 2004
Legal & General Ventures 4  GBP 5 3 0 3 2004
Alchemy Investment Plan  GBP 6 4 0 4 2004
Greenpark International Investors II  EUR 20 4 0 4 2004
HarbourVest 2004 Direct Fund  USD 30 12 0 12 2004
NeoMed Innovation IV  EUR 10 1 0 1 2004
Goldman Sachs Vintage Fund III  USD 20 5 1 4 2004
Ferd Private Equity  NOK 200 111 50 151 2004
PETP IV (Adveq)  USD 25 3 0 2 2005
VenCap 10  USD 25 3 0 2 2004
Paul Capital Top Tier III  USD 30 1 0 1 2005
Four Seasons Venture IV TWIN AS  NOK 34 5 0 6 2005
CD&R Fund VII  USD 30 6 0 6 2004
GS Capital Partners V  USD 30   7 0 7 2005
VenCap 6 2 USD 10 0 0 –2 1997
Priveq III  SEK 180 27 0 22 2005
Oak Hill Capital Partners II  USD 25 4 0 2 2004
Four Seasons Venture V B  SEK 100 32 0 30 2005
Advent International GPE V  EUR 20 2 1 1 2005
Warburg Pincus Private Equity IX  USD 30 6 0 6 2005
Henderson PFI Sec. Fund 3 GBP 20 3 0 2 2005
Electra European Fund II  EUR 20 3 0 3 2005
Candover 2005 Fund  EUR 20 0 0 0 2005
Capman Buyout VIII  EUR 20 0 0 0 2005
AIG Co-investment Fund  USD 30 4 0 4 2005

1  Avser av AP3 de facto investerat/erhållet belopp med undantag för de investeringsåtaganden som förvärvats i andrahandsmarknaden. I dessa fall avses totalt 

investerat belopp under investeringsåtagandets hela löptid, det vill säga belopp investerade av såväl AP3 som tidigare ägare.
2 Innehav som har förvärvats på andrahandsmarknaden.    
3 Fond som investerar i infrastruktur.
4 Vintage year.    
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Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen 
samt styrelsens förvaltning i Tredje AP-fonden för år 
2005. Det är styrelsen som har ansvaret för räken-
skapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen 
om allmänna pensionsfonder tillämpas vid upprättan-
det av årsredovisningen. 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 genom-
fört revisionen för att med hög men inte absolut 
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision inne-
fattar att granska ett urval av underlagen för belopp 
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en 
revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna 
och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de 
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när 

den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera 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 en rättvi-
sande bild av Tredje AP-fondens resultat och ställning 
i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning 
beträffande årsredovisningen, de i densamma upp-
tagna resultat- och balansräkningarna, bokföringen eller 
in venteringen av tillgångarna eller i övrigt avseende 
förvaltningen. 

Vi tillstyrker att resultaträkningen och balans-
räkningen fastställs.

Revisionsberättelse
för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Stockholm den 23 februari 2006

 anders bäckström anna hesselman
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
 Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen

Claes de Neergaard
Ordförande 

Stockholm den 22 februari 2006

Lars Otterbeck
Vice ordförande 

Dan Andersson Ingela Gardner Sundström 

Karin Kronstam  Kari Lotsberg  Harriet Piscator Christer Romilson

Dag Sehlin Kerstin Hessius
Verkställande direktör
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Automatisk balansering Inträder när 
pensionssystemets skulder överstiger dess 
tillgångar. Innebär att indexuppräkningen 
av pensionerna reduceras, tills dess att 
pensionssystemet åter är i balans.

Absolut avkastning Den faktiska avkastnin-
gen, i kronor eller procent, som en portfölj 
haft under en viss period.

Absolut risk Variation i den absoluta avkast-
ningen. Kallas även volatilitet och mäts 
som standardavvikelse.

Aktiv förvaltning Förvaltning där idén är att 
ta aktiva positioner, i syfte att uppnå bättre 
avkastning än jämförelseindex. Aktiva po-
sitioner tas genom att över- och undervikta 
tillgångar i portföljen relativt portföljens 
jämförelseindex eller referensportföljen. 
Positionerna baseras på bedömningar om 
marknadsutsikter.

Aktiv avkastning Skillnaden i avkastning 
mellan en faktisk portfölj och dess 
jämförelseindex. 

Aktiv risk Variation i den aktiva avkastnin-
gen. Kallas även tracking error. 

ALM-analys Analys genom Asset/Liability 
Modelling (tillgångs-/skuldanalys). Stud-
erar i statistiska simuleringar hur portföljer 
med olika tillgångsmix klarar fondens 
åtaganden. ALM-analysen ligger till grund 
för den långsiktiga tillgångsfördelning som 
definierar den strategiska portföljen.

Avkastningskurva Kallas även yieldkurva.
Avkastningskurva är en räntekurva som 
visar relationen mellan marknadsräntor 
och löptider för obligationer med samma 
typ av emittentgrupp och kreditrisk. 

Balanstal Pensionssystemets totala 
tillgångar (exkl. premiepensionen) dividerat 
med pensionsskulden. Om balanstalet 
understiger 1 inträder den automatiska 
balanseringen, vilket påverkar indexup-
präkningen av pensionerna. 

Beta Känsligheten för allmänna marknad-
srörelser för en portfölj eller en enskild 
aktie. En aktie med Beta > 1 eller < 
1 förväntas stiga eller falla mer än 
marknaden när börsen stiger respektive 
faller. En aktie med Beta =1 rör sig defini-
tionsmässigt lika mycket som marknaden.

Buffertfond, buffertkapital. Utgörs av  
Första–Fjärde samt Sjätte AP-fonderna. 
Buffertfondernas uppgift är dels att jämna 
ut tillfälliga variationer mellan pension-
savgifter och pensionsutbetalningar, dels 
att bidra till pensionssystemets långsiktiga 
finansiering.

Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar 
aktiemajoriteten i ett moget bolag. 

Corporate Governance Bolagsstyrning. 

Ett samlingsbegrepp för frågor som rör 
hur bolag styrs. Centralt för corporate 
governance är förhållandet mellan olika 
bolagsorgan (stämma, styrelse, VD). 

Duration Används som ett mått på ränterisk, 
genom att det approximativt anger hur 
många procent obligationspriset minskar 
om den allmänna räntenivån ökar med en 
procentenhet.

Flackning När lutningen på avkastningskur-
van minskar, det vill säga gapet mellan 
korta och långa räntor minskar. 

Fondstyrka Ett mått på hur många år som 
buffertfonderna räcker till för pensionsut-
betalningar, om fonderna inte får inflöden 
från pensionsavgifter.

Global Compact Ett FN-initiativ bestående 
av tio huvudpunkter inom områdena 
mänskliga rättigheter, arbetsmarknad, 
miljö och korruption.

Halvrörliga vikter Halvrörliga vikter i en 
portfölj innebär att vikterna tillåts variera 
inom ett intervall. Detta innebär att de 
transaktionskostnader som är förknippade 
med ombalanseringar av portföljen till följd 
av marknadsrörelser hålls nere.

High Yield Obligationer som förväntas ge 
högre avkastning än statsobligationer, 
därför att kreditrisken är högre. Vanligen 
är ratingen sämre än investment grade.

Hållbarhetsredovisning Redovisning av 
hur ett bolag arbetar med ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor.

Indexförvaltning Se Passiv förvaltning. 
Informationskvot Mått på effektiviten i den 

aktiva förvaltningen. Mäter hur väl fonden 
får betalt för att ta aktiv risk och avvika 
från den strategiska portföljen/index. In-
formationskvot är den aktiva avkastningen 
dividerat med aktiv risk (tracking error). 

Investment grade Obligationer som har 
en rating som är BBB eller bättre. Detta 
förknippas i allmänhet med låg kreditrisk. 

Jämförelseindex Används för att utvärdera 
en portföljs avkastning. Vanligen i form av 
ett standardiserat marknadsindex. Kallas 
även referensindex. 

Kreditobligation Räntebärande värdepapper 
som har högre risk än statsobligationer. 
Dessa obligationer emitteras ofta av 
företag och bolåneinstitut.

Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två 
parter, A och B, i vilken A betalar B en 
räntepremie under en viss löptid. B betalar 
enbart en premie till A om en fördefinierad 
händelse för en viss tillgång inträffar. 
Storleken på denna premie utgörs av 

skillnaden mellan det nominella underlig-
gande värdet för derivatkontraktet och 
marknadsvärdet på den aktuella tillgången. 
(credit-default-swap)

Passiv förvaltning Förvaltning som syftar till 
att uppnå en avkastning som är identisk 
med jämförelseindex – ej att överträffa 
jämförelseindex. Uppnås genom att 
placera kapitalet i enlighet med en refer-
ensportfölj eller ett referensindex. Kallas 
även indexförvaltning.

Private Equity Samlingsnamn för aktier 
som inte är noterade på en officiell/publik 
handelsplats. 

Rating Ett mått på en kreditvärdighet 
(sannolikhet att få tillbaka pengar enligt 
överenskommelse) hos en utfärdare av 
värdepapper.

Referensportföljen Se strategisk portfölj.   
Riskjusterad avkastning Ett sätt att 

utvärdera en förvaltningsprestation där 
avkastningen ställs i relation till hur stora 
risker som har tagits i förvaltningen. 
Exempel är Sharpe-kvot och Informa-
tionskvot.

Riskkapital Avser generellt investeringar i 
ett företags egna kapital. Avser i praktiken 
ofta investeringar i företag som inte är 
marknadsnoterade, det vill säga Private 
Equity.

Sektorallokering/sektorstrategi Den del 
av en investeringsprocess som fokuserar 
på att över- eller undervikta olika sektorer 
(branscher) i förhållande till en referens-
portfölj eller ett referensindex i avsikt att få 
en högre avkastning än referensportföljen 
eller referensindexet. 

Semipassiv indexförvaltning Semipassiv 
förvaltning är en förvaltningsstil, oftast 
mycket kvantitativt orienterad, som med 
små avvikelser från index (liten aktiv risk) 
försöker överträffa index-avkastning. 
Kallas även enhanced indexförvaltning.

Sharpe-kvot Ett mått på riskjusterad 
avkastning för en portfölj, det vill säga 
effektiviteten i förvaltningen. Portföljens 
avkastning minus den riskfria räntan, 
dividerat med standardavvikelsen av 
portföljens avkastning.

Strategisk portfölj Kallas även referensport-
följ. Är enligt AP3s analys den fördelning 
av tillgångsklasser som är bäst anpassad 
till fondens åtaganden i pensionssystemet 
på ett till tre års sikt.

Taktisk tillgångsallokering Över- eller un-
derviktning av olika tillgångsslag (i motsats 

till enskilda värdepapper) i förhållande 
till referensportföljen i syfte att generera 
meravkastning.

Tracking error Mäter variationen i den aktiva 
avkastningen. Mäts som standardavvikelse 
av aktiv avkastning. Historisk (ex post) 
tracking error beskriver variationen i den 
aktiva avkastningen och mäter således för-
valtningens risknivå i efterhand. Förväntat 
(ex ante) tracking error är en prognos.

Uppförandekod Koncernövergripande 
regelverk och ledningssystem för hanter-
ing av miljö- och etikhänsyn. Kallas på 
engelska code of conduct.

Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått som 
anger den maximala förlust en värdepap-
persportfölj kan drabbas av under en viss 
tidsperiod givet en viss konfidensnivå. 
VaR beräknas vanligen för en period av en 
dag och med 95 procent konfidensnivå.  
Portföljförvaltning innebär ofta att ändra 
portföljens sammansättning så att denna  
förlustrisk blir tillfredsställande låg. 

Valutasäkring Neutralisering av valutarisk, 
det vill säga den risk det innebär att plac-
era i en annan valuta än svenska kronor.

Venture capital Investering som genomförs 
i ett tidigt skede av ett företags utveckling. 
Kapitalet som tillförs används ofta för 
produkt- eller marknadsutveckling.

Avkastnings- och riskmått

Absolut avkastning (rp) 
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet (  p) 
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

Aktiv avkastning (rp-ri) 
Portföljavkastning minus indexavkastning

Aktiv risk eller tracking error (  p-i) 
Standardavvikelsen för den aktiva avkastningen

Sharpekvot 
(riskjusterad absolut avkastning) 
Portföljavkastning minus riskfri avkastning 
dividerat med absolut risk=
rp-rf

  p

Informationskvot (riskjusterad aktiv 
avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk=
rp-ri

  p-i

Ordlista
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