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2001-2009 
Fondkapitalet har ökat med 72,5 mdkr  

Fondens uppdrag
AP3 är en av fem buffertfonder 
inom det allmänna pensions-
systemet. Vi har riksdagens 
uppdrag att förvalta fondkapi-
talet till största möjliga nytta för 
pensionssystemet genom att 
skapa en hög avkastning till en 
låg risknivå.

Fondens mål 
✚   Att långsiktigt skapa en real 

avkastning, dvs inflations-
rensad avkastning, om minst  
4 procent per år över tiden.

✚  Att bedriva en kostnads-
effektiv förvaltning. 

Statlig pensionsfond 
AP3 är en statlig pensionsfond 
vars styrelse tillsätts av reger-
ingen. Fonden har en mer 
självständig ställning än vanliga 
myndigheter eftersom AP-fond-
erna endast styrs av lag och 
inte av direktiv från regeringen. 
AP-fonderna utvärderas varje 
år av finansdepartementet.

AP3s investeringar  
AP3 förvaltar en globalt diver-
sifierad portfölj bestående av 
noterade aktier, räntebärande 
tillgångar och alternativa inves-
teringar. Fondens alternativa 
investeringar består av onote-
rade aktier, fastigheter, skog, 
infrastrukturtillgångar och 
investeringar i nya strategier. 
Värdet på AP3s portfölj uppgick 
per 31 december 2009 till 
206,5 mdkr. 

Fördelning totala �llgångar 
31 dec 2009, %

Ak�er 49,7
Räntebärande �llgångar 34,0
Fas�gheter 7,7
Onoterade ak�er, 4,8
Nya strategier, 3,8

AP3 på 30 sekunder 

Fondkapitalet har ökat 72,5 mdkr 
En stor del av värdenedgången i fondkapitalet 
2008, som orsakades av finanskrisen, återhämta
des under 2009 tack vare en hög avkastning på 
fondens marknadsnoterade tillgångar. Fonden 
startade 2001 med ett kapital om 134 mdkr och 
per 31 december 2009 uppgick fondkapitalet till 
206,5 mdkr. Sedan starten 2001 har fonden skapat 
en avkastning om 55,2 mdkr. Inklusive nettoinflö
den har fondkapitalet ökat med 72,5 mdkr. Fr o m 
2009 är AP3 nettobetalare till pensionssystemet.
 
Aktiv avkastning har bidragit med 2,1 mdkr 
Under perioden 2001–2009 har AP3s aktiva 
avkastning bidragit med 2,1 mdkr. Under 2008 
frikopplades besluten om marknadsexponering 
(beta) från beslut om aktiv positionstagning 
(alfa). Efter en övergångsperiod 2009 frångår 
AP3 aktiv förvaltning enligt traditionell modell 
från och med 2010. Aktivt positionstagande i 
form av absolutavkastande strategier har gett ett 
stort positivt bidrag över tid och kommer även 
fortsatt att vara en del av fondens förvaltnings
strategi. 

Alternativa tillgångar adderar värde
AP3 insåg tidigt värdet av alternativa invester
ingar och har byggt upp en diversifierad portfölj. 
Vid utgången av 2009 var 16,3 procent av fond
kapitalet investerat i alternativa investeringar. 
Mellan 2001–2009 har dessa tillgångar genererat 
en avkastning om 6,1 mdkr. 

Avkastningen motsvarar pensionsrätternas 
uppräkningstakt
Fondens långsiktiga mål är en real avkastning,  
dvs inflationsrensad avkastning, om 4 procent 
per år över tiden. Räknat över den senaste fem
årsperioden uppgår den reala snittavkastningen 
till 3,2 procent. Sedan starten 2001 uppgår den 
reala avkastningen till 1,9 procent per år. AP3s 
avkastning för hela perioden motsvarar pensions
rätternas uppräkningstakt, dvs inkomstindex. 

Ackumulerad nominell och real avkastning 2001–2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
AP3 KPI KPI +4% Inkomstindex
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2009
Stark resultatutveckling 2009 

Årets resultat uppgick till 29,4 mdkr
Fondens resultat uppgick till 29,4 mdkr, det högsta 
i fondens historia. Det starka resultatet innebär en 
betydande återhämtning av nedgången i fondkapi
talet 2008. 

Totalavkastning på 16,3 procent
Fondens totalavkastning uppgick till 16,4 procent 
före kostnader och 16,3 procent efter kostnader. Den 
marknadsnoterade delen av portföljen avkastade 21,1 
procent medan alternativa investeringar avkastade 
2,1 procent. Inom alternativa investeringar har 
onoterade aktier och fastigheter gett ett negativt 
bidrag medan nya strategier har bidragit positivt.  

2,9 mdkr i aktivt resultat 
Den aktiva avkastningen uppgick till 2,2 procenten
heter vilket är det högsta aktiva resultatet i fondens 
historia. I kronor räknat motsvarar det 2,9 mdkr. 
Fondens aktiva förvaltning har under 2009 bestått 
av traditionell aktiv förvaltning samt absolutavkast
ande strategier inom alfaförvaltningen.

Fondkapitalet ökade med 25,5 mdkr 
Fondkapitalet uppgick den 31 december 2009 till 
206,5 mdkr, vilket var en ökning med 25,5 mdkr 
jämfört med årsskiftet 2008/2009. Från och med 
2009 är fonden nettobetalare i pensionssystemet 
vilket medförde att fonden betalade ut 3,9 mdkr.

Dynamisk  förvaltningsmodell ökar flexibiliteten
AP3s förvaltningsmodell har under 2009 utvecklats 
med fokus på exponering mot riskklasser istället för 
olika tillgångsslag. Den nya modellen innebär ökad 
flexibilitet i förvaltningen för att minska kraftiga 
variationer i avkastningen samt ökar möjligheten 
att höja den riskjusterade avkastningen. 
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Det är glädjande att konstatera att långsiktighet lönar 
sig. AP3 har skapat ett rekordresultat 2009 och fondens 
bästa aktiva resultat sedan starten 2001. Det goda 
resultatet har återfört vår kapitalavkastning till en takt i 
linje med inkomstindex, vilket är det index som pensioner 
och pensionsrätter skrivs upp med. AP-fondernas 
tillgångar har stigit betydligt i värde under 2009 vilket 
bidrar till att vi snabbare kan komma ur bromsläget i 
pensionssystemet.

Vårt kapitalförvaltningsuppdrag är ett av Sveriges absolut 
viktigaste, det berör i princip alla inkomsttagare. Svenska folket 
måste känna sig trygga med att vi förvaltar kapitalet till bästa 
långsiktiga nytta för pensionssystemet. Det är en utmaning som 
vi tar på största allvar. Det gör att vi hela tiden måste arbeta med 
att utveckla och förbättra förvaltningen. Det handlar om att vi tar 
lärdom av vad som händer i de finansiella marknaderna och konti
nuerligt höjer kvaliteten på vår förvaltning. Detta ska dessutom ske 
så kostnadseffektivt som möjligt. 

Lärdomar från 2008
Lärdomarna från 2008 års stora värdefall i portföljen var att även 
om vår portfölj hade en förhållandevis god riskspridning hjälpte 
det inte för att skydda portföljens värden. En finanskris innebär 
att alla flyr från risk till säkra placeringar. I sådana lägen drabbas 
alla som tar någon form av risk, oavsett hur väl spridda riskerna 
är. Å andra sidan lönar det sig på lite längre sikt att vara uthållig 
vilket 2009 års resultat visar. Vi har återhämtat en stor del av de 
värden som vi tappade under 2008 i såväl vår totala portfölj som i 
vår aktiva förvaltning. Vi nöjer oss dock inte med det, utan vi har 
fortsatt att utveckla vår investeringsstrategi. Vår ambition är att bli 
ännu bättre rustade för att minska risken för betydande värdefall i 
portföljen men också för att ta vara på möjligheter. Vi lägger ned 

alltmer resurser på att analysera portföljens totala risker och under 
2009 har vi utvecklat en genomarbetad metod för dynamisk all o
k  ering. Vi har även byggt en portfölj av alternativa investeringar 
som idag utgör drygt 16 procent av portföljen och som syftar till 
att öka portföljens riskjusterade avkastning på längre sikt. Därtill 
har vi förbättrat vår s k alfaförvaltning genom en genomarbetad 
riskbudgeteringsprocess1 . Det är inga dramatiska förändringar utan 
förbättringar i en evig utvecklingsprocess. Vi måste vara fokuserade 
på vårt långsiktiga uppdrag även när omvärlden drabbas av panik. 

Kostnadseffektiv förvaltning
Vår ambition att skapa en förvaltning i framkant innebär också att 
vi arbetar hårt med att säkra att förvaltningen är kostnadseffektiv. 
Att bara minska utgifterna kan lätt leda till sämre nettoresultat, dvs 
lägre kostnad till priset av lägre intäkter. Att skapa en kostnadseff
ektiv förvaltning kräver mer, att varje kostnadskrona ska ge en så 
bra riskjusterad avkastning som möjligt. Olika investeringar kostar 
olika mycket. Att förvalta internt kan vara mer kostnadseffektivt 
men bara om vi har tillräcklig skicklighet. Vissa tillgångar ska eller 
får vi inte förvalta internt, vilket bl a gäller många av våra alterna
tiva investeringar. En större andel alternativa tillgångar i portföljen 
innebär högre förvaltningskostnader men också högre förväntad 
avkastning på sikt, vilket gynnar pensionssystemet. 

Jag kan med trygghet säga att vi är kostnadseffektiva utifrån den 
förvaltningsinriktning som vi har valt eftersom vi kontinuerligt föl
jer upp våra kostnader och även tar hjälp av en extern analysfirma 
som mäter våra kostnader i förhållande till andra liknande förval
tare världen över. Denna analys visar att våra kostnader är lägre än 
genomsnittet samtidigt som vår förvaltning tillför mervärde. Under 
2009 har vi dessutom omförhandlat avtal, stängt förvaltningsman
dat som vi bedömt inte har varit tillräckligt kostnadseffektiva och 
utvecklat vårt samarbete med de andra APfonderna för att hitta 
möjliga kostnadsbesparingar.

Långsiktighet lönar sig

Stark återhämtning 2009 

vd har ordet

1 Se ordlista
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Debatt viktig 
En allmän uppfattning är att APfonderna har höga kostnader och 
behovet av fyra fonder med samma uppdrag har ifrågasatts. Det 
har bl a kommit till uttryck i en ESOrapport1 som publicerades 
2009. Att det finns vissa stordriftsfördelar i kapitalförvaltning 
förnekar ingen, det gjordes inte heller i förarbetena till APfonds
reformen. Det glöms emellertid ofta bort att det också finns en 
intäktssida, den ligger främst i att riskerna sprids mellan flera för
valtare. Sannolikt bidrar konkurrens till ökad effektivitet och driver 
fram successiva anpassningar så att avkastningen i genomsnitt 
blir bättre. Intäkter är dock svårare att beräkna och därför hamnar 
fokus lätt bara på kostnaderna. Det är olyckligt då en onyanserad 
debatt skadar förtroendet för pensionssystemet. Det är viktigt att 
analysera och utvärdera pensionssystemet löpande men det är lika 
viktigt att det är en välinformerad och välgrundad diskussion. 

I Norge har både regeringen och centralbanken, inom vilken 
norska statens pensionsfondUtland (”Oljefonden”) är organiserad, 
lagt ned betydande resurser för att skapa ett välgrundat underlag 
för en diskussion kring pensionsförvaltningen. Den analysen kan 
även vi dra nytta av och det kommer vi att göra.  

Inga rörliga löner till ledningen
I sviterna av finanskrisen kom diskussionen kring ersättningssys
tem i fokus. Vårt ersättningssystem var i förhållande till branschen 
redan återhållsamt och ingen rörlig ersättning betalades ut för 
2008 när fondens resultat var negativt. Ytterligare restriktioner har 
införts 2009 genom att ledningsgruppen inte längre kan erhålla 
rörlig ersättning. Övriga medarbetare kan få maximalt två må
nadslöner. Det goda resultatet 2009 beror på många medarbetares 
förtjänstfulla insatser och uppsatta mål har mer än väl överträffats. 
De erhåller därför rörlig ersättning i enlighet med vad vi avtalat. 
För 2010 kommer vi att införa mer långsiktiga prestationskrav för 
rörlig ersättning och vara mer återhållsamma med när den betalas 

ut, helt i linje med de krav som ställs från tillsynsmyndigheter 
även om AP3 inte står under denna tillsyn. Vår strävan är att ha ett 
ersättningssystem som kan erbjuda konkurrenskraftiga villkor för 
att attrahera och behålla värdefull kompetens och samtidigt möta 
vårt uppdrags höga förtroendekrav.

Framtida utmaningar
Vad har vi nu framför oss? Vi kommer att fortsätta att bygga en 
kostnadseffektiv förvaltning i framkant. Vi har kommit långt i vår 
strategiutveckling. Vårt mål när vi startade 2001 var att förvalt
ningen skulle överträffa vårt benchmark, det målet har vi omprövat. 
Idag är målet 4 procents real avkastning i genomsnitt per år över 
tiden. Vår förvaltning fokuserar därför på portföljens totala risker. 
Genom diversifiering av tillgångar och förvaltningsstrategier ska 
portföljen ha förutsättningar att skapa en bra riskjusterad avkast
ning i linje med målet. Det sker genom att dynamiskt förvalta den 
totala portföljen och skapa en kostnadseffektiv exponering i olika 
tillgångar. 

De finansiella marknaderna den närmaste tiden utgör en sär
skild utmaning för oss eftersom det allmänna ränteläget är mycket 
lågt bl a till följd av stora stimulanser från centralbankerna. Med 
riskfria räntor nära noll måste vi ha förhållandevis mycket risk i 
portföljen för att skapa den avkastning som pensionssystemet såväl 
behöver. Detta ska vi göra utan att skapa alltför stor volatilitet i vårt 
resultat. 

Sist men inte minst vill jag tacka styrelsen för värdefullt stöd 
och engagemang i att utveckla AP3s strategi och alla medarbetare 
för betydande insatser i förvaltningen av fondkapitalet till största 
möjliga nytta för pensionssystemet. 

kerstin hessius
Verkställande direktör

1 ESO står för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
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Första–Fjärde AP-fonderna är en del av det allmänna pensions-
systemet. Fonderna har i uppdrag att förvalta sitt fondkapital 
till största möjliga nytta för pensionssystemet 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 utbetalningar av pensioner, dels bidrar fonder-
nas avkastning till pensionssystemets 
långsiktiga finansiering.   

Hur fungerar pensionssystemet?
Det svenska pensionssystemet be
står av tre huvuddelar, den statliga 
allmänna pensionen, tjänste
pensionen och den frivilliga 
privata pensionen. 

Det allmänna pen
sionssystemet består av 
inkomstpension och 
premiepension. Varje månad betalas 18,5 procent av de anställdas 
pensionsgrundande inkomst in till systemet. Av denna avgift går 
16 procentenheter till inkomstpensionen och 2,5 procentenheter till 
premiepensionen. 

Det allmänna pensionssystemet
Inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem vilket innebär 
att inbetalda pensionsavgifter används till samma års pensionsut
betalningar. Inkomstpensionssystemet har en från statsfinanserna 
fristående och oberoende konstruktion. 

Uppdrag att värdesäkra pensionerna  
i dag och i framtiden

AP3s roll i pensionssystemet 

Hur påverkas storleken på den allmänna pensionen?
Inkomstpensionens storlek är beroende av inkomsten under hela 
arbetslivet. Hur hög en individs framtida inkomstpension blir 
beror på hur många pensionsrätter individen har sparat ihop.  Pen
sionsrätterna räknas varje år upp med en ränta motsvarande den 
genomsnittliga löneökningen i den svenska ekonomin, det 
s k inkomstindexet. Syftet med detta är att inkomstpensionen ska 
utvecklas i linje med den allmänna levnadsstandarden i Sverige.

Premiepensionens storlek beror på utvecklingen i de värdepap
persfonder som kapitalet placeras i. Varje individ bestämmer själv 
hur pengarna ska placeras. Görs inget aktivt val förvaltas pensions
kapitalet av Sjunde APfonden. 

De som har låg eller ingen inkomst får garantipension.  
Garantipensionen finansieras över statsbudgeten och är därmed 
helt fristående från inkomst och premiepensionssystemet.

AP3s roll som buffertfond i det allmänna pensionssystemet
Tillsammans med Första, Andra, Fjärde och Sjätte APfonderna 
är Tredje APfonden en av pensionssystemets buffertfonder. Fon
derna hanterar över och underskott som uppstår mellan inbetalda 
pensionsavgifter och pensionsutbetalningar av pensioner. De 
faktorer som påverkar den framtida balansen mellan inbetalningar 
och utbetalningar beskrivs i illustrationen på sid 5.

Vad händer om pensionssystemet är i obalans?
Buffertfonderna ska även bidra till pensionssystemets långsiktiga 
styrka. Tillgångarna i det allmänna pensionssystemet består av två 
delar. Dels buffertfondernas kapital som motsvarar ca 10 procent 
av de totala tillgångarna, dels de resterande 90 procent som består 
av avgiftstillgången. Avgiftstillgången representerar värdet av 
framtida pensionsavgifter. 

Skuldsidan består av de inarbetade pensionsrätterna. Skulden 
växer i huvudsak i takt med förändringen av genomsnittsinkoms
ten i Sverige.

Inkomstpensionssystemet har en inbyggd mekanism för att ga
rantera pensionssystemets finansiella stabilitet. Mekanismen som 
kallas automatisk balansering ska förhindra att utbetalningarna 
i systemet blir större än vad systemet långsiktigt klarar av. Den 
automatiska balanseringen träder i kraft om skulderna i systemet är 
större än systemets tillgångar. 

Inkomstpensionssystemets finansiella ställning uttrycks som 
ett balanstal. När balanstalet faller under 1,0 är skulderna större än Fonderna finansierar 

en �ärdedel var av 
pensionsutbetalningarna 

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

Utbetalningar 2009
217 mdkr

Avgi�er 2009
203 mdkr

16 procent används 
för a� finansiera 
årets utgående 
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tillgångarna och den automatiska balanseringen aktiveras. Balanse
ringen innebär att värdet av utbetalda pensionsrätterna skrivs upp 
med en lägre ränta än annars och att den framtida pensionen som 
konsekvens blir lägre, allt annat lika. Räntan sätts till en lägre nivå 
till dess att systemets tillgångar och skulder väger jämnt igen. Den 
automatiska balanseringen innebär att pensionssystemet är själv
finansierande och att staten därmed inte behöver höja avgifterna 
eller låna pengar för att betala pensionerna.

Vad händer med pensionerna 2010?
Vid utgången av 2008 fanns ett underskott på 243 mdkr, vilket 
motsvarade ett balanstal på 0,98261, när man delar pensionssyste
mets tillgångar med skulderna. Det innebär att den automatiska 
balanseringen aktiveras 2010. Underskottet i pensionssystemet 
2008 förklaras bl a av minskningen i APfondernas tillgångar till 
följd av de kraftiga kursfallen på världens aktiebörser. Det negativa 
resultatet beror också på att pensionsskulden har ökat i snabbare 
takt än avgiftstillgången. 

För att minska den negativa effekten av balanseringen för 
pensionärerna beslutade riksdagen under 2009 att ändra beräk
ningsprinciperna för APfondernas tillgångsmassa1. Från att tidigare 
beräknas som en sammanslagning av tillgångarna vid utgången av 
året beräknas den nu som ett snitt av tillgångarna under tre år. 

Det är tre saker som har gjort att pensionen 2010 blir lägre än 
2009: det allmänna prisläget har sjunkit, inkomstutvecklingen totalt 
sett i samhället har varit svag och den automatiska balanseringen 
i pensionssystemet har trätt i kraft. Tillsammans har detta gjort att 
inkomstpensionerna för 2010 sänks med 3 procent2.

När kommer pensionssystemet att vara i balans igen?
Enligt Pensionsmyndighetens prognos2 kommer pensionssystemet 
att vara i balans igen 2012.

AP-fondernas
buffertkapital

• Befolkningstillväxt
• Arbetskraftsdeltagande
• Ekonomisk tillväxt
• Löneökningstakt

Inbetalda 
avgifter

Utbetalda 
pensioner

• Antal pensionärer
•  Genomsnittlig livslängd
• Löneökningstakt

År 2009 var de samlade avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet 203 mdkr. 
Utbetalningarna av pensioner uppgick till 217 mdkr. Storlek en på avgiftsinbe-
talningarna och pensionsutbetalningarna varierar över tiden beroende på de 
faktorer som beskrivs i illustrationen ovan.

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

Högst 40 procent av tillgångar-
na får expo neras för valutarisk.

Fonden får ha högst 10 procent 
av rösterna i ett enskilt börsno-
terat företag.

Fonden får maximalt äga 2 
procent av Stock holmsbörsen.

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

Minst 10 procent av till  
gångarna ska förvaltas av  
externa förvaltare.

Fonden får inte  placera direkt  
i råvaror.

AP3s viktigaste legala placerings regler

AP3s uppdrag och placeringsregler

Läs mer om det svenska pensions systemet samt pensionssystemets 
årsredovisning på Pensionsmyndighetens hemsida  
www.pensionsmyndigheten.se
Läs finansdepartementets årliga utvärdering av AP-fonderna på  
www.riksdagen.se

1  Källa: Riksdagen ändrade reglerna för beräkning av balanstalet hösten 2009. Enligt de nya princi-
perna kommer balanstalet hamna på 0,9672 istället för 0,9826.(Proposition 2008/09:219).

2 Pressmeddelande från Pensionsmyndigheten 11 respektive 19 januari 2010.

AP-fondernas uppdrag och placeringsregler 
Fondernas verksamhet utgår från lagen (2000:192) om de 
allmänna pensionsfonderna som bland annat säger att: 
✚  Första–Fjärde APfonderna ska förvalta fondmedlen 

på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för 
försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. 

✚  Fondmedlen ska placeras så att hög avkastning på lång 
sikt uppnås. 

✚ Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. 
✚ Fondernas placeringsregler är fastställda av riksdagen.
✚  Reglerna ger vida ramar för fondernas val av tillgångsmix, 

men grundregeln säger att de tillgångar som fonderna 
investerar i ska vara omsättningsbara, dvs de ska kunna 
köpas och säljas. 

✚  Placeringarna får inte påverkas av näringspolitiska eller 
ekonomiskpolitiska hänsyn.

Styrningen av AP3 i egenskap av statlig pensionsfond
✚   AP3 är en statlig pensionsfond vars styrelse tillsätts av 

regeringen. 
✚  Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. 
✚   Styrelsen beslutar om tillgångsallokering, ägarpolicy och 

riskhanteringsplan. 
✚   Fonden är mer självständig än andra myndigheter eftersom 

verksamheten bara styrs av lagstiftningen. 
✚  Regeringen får inte ge direktiv för den dagliga verksam

heten eller den löpande förvaltningen av fondens kapital.
✚  Fonden har externa revisorer som utses av regeringen.

Regeringen utvärderar AP-fonderna
APfonderna utvärderas varje år av finansdepartement et på 
uppdrag av regeringen. Utvärderingen behandlas sedan i 
finansutskottet.
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Diversifiering och långsiktighet bas för  
värdeskapande

AP3s mål är att skapa en real avkastning på minst 4 procent per 
år. I detta avsnitt beskrivs fondens investeringsfilsofi som ligger 
till grund för utformningen av fondens investeringsportfölj samt 
hur fondens förvaltning är organiserad. 

Fondens avkastningsmål 
AP3s uppdrag i pensionssystemet ställer krav på vilken avkastning 
som fonden ska uppnå på det kapital som fonden förvaltar. För att 
fonden ska kunna täcka framtida utbetalningar av pensioner och 
bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering krävs en real 
avkastning 1 på minst 4 procent per år. Detta avkastningsmål har 
AP3 beräknat genom att analysera förväntad framtida utveckling 
för pensionssystemets tillgångar och skulder som de beskrivs på 
sidorna 4 och 5. Med en real avkastning som överstiger 4 procent är 
det sannolikt att pensionssystemet kommer att vara starkt och att 
balanseringar av pensionssystemet undviks längre fram i tiden. 
Utvecklingen på finansmarknaden under de senaste tio åren har 
med stor tydlighet visat hur viktigt det är att avkastningen för AP
fonderna inte varierar för mycket mellan enskilda år. Därför behö
ver avkastningsmålet kompletteras med ett mål som specificerar 
hur mycket avkastningen får variera. Detta har AP3 uttryckt som 
att fonden söker den portfölj som till högst riskjusterad avkastning1 

ger en förväntad avkastning på realt 4 procent per år.  

Investeringsfilosofi
För att en investerare utifrån ett avkastningsmål ska kunna utforma 
en investeringsportfölj som kan ge önskad avkastning, måste 
investeraren först precisera sin övertygelse om finansmarknadens 
funktionssätt samt specificera den egna organisationens strategi 
för att agera på finansmarknaden. Denna precisering brukar sam
manfattas i investerarens investeringsfilosofi. I tabellen nedan 
presenteras AP3s investeringsfilosofi.

AP3s investeringsfilosofi

Risktagande Risktagande på de finansiella marknaderna ger över tid 
en positiv avkastning .

Riskspridning Genom att diversifiera risktagandet kan den riskjust-
erade avkastningen höjas. 

Analysförmåga Med hjälp av strukturerad analys kan avkastning och risk 
på olika finansiella tillgångar bedömas.

Tidsdiversifiering Genom att kombinera investeringsbeslut med lång, 
medellång respektive kort placeringshorisont, erhålls 
en högre riskjusterad avkastning. Därmed ökar sanno-
likheten att avkastningsmålet nås.

Investeringsstrategi
Fondens investeringsfilosofi utgör grund för de beslut som AP3 
fattar kring sin investeringsverksamhet. Tidsdiversifieringen i 
investeringsfilosofin anger hur AP3 har valt att strukturera invest
eringsverksamheten. Avkastningen för fonden skapas genom att 
avkastning från tre olika investeringsprocesser med olika  
placeringshorisont läggs samman. De tre investeringsprocesserna 
är dock inte oberoende från varandra utan en interaktion sker  
mellan de tre. Speciellt när det gäller den långa och den medel
långa placeringshorisonten finns det en nära koppling. 

Strategin för samtliga tre investeringsprocesser utgår från de tre 
första punkterna i investeringsfilosofin; risktagande, riskspridning 
och analysförmåga. I tabellen nedan sammanfattas hur de tre 
investeringsprocesserna är kopplade till investeringsfilosofin.

Strategi för AP3s investeringsprocesser
 

Tidsdiversifiering, längd på placeringshorisont

Lång sikt Medellång sikt 
(strategisk)

Kort sikt 
(alfa)

Risktagande Risktagande via 
exponering mot 
framförallt aktie-, 
kredit-, valuta- 
och likviditetsrisk.

Risktagandet 
förändras bero-
ende på avkast-
ningsförväntning-
ar under de kom-
mande 1–3 åren. 

Risktagande 
som skapar en 
avkastning som 
har låg samvaria-
tion med övrig 
avkastning.

Riskspridning Mellan olika 
tillgångsslag,  
regioner och  
sektorer.

Förändringar av 
exponering mot 
olika risktyper 
och diversifierig 
via positioner 
på olika del-
marknader.  

Positioner tas 
på ett flertal 
delsegment av 
finansmarknaden.

Analysförmåga Strukturell 
makroekonomisk 
analys och 
avkastnings-
prognoser utifrån 
långsiktiga data.

Konjunkturell 
makroekonomisk 
analys samt 
värdering och 
riskaptit.  

Olika typer av 
beslutsmodeller 
och prognos-
metoder för 
kortsiktig posi-
tionstagning.

Beslut fattade utifrån en lång placeringshorisont 
Övertygelsen att exponering mot finansiella risker ger ett positivt 
avkastningsbidrag över tid utgår från teoretisk och empirisk forsk
ning inom finansiell ekonomi. Riskfyllda tillgångar, som t ex aktier, 
har under de senaste 100 åren givit betydligt högre avkastning än 
säkra ränteplaceringar. Av tabellen på nästa sida framgår att den 
reala avkastningen för amerikanska och svenska aktier i snitt var 

1 Se ordlista
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över 6 procent per år mellan 1900 och 2009. Under samma period 
gav statsobligationer i de två länderna en real avkastning på ca 2 
procent per år.

Genomsnittsavkastning 1900–2009

 Aktier Statsobligationer Statsskuldväxlar

Sverige nominellt 11,4 % 6,1 % 5,6 %

USA nominellt 9,3 % 5,0 % 4,0 %

Sverige realt 7,6 % 2,4 % 1,9 %

USA realt 6,2 % 2,0 % 1,0 %
Källa: London Business School, RBS och AP3  

Utifrån resultat av den typ som visas i tabellen ovan i kombination 
med framåtblickande bedömningar, har AP3 skapat prognoser 
över förväntad avkastning för ett stort antal tillgångar. Förutom att 
förväntade avkastningar prognostiseras görs bedömningar över de 
olika tillgångarnas risk, mätt som volatilitet1, och hur deras avkast
ningar antas komma att samvariera i framtiden. 

Prognoserna över avkastning, risk och samvariation i avkastning 
används därefter för att i en optimering ta fram en portfölj som 
uppfyller fondens mål om 4 procents real avkastning över tid till 
lägsta möjliga risk, dvs den portfölj som har högst förväntad risk
justerad avkastning. När denna optimala portfölj beräknas tas hän
syn till de legala restriktioner som gäller för fondens placeringar (se 
sid 5). Dessutom tas hänsyn till de speciella förutsättningar till av
kastning som AP3 har via sina särdrag som investerare enligt tabel
len nedan. Dessa särdrag ger fonden konkurrensfördelar som kan 
utnyttjas för att höja avkastningen och sänka risken i portföljen.

AP3s särdrag som investerare 

Långsiktighet Långsiktigheten gör att AP3 kan investera i 
tillgångsslag som endast är öppna för placerare som 
kan ingå långsiktiga avtal och som är förknippade 
med en likviditetspremie jämfört med tillgångar som 
kan omsättas snabbt.

Flexibilitet Jämfört med många större placerare har AP3 ett 
uppdrag och ett regelverk som medger en högre 
grad av flexibilitet i risktagandet. Detta ger AP3 en 
möjlighet som kan utnyttjas under vissa marknads-
förhållanden. 

Statligt ägande Genom att AP3 är en del av staten har fonden en hög 
kreditvärdighet, vilket ökar möjligheterna att ingå 
vissa typer av avtal till förmånliga villkor.

Den portfölj som genereras utifrån den långsiktiga investerings
processen kommer att ha en relativt hög exponering mot riskfyllda 
tillgångar. Detta beror på att den förväntade reala avkastningen på 
räntebärande tillgångar med hög kreditvärdighet är för låg för att 
kunna nå upp till avkastningsmålet på 4 procent. Såväl historiska 
avkastningsdata för statsskuldväxlar och statsobligationer som 
nuvarande marknadsnoteringar för dessa instrument är betydligt 
lägre än 4 procent realt. 

För att kompensera för den risk som den höga nivån på risk
fyllda tillgångar medför har AP3 sedan starten 2001 strävat efter 
att diversifiera risktagandet i enlighet med investeringsfilosofin. 
Genom att sprida risktagandet höjs den riskjusterade avkastningen 
och konsekvenser för plötsliga fall på framför allt aktiemarknaden 
reduceras. Flera av de större förändringarna som AP3 har gjort i 
förvaltningsstrukturen sedan 2001 kan ses utifrån ett diversifier
ingsperspektiv. Detta gäller exempelvis den ökade allokeringen till 
fastigheter och andra realavkastande tillgångar. 

Strategisk allokering – medellång placeringshorisont
För AP3 är den portfölj som den långsiktiga investeringsprocessen 
resulterar i inte en målportfölj som fonden försöker upprätthålla i 
alla marknadssituationer. Fonden analyserar ständigt om portföljen 
kan förändras på ett sådant sätt att målavkastningen på 4 procent 
kan nås med en större sannolikhet. Detta gör AP3 genom att i en 
investeringsprocess som har en medellång placeringshorisont göra 
prognoser på avkastningar för tillgångarna på 1–3 års sikt. 

I enlighet med investeringsfilosofin, bedömer AP3 att det går 
att prognostisera avkastningar på medellång sikt och denna upp
fattning har även stöd i forskning. Orsaken till att AP3 bedriver  
strategisk allokering är observationen att olika tillgångars avkast
ning varierar mycket på 1–3 års sikt och att det kan krävas långa 
perioder innan den långsiktiga avkastningsförväntningen realiseras. 
Det finns exempel på perioder som är flera decennier långa där 
aktier har avkastat mindre än obligationer. De olika riskpremierna 
är alltså inte konstanta utan varierar kraftigt över tiden. Den metod 
som AP3 använder för att fatta medelfristiga allokeringsbeslut be
nämns dynamisk tillgångsallokering och metoden beskrivs i detalj 
på sidorna 9–11. 

Alfa – kort placeringshorisont
Den tredje investeringsprocess som AP3 använder är kortsiktig po
sitionstagning, s k alfaförvaltning, med syfte att skapa avkastning 
som i ett kortsiktigt pespektiv endast i liten omfattning samvarie
rar med fondens totalavkastning. Eftersom alfaavkastningen ska 
ha låg samvariation med totalavkastningen, har den en förmåga 

1 Se ordlista
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att öka fondens diversifiering och därmed höja den riskjusterade 
avkastningen. AP3s erfarenheter av verksamheten är goda och den 
ackumulerade avkastningen sedan starten 2001 är drygt 2 mdkr. 

För att alfaförvaltningen ska bli framgångsrik krävs ett struktu
rerat angreppssätt. Risktagandet måste vara balanserat mellan olika 
strategier och fonden måste kontinuerligt utveckla metoderna 
för att erhålla alfaavkastning. Sedan 2008 arbetar AP3 med en 
förvaltningsstil där alfaförvaltningen är frikopplad från fondens 
exponeringar på finansmarknaden, s k alfa och betaseparering. 
Detta arbetssätt medför att alfaförvaltarna kan fokusera helt på 
positionstagningen och att AP3 enkelt kan utvärdera förvaltarnas 
insatser.     

 
Förvaltningsorganisation
För att ha förutsättningar att framgångsrikt agera inom en omvärld 
som är i ständig förändring krävs stor flexibilitet i förvaltningsor
ganisationen och en effektivitet i att ta vara på relevant kompetens. 
Detta uppnås genom tydlig ansvarsfördelning där förvaltningsbe
sluten delegeras till de enheter som har störst möjlighet att bedriva 
förvaltningen på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt inom 
ramen för tillåtna riskmandat. Styrelsen beslutar om riktlinjer för  
dynamisk allokering inkl riskklasstruktur och övergripande alloke
ring på riskklassnivå i portföljen samt bestämmer de avvikelseman
dat inom vilka fondens VD kan ändra allokeringen.

Fondens förvaltning är organiserad i tre enheter: Portföljstra
tegi, Alfa och betaförvaltningen och Alternativa investeringar. 

Portföljstrategi arbetar med övergripande frågor angående 
portföljens sammansättning. Gruppen Strategisk allokering inom 
Portföljstrategi arbetar med att analysera förutsättningarna för 
medelfristiga allokeringsbeslut samt att ta fram underlag för dessa 
beslut. Denna förvaltning bedrivs utifrån modellen för dynamisk 
tillgångsallokering som beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt. 

Alfa- och betaförvaltningen är ansvarig för fondens faktiska 
investeringar i marknadsnoterade aktier, räntebärande instrument 
samt valutor. Som tidigare nämnts bedriver AP3 denna verksamhet 
utifrån ett alfa och betaseparerat angreppssätt och avdelningen 
består av två grupper, Alfa och Beta, med olika arbetsuppgifter. 

Beta förvaltar AP3s faktiska exponering på världens finansmark
nader. Betaförvaltningen har som mål att genom kostnadseffektiv 
förvaltning generera en avkastning i nivå med indexavkastningen 
för de olika marknaderna man är investerad i. I slutet av 2009 
förvaltade Beta ca 171 mdkr.

Alfa har däremot inget kapital att förvalta. Istället har Alfa som 
mål att generera en absolutavkastning, enligt beskrivningen ovan. 
För närvarande har Alfa som mål att generera en absolutavkastning 
på 600 mkr per år. Inom Alfa och betaförvaltningen arbetar man 
med optimal riskbudgetering1. Detta innebär att risktagandet 
balanseras utifrån de olika förvaltningsmandatens förväntade 
avkastning och samvariationen i avkastningen mellan de olika 
förvaltarna. 

Alternativa investeringar är ansvarig för förvaltningen av AP3s 
onoterade tillgångar, tillgångar med låg likviditet och fastigheter. 
Dessutom har gruppen förvaltningsansvar för Nya strategier. Nya 
strategier omfattar ett antal diversifierande strategier som t ex 
försäkringsrisk samt ett antal opportunistiska investeringar såsom 
konvertibler. Avkastningsmålen för alternativa investeringar är 
uttryckta i absoluta nominella termer. Målsättningarna för de 
större delportföljerna är: fastigheter 10 procent, onoterade aktier 
15 procent och life scienceaktier 12 procent. Samtliga mål avser en 
genomsnittlig årlig avkastning mätt över en treårsperiod. I slutet av 
2009 förvaltade Alternativa investeringar ca 33 mdkr.

Portföljstrategi Alfa- och 
betaförvaltning

Alternativa 
investeringar

AP3s totala 
portfölj

AP3s förvaltningsorganisation

1 Se ordlista
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Dynamisk tillgångsallokering – en ny modell för  
övergripande portföljsammansättning

dynamisk tillgångsallokering

Mot bakgrund av händelseutvecklingen på världens finans-
marknader under 2008 och de positiva erfarenheter som AP3 
har av strategisk allokering och alfaförvaltning, har fonden gjort 
en större förändring i sitt arbete med den övergripande alloker-
ingen av fondens kapital. Beslut om kapitalallokering kommer 
att göras utifrån en riskklassindelning av fondens totalportfölj. 
I detta avsnitt beskrivs den nya dynamiska allokeringsmodellen 
för övergripande allokering som AP3 har introducerat. 

Behovet av medelfristiga allokeringsbeslut
AP3 har gjort bedömningen att den reala avkastningen i genom
snitt bör vara minst 4 procent per år för att fondens roll i pensions
systemet ska uppfyllas långsiktigt. Utifrån prognoser på långsiktiga 
reala avkastningar för olika tillgångar kan fonden därefter beräkna 
en portfölj som över tid förväntas avkasta 4 procent realt till lägsta 
möjliga risk. En sådan portfölj kommer att innehålla en relativt 
stor andel riskfyllda tillgångar och aktieandelen kommer att ligga i 
närheten av 50 procent. 

Att hålla en sådan långsiktig portfölj konstant över tiden skulle 
dock utsätta AP3 och pensionssystemet för stora risker i form 
av mycket svag avkastning under vissa år. Detta hänger samman 
med att avkastningen för olika tillgångar och för olika typer av 
finansiella risker varierat mycket kraftigt mellan olika tidsperioder. 
2000talets första årtionde har karaktäriserats av låg avkastning 
på aktieinvesteringar, medan slutet av 1970talet karaktäriserades 
av svag real avkastning på räntebärande tillgångar till följd av den 
extremt höga inflationen under perioden. Liknande mönster kan 
även identifieras för andra typer av risker. Avkastningen för obliga

tioner med kreditrisk är ofta svag i perioder av lågkonjunktur när 
antalet konkurser i ekonomin stiger. 

Två år som tydligt visar de stora skillnaderna i avkastning för 
olika tillgångsslag vid olika perioder är 2008 och 2009. Diagram
met nedan visar händelseutvecklingen under dessa två år för aktier, 
statsobligationer och statsskuldväxlar. Det framgår tydligt att det 
finns ett behov att variera allokeringen till olika tillgångsslag och 
finansiella risker över tiden. 

Många pensionsfonder, liksom AP3, har under många år för
ändrat sin allokering då marknadsförhållandena förändrats. Händ
elseutvecklingen i samband med finanskrisen har dock pekat på 
att portföljförändringarna i många fall varit otillräckliga. Detta har 
medfört att AP3 beslutat att förändra och förbättra det sätt som 
fonden arbetar med allokering av fondens totala risker. Tillgång
arna i portföljen har delats in i riskklasser för att underlätta analys 
och beslutsfattande. I följande avsnitt beskrivs kortfattat hur detta 
arbete är organiserat och vilka förändringar som genomförts under 
2009 för att höja fondens förväntade riskjusterade avkastning över 
tiden. 

Erfarenheter från strategisk allokering och alfaförvaltning
AP3 har sedan flera år lagt ner allt större resurser på att genom 
strategiska allokeringsbeslut försöka anpassa risktagandet till 
olika marknadsförhållanden. Detta har fonden gjort genom att 
öka respektive minska investeringarna i riskfyllda tillgångar då 
förväntad avkastning för dessa varit speciellt hög respektive låg. 
För 2001–2008, då fonden särredovisade dessa strategiska beslut, 
var mervärdet på de strategiska allokeringsbesluten ca 5 mdkr. AP3 
har sedan start arbetat fokuserat med diversifiering av risktagandet 
i portföljen, framför allt från aktierisk till andra risktyper som t ex 
kreditrisk, för att göra resultatet mindre beroende av plötsliga fall 
på världens aktiemarknader. 

Även AP3s satsning på alfaförvaltning har varit en källa till 
positiv avkastning som minskat behovet av att vara allokerad mot 
aktierisk. Alfaförvaltningens resultat ska ha en låg samvariation 
med avkastningen för de tillgångsslag som förvaltas. Därmed kan 
alfaförvaltning höja avkastningen i fondens portfölj utan att risk
tagandet ökas i någon större utsträckning. Sedan starten 2001 har 
AP3s alfaförvaltning bidragit med drygt 2 mdkr.

Trots att såväl strategiska allokeringsbeslut som alfaförvaltning 
gett betydande positiva bidrag till fondens totalavkastning sedan 
start, har de inte kunnat kompensera för det stora fallet i fondens 
kapital som skedde under finanskrisen 2008. Under finanskrisen 
ökade samvariationen i avkastningen för olika riskfyllda tillgångar 
till extrema nivåer. Det fanns därmed inget riskfyllt tillgångs
slag som kunde kompensera för ett värdefall i en annan riskfylld 
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tillgång. Endast räntebärande tillgångar utgivna av stater med hög 
kreditvärdighet gav en positiv avkastning under den period då ett 
sammanbrott av världens finansmarknader var nära att inträffa.

Dynamisk tillgångsallokering
Mot bakgrund av händelseutvecklingen på världens finansmark
nader under 2008 och de positiva erfarenheter som AP3 har av 
strategisk allokering och alfaförvaltning har fonden gjort en större 
förändring i sitt sätt att arbeta med den övergripande allokeringen 
av fondens kapital. Den nya modell för övergripande allokering 
som AP3 introducerat benämns Dynamisk tillgångsallokering.

Huvudsyftet med dynamisk allokering är att målet om 4 pro
cents real avkastning ska kunna nås med större sannolikhet. Där
med minskar sannolikheten för balansering av pensionssystemet 
vilket gynnar nuvarande och kommande ålderspensionärer. För att 
höja sannolikheten för att avkastningen blir minst 4 procent realt, 
strävar fonden efter att minska det intervall som avkastningen ett 
visst år kan variera inom. Framförallt är det givetvis ett stort ne
gativt utfall som vill undvikas. Detta brukar benämnas att fonden 
strävar efter att höja den riskjusterade avkastningen. 

Som beteckningen dynamisk allokering indikerar kommer 
portföljsammansättningen att förändras mer frekvent än tidigare. 
Avsikten är att fonden på medellång sikt ska anpassa risknivåer och 
avkastningsmål efter marknadsförutsättningarna. Med medellång 
sikt avses en period på 1–3 år. 

För att dynamisk allokering ska kunna uppfylla sitt huvudsyfte 
krävs att de beslutade portföljförändringarna är betydande. 

Allokeringsbeslut utifrån riskklasser
I den nya förvaltningsmodellen kommer beslut om kapitalalloke
ring att göras utifrån en riskklassindelning av fondens totalportfölj. 
De övergripande riskklasserna visas i bilden nedan. Dessa riskklas
ser överensstämmer med traditionella riskklasser inom finansiell 
ekonomi och speglar inom vilka områden som fonden koncentrerar 
sitt analysarbete.   

De sju riskklasserna innehåller följande tillgångar: 
✚  Aktier innehåller investeringar i svenska och utländska börsnote

rade aktier, men även fondens onoterade aktieportfölj.  
✚  Räntor innehåller traditionella räntebärande instrument utgivna 

av stater med hög kreditvärdighet, exempelvis investeringar i 
svenska statsobligationer. 

✚  Krediter innehåller de ränteinstrument som inte är hänförda till 
räntor eller inflation. Inom denna riskklass finns investeringar i 
exempelvis bostads och företagsobligationer. Både företagsobli
gationer med hög kreditvärdighet,  s k investment grade1, och mer 
riskfyllda företagsobligationer, s k high yield1, återfinns i denna 
riskklass. 

✚  Inflation innehåller investeringar vars avkastning till stora delar 
är värdesäkrad mot oväntade uppgångar i inflationstakten. AP3s 
investeringar i realavkastande obligationer samt fastigheter 
tillhör denna riskklass.

✚  Valuta avser den riskexponering som fonden får genom att vara 
investerade i utländska värdepapper som inte är valutakurssäk
rade tillbaka till svenska kronor. Fondens investeringar i utländ
ska räntebärande tillgångar är alltid valutasäkrade relativt den 
svenska kronan. Därmed är det framför allt aktieinvesteringar 
som ger upphov till valutarisk. Majoriteten av valutarisken är 
mot USdollar, euro och japanska yen men valutorna på tillväxt
marknaderna har under senare år fått en alltmer framträdande 
roll.

✚  Övrig exponering innehåller investeringar som ur ett riskper
spektiv är svåra att placera inom övriga riskklasser. Fondens 
investeringar i konvertibla skuldebrev och försäkringsrisker 
återfinns i denna riskklass. 

✚  Absolutavkastande strategier inkluderar de förvaltningsmandat 
som fonden har vilka ska ge en avkastning som är oberoende 
av utvecklingen på världens aktie och obligationsmarknader. 
Dessa mandat har normalt som mål att ge en avkastning som är 
uttryckt i mkr. Inom denna riskklass återfinns främst förvaltnings

Aktier

Noterade aktier

Onoterade aktier

Räntor Krediter

Statsräntor Krediträntor

Inflation

AP3s totala 
portfölj

Realräntor

Fastigheter

Valutor
Absolutavkastande

strategier
Övriga 

exponeringar

AP3s investeringsportfölj består av tillgångar med olika övergripande risk
egenskaper. Fondens riskklasstruktur tar hänsyn till risker som t ex marknads, 
likviditets och kreditrisker. Riskklasstrukturen bygger dessutom på fyra diversi-

fieringskällor; diversifiering mellan riskklasser, diversifiering inom en riskklass, 
olika investeringshorisonter och olika investeringsstrategier. 

AP3s portfölj uppdelad på olika riskklasser

1 Se ordlista
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mandat som organisatoriskt återfinns under fondens alfaförvalt
ning. 

Ett övergripande syfte med att dela in AP3s portfölj i olika risk
klasser är att åskådliggöra och förtydliga de risker som portföljen 
är utsatt för. Riskklasstrukturen ska fånga upp risker som fonden 
vill bevaka, framförallt när marknaden är i en stressad situation. 
Strukturen underlättar ett proaktivt agerande, där fonden i förväg 
blir medveten om vilka riskklasser som kommer att vara likvida 
respektive illikvida när marknaden är stressad. Oförutsedda händel
ser prissätts omedelbart på finansmarknaden, vilket kräver att fonden 
måste vara införstådd med vilka riskklasser som man snabbt har en 
möjlighet att reducera respektive öka risken i. Detta bör naturligtvis 
också beaktas vid den initiala investeringen i en riskklass.  

Beslutsunderlag för dynamisk allokering
De beslutsunderlag som används inom den dynamiska allokerings
modellen för att bestämma portföljsammansättningen baseras på 
analys avseende makroekonomin strukturellt och konjunkturellt 
samt värdering av olika riskklasser och riskaptit. 

Den strukturella makroanalysen har sin tyngdpunkt på demo
grafi, produktivitet, skuldnivåer och sparandekvoter m m. Den 
konjunkturella delen av makroanalysen fokuserar på var världseko
nomin befinner sig i konjunkturcykeln och vart konjunkturen är på 
väg. Utgångspunkten för fokuseringen på konjunkturutvecklingen 
är de observationer som kan göras över hur ersättningen för att ta 
aktierisk, aktieriskpremien, varierar över tiden, som schematiskt 
visas i diagrammet ovan. 

AP3 har genomfört en analys av hur sambandet mellan avkast
ningen för olika tillgångsslag och konjunkturen ser ut. Konjunktu
ren kan delas in i fyra olika faser, beroende på om den är hög eller 
låg samt om den är på väg att förbättras eller försämras. Analysen 
visar att avkastningen på aktier tenderar att vara som högst strax 
innan ekonomin rör sig från låg till högkonjunktur, samt som 
lägst strax innan ekonomin rör sig från hög till lågkonjunktur. I 
årstakt tenderar avkastningsskillnaden mellan aktier och obliga
tioner vid dessa tillfällen att vara drygt 10 procent högre respektive 
lägre än normalt.

Avkastningsskillnad i förhållande till normal nivå, mellan amerikanska 
aktier och obligationer i olika konjunkturfaser, 1959–2009

Högkonjunktur Lågkonjunktur 

Förbättrad konjunktur Normal Signifikant positiv 

Försämrad konjunktur Signifikant negativ Normal 

Källa: AP3

 

Den makroekonomiska analysen kompletteras med en vär
deringsanalys för samtliga riskklasser. Analysprocessen lägger 
dessutom tyngd på bedömningen av riskaptiten i marknaden.  

Efter det att analysen gjorts av konjunkturläget, strukturella 
faktorer, värdering och riskaptit sammanställs resultatet till förvän
tad avkastning och risk för varje riskklass. Utifrån dessa förväntade 
avkastningar och med hänsyn taget till osäkerhet och samvariation 
i avkastningarna skapas en portfölj som på 1–3 års sikt förväntas 
ge fonden 4 procents real avkastning med störst sannolikhet. En 
stor del av den dynamiska processen kommer, som tidigare nämnts, 
att fokusera på hanteringen av negativa utfall för portföljens in
vesteringar. Detta innebär att analysen kontinuerligt genomför en 
översyn av behovet för skyddsstrategier. 

Tid

Aktieriskpremie Konjunkturnivå

Förenklad bild av aktierisk- 
premien över en konjunkturcykel

Historiska data visar att det finns 
samband mellan aktieavkastningar 
kommande kvartal och var konjunkturen 
befinner sig och vart den är på väg.  
Aktieriskpremien tenderar att vara högre 
än normalt i lågkonjunktur när konjunk-
turen är på väg att förbättras.

dynamisk tillgångsallokering
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Riskhantering

AP3s kärnverksamhet består i att hantera risk. Det är risktagande 
som skapar avkastning. De risker som tas ska vara medvetna, 
önskade och ligga inom de ramar som omgärdar verksamheten. 
Vilka risker som är tillåtna och nivån på risktagandet styrs av 
AP-fondslagen, restriktioner beslutade av styrelsen samt interna 
limiter beslutade av VD. AP3 har en funktion för oberoende 
riskkontroll för att säkerställa att verksamheten bedrivs inom 
fastställda ramar.

Riskdefinitioner
Risk kan definieras som en framtida negativ avvikelse från ett 
förväntat utfall. AP3s uppdrag är att förvalta fondkapitalet till 
största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög 
avkastning till en låg risknivå. Riskhantering innebär att bedöma, 
analysera, värdera och behandla verksamhetens risker och syftar till 
att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till vald risknivå. 
Riskkontroll ska identifiera, mäta, analysera och följa upp verksam
hetens risker med syfte att tillse att risktagande sker kontrollerat 
och inom fastställda ramar. 

AP3 grupperar identifierade risker enligt fyra riskkategorier; 
marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker och regelverksrisker. 
Under varje riskkategori återfinns ett antal typer av risk, exempli
fierade i bilden nedan. 

Att ta risk är del av verksamheten

fallodagen. Denna risk hanteras liksom marknadsriskerna inom 
AP3s förvaltning. Motparts och leveransrisker är främst förknip
pade med derivat och valutakontrakt och risken för att en motpart 
inte skall kunna uppfylla sitt åtagande. Dessa risker kan ses som s k  
residualrisker. Med det menas att de ”följer med” verksamheten 
men bidrar inte aktivt till avkastningen varför målet är att mini
mera dessa till en kostnad som bedöms rimlig.
 
Operativa risker och regelverksrisker 
Operativa och regelverksrisker klassificeras också som residual
risker där målet är att minimera riskerna till kostnader som 
bedöms rimliga. Operativa risker är risken för förlust pga såväl 
interna orsaker (systemfel, modellfel, misstag, interna bedrägerier) 
som omvärldshändelser (t ex extern brottslighet, extrema händelser 
i omgivningen). Regelverksrisker liknar operativa risker men 
risken för förlust är kopplad till att lagar och regler inte efterlevs, 
att ingångna avtal inte ger det skydd som var intentionen samt att 
rykten kan skada fondens förtroende. Dessa risker hanteras genom 
löpande utvärdering av rutiner och processer samt en hög medvet
enhet inom organisationen.

Riskmätning
Marknads och kreditrisker mäts och följs upp dagligen av funk
tionen för oberoende riskkontroll, middle office. Risk mäts såväl 
aggregerat för den totala fonden som ner på enskilda mandat. För 
den marknadsnoterade portföljen ligger fokus på relativ risk, dvs 
avvikelser från fastställda index medan absolut risk används inom 
resterande delar av portföljen samt på totalnivå. För limitsättning 
används såväl positionslimiter som bak och framåtblickande 
statistiska mått, t ex tracking error1 och Value at risk1.Value at Risk 
används också för att mäta fondens totala risk över olika risktyper.  
I analyssyfte används ytterligare modeller såsom känslighetsanaly
ser och olika typer av stresstester.

Riskanalys 2009
2009 inleddes med fortsatt mycket höga risknivåer som en följd 
av turbulensen på finansmarknaderna under hösten 2008. Vid in
gången av året låg volatiliteten1 i AP3s marknadsnoterade portfölj 
på 27,3 procent. Från mitten av mars började en normalisering 
av risknivåerna och vid utgången av 2009 uppgick volatiliteten i 
AP3s portfölj till 6,8 procent, vilket är i nivå med situationen innan  
kreditkrisen startade sommaren 2007. 

Från halvårsskiftet har AP3 ökat fondens totala risknivå genom 
en ökad exponering mot aktiemarknaden. Samtidigt har fondens 
valutaexponering minskats till nivåer under 10 procent. Vid in
gången av 2009 hade AP3 en stor position i kreditrisk i ränteport
följen. Allt eftersom att kreditmarknaden stabiliserades och priset 

Processrisk
Systemrisk
Personalrisk
Bedrägeririsk
Avbro�srisk

Legal risk
Regelbro�
Anseenderisk

Ak�ekursrisk
Ränterisk
Valutarisk
Infla�onsrisk
Likviditetsrisk
Poli�sk risk
Landrisk
Refinansier-
ingsrisk

Emi�entrisk
Motpartsrisk
Leveransrisk

Marknadsrisker Kreditrisker Opera�va risker Regelverksrisker

Marknadsrisker
Marknadsrisker definieras som risken för negativ värdeförändring 
till följd av prisförändringar på de finansiella marknaderna. Dessa 
risker hanteras aktivt inom AP3s förvaltning med målsättning att 
optimera riskexponering i förhållande till förväntad avkastning. 
Mandat för risktagande delegeras från fondens styrelse till VD  
och vidare till enskilda förvaltare.

Kreditrisker
Kreditrisker definieras som risken för förlust till följd av att en 
kredittagare eller motpart inte kan fullgöra sina skyldigheter. 
Vad gäller värdepapper talar man om emittentrisk som risken att 
kredittagaren inte kan fullgöra sin betalningsförpliktelse på för

1 Se ordlista 
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på kreditrisk föll tillbaka har kreditpositionen nu avvecklats.
Tabellen nedan visar risken mätt som Value at Risk för AP3s totala 
portfölj fördelat per risktyp per 31 december 2009 samt högsta, 
lägsta nivå och genomsnitt under året. Value at Risk uttrycker den 
maximala potentiella förlust som med en viss sannolikhet och över 
en viss tidshorisont kan uppstå. AP3 har valt att använda en san
nolikhet på 95 procent samt en tidshorisont på en dag. Det innebär 
att 95 dagar av 100 bör värdeförändringen av portföljen, från en 
dag till en annan, inte komma att överstiga det framräknade värdet 
förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. Vad 
värdeförändringen kan komma att vara övriga fem dagar framgår 
inte av Value at Risksiffran, enbart att den bör vara större. Av 
detta skäl kompletteras Value at Riskmåtten med olika typer av 
stresstester.

Risk mätt som Value at Risk för AP3s portfölj 2009

 

Mkr
31 december 

2009
Genomsnitt  

2009
Lägsta nivå 

2009
Högsta nivå 

 2009

Aktierisk 1 357 1 826 1 299 2 930

Valutarisk 245 315 110 568

Ränterisk 136 160 100 236

Inflation 18 13 0 59

Diversifiering 568 728 421 1 322

Totalt AP3 1 188 1 586 1 088 2 471

Den totala risken är lägre än summan av de olika risktypernas risk 
då dessa samvarierar på olika sätt. Skillnaden mellan risken för den 
totala portföljen och summan av risktyperna är den s k diversifie
ringseffekten.

Motparts- och leveransrisker 
AP3 arbetar aktivt med att följa upp motpartsrisker. De grundläg
gande kraven är att AP3 inte godkänner motparter som inte har en 
god kreditrating, minst A av Standard & Poor’s eller motsvarande 
ratinginstitut. AP3 kräver också att motparten ingår ett ISDA1

avtal med AP3. ISDAavtalet reglerar bl a hur fordringar och 
skulder ska hanteras om den ena parten inte längre kan fullfölja 
sina åtaganden. 

AP3 arbetar systematiskt med att minimera motpartsriskerna 
genom att ingå CSA1avtal. Ett CSAavtal innebär att den part 
som har en utestående skuld måste ställa säkerhet för denna skuld i 
form av likvida medel eller värdepapper. 

Leveransrisker avseende valutatransaktioner kan minskas 
genom att avveckling sker genom CLS1. CLS är ett system som 
möjliggör simultan avveckling av valutatransaktioner via en 
oberoende tredje part. AP3 tillämpar denna metod för samtliga 
kontraktstyper, valutor och motparter där så är möjligt. 

Värderingar
AP3 redovisar samtliga innehav till verkligt värde. För marknads
noterade tillgångar sker värdering dagligen i första hand till offici
ellt noterade priser. Om tillförlitligt pris saknas används teoretisk 
modellvärdering. Även derivat som handlas som OTC1, t ex valuta
terminer och ränteswappar, modellvärderas.

Tillgångar som inte värderas på en noterad marknad är för 
AP3s del främst fastigheter och onoterade aktier. Dessa tillgångs
slag värderas med lägre periodicitet än noterade tillgångar. Värde
ringarna baseras på vedertagna principer för bedömning av verkligt 
värde. Placeringar i onoterade aktier, vilka sker genom investering
ar i riskkapitalfonder, baseras på de senast erhållna kvartalsrappor
terna. Dessa rapporter erhålls vanligtvis inom 90 dagar efter kvar
talsavslut. Per årsskiftet baseras värderingen av onoterade aktier 
således på rapporter per 30 september 2009 justerat för in och ut
flöden under fjärde kvartalet. En bedömning görs av värderingens 
tillförlitlighet och i bokslutet bedöms värderingarna vara tillförlit
liga. AP3 tillämpar fastställda värderingsprinciper konsekvent över 
tiden.

Volatilitet i AP3s portfölj under 2009
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Konjunkturöversikt 2009

Fallet för världsekonomin var i slutet av 2008 det djupaste sedan 
andra världskriget. I början av 2009 försämrades konjunkturen  
ytterligare i många delar av världen. Under våren syntes dock 
vissa tecken på en stabilisering och återhämtning. I framförallt 
de asiatiska ekonomierna vände konjunkturen åter upp under 
det andra halvåret. 

Den djupa lågkonjunkturen började med en kris på de finansiella 
marknaderna som under en tid såg ut att hota det finansiella 
systemet i grunden. Den ekonomiska politik och de stödåtgärder 
som sattes in runt om i världen lyckades vända utvecklingen och 
de finansiella marknaderna stabiliserades successivt under 2009. 
Utöver att rädda det finansiella systemet har den ekonomiska 
politiken även försökt att mildra effekterna av recessionen. Detta 
kunde dock inte hindra att den finansiella krisen fick effekter på  
realekonomin. Nedgången hade dock sannolikt blivit långt värre 
utan stimulanspaketen. 

I början av 2009 befarades depression med fallande tillväxt 
och deflation. Detta hot har så här långt avvärjts. Deflationshotet 
kvarstår men risken är lägre än vid början av 2009. De massiva 
ekonomiskpolitiska insatserna har pressat ned räntorna i flertalet 
länder, expanderat centralbankernas balansräkningar kraftigt och 
lett till en dramatisk ökning av regeringars upplåningsbehov.  Detta 
kommer att prägla tillgångsmarknaderna en tid framöver.

Tilltagande optimism lyfte börserna
I början av 2009 föll världsekonomin fritt men under våren 
bromsades fallet upp. Kina och de exportinriktade ekonomierna i 
Asien inledde en återhämtning tidigt under året. I Latinamerika 
vände utvecklingen i Brasilien upp under sommaren. Fallet i USA 
och Europa dämpades men tillväxten i euroområdet var mycket 
bräcklig under andra kvartalet och först under det andra halvåret 
fick den amerikanska ekonomin en positiv BNPutveckling. Hur 
pass hållbar återhämtningen är vet vi ännu inte. 

Aktiebörserna fortsatte att sjunka under det första kvartalet 
2009 men i takt med att ekonomin stabiliserades återvände riskap
titen. Vinstprognoserna som reviderades ned under andra halvåret 
2008, skrevs upp. Under andra halvåret vände vinstutvecklingen 
och allt fler börsbolag, i synnerhet inom finanssektorn, levererade 
resultat över förväntan. 

Allteftersom konjunkturen förbättrades och börsen steg mins
kade även börsvolatiliteten. Mot slutet av 2009 låg den i linje med 
nivåerna i september 2008 strax innan krisen bröt ut.

Börserna på tillväxtmarknaderna vände upp kraftigast, t ex så 
har värdet på Shanghaibörsen i princip fördubblats under 2009. 
Även i Sverige var återhämtningen påtaglig med en uppgång på 
knappt 50 procent. Uppgången på världens börser berodde bl a på 
att riskaptiten återvände och på att vinstprognoserna reviderades 

Världsekonomin vände upp 

upp.  Utvecklingen hade en gynnsam effekt på AP3s marknadsno
terade aktieportfölj som avkastade 29,9 procent under 2009.

Förbättrad situation på kreditmarknaderna
Centralbankernas åtgärder för att stabilisera det finansiella 
systemet var framgångsrika. De premier som tidigare drivit upp 
räntorna på interbankmarknaden sjönk tillbaka redan i slutet av 
2008. Denna tendens fortsatte under sommaren 2009. Successivt 
har skillnaderna mellan interbankräntorna och centralbankernas 
styrräntor minskat till samma nivåer som innan den finansiella 
krisen bröt ut på allvar i september 2008. 

Till följd av de ekonomiskpolitiska åtgärderna och starkare 
konjunktur minskade också premierna på kreditobligationer, 
framförallt för lån med statsgaranti. Ett tecken på minskad oro 
i det finansiella systemet är att premierna på s k credit default 
swaps (CDS) för banker i både Nordamerika och Europa har fallit 
tillbaka sedan första kvartalet 2009. 

Utvecklingen på kreditmarknaden under finanskrisen fick svåra 
följder för många investerare. Belånade och kortsiktiga aktörer 
tvingades i många fall att sälja sina innehav med förlust. Långsik
tiga investerare har däremot kunnat få tillbaka mer än de initiala 
värdena. I detta avseende har således finanskrisen belönat långsik
tighet. Innehavet i AP3s kreditportfölj har gett en god avkastning 
under året. 

Nya investeringsmöjligheter uppstod
I egenskap av långsiktig investerare har AP3 stora möjligheter 
att investera i tillgångar som är relativt illikvida och med en lång 
investeringshorisont som exempelvis vindkraft. Den finansiella 
krisen har inneburit nya investeringsmöjligheter för långsiktiga 
investerare med god likviditet. Exempelvis har investeringarna i  
säkerställda banklån och konvertibler gett en god avkastning. AP3 
har investerat i båda tillgångsslagen under 2009. 

Begränsad uppgång av obligationsräntorna
Vid ingången av 2009 fanns en oro för en ihållande deflation. När 
riskbenägenheten och börserna sjönk under första kvartalet sökte 
sig placerare till säkra placeringar, t ex statsobligationer, vilket fick 
räntorna att falla ytterligare. Dessutom pressade centralbankerna 
i vissa fall direkt ned räntorna på obligationer med längre löptid. 
I början av 2009 hade obligationsräntorna sjunkit till historiskt 
låga nivåer. Den implicit prissatta inflationen, skillnaden mellan 
räntorna på nominella och inflationsindexerade obligationer, var 
ytterst nedpressad och i många fall även negativ. De förbättrade 
konjunktursignalerna under våren och en tilltagande riskbenägen
het med en börsuppgång medförde att obligationsräntorna steg. 
Uppgången blev dock begränsad, mycket beroende på centralban
kernas agerande. 
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Normaliseringen av styrräntorna förutses bli en utdragen process. 
De åtgärder som syftat till att pressa ned räntor med längre löptid 
är alltjämt verksamma i flertalet fall. Frågan om hur de ekonomisk
politiska stimulanserna ska avvecklas blir alltmer aktuell. Detta 
är ett orosmoment för obligationsränteutvecklingen på längre 
sikt. Utöver detta steg råvarupriser under hösten 2009 och det 
finns också indikationer på att osäkerheten om den långsiktiga 
inflationsutvecklingen kan ha ökat. Den begränsade uppgången 
av obligationsräntorna har inneburit relativt små kapitalförluster. 
AP3s ränteportfölj har anpassats för att möta en sådan uppgång. 

Kronan förstärktes
I orostider är det inte ovanligt att små valutor försvagas. I början av 
2009 låg kronan på historiskt svaga nivåer. Kronan försvagades yt
terligare fram till mars 2009. Samtidigt som riskaptiten återvände 
och aktiemarknaderna repade sig förstärktes kronan mot framför
allt japanska yen och USdollar. Detta intensifierades under andra 
och tredje kvartalet. AP3 reducerade under året sin valutaexpone
ring i takt med att konjunkturen och börserna återhämtade sig.  

Fortsatt oviss framtid
Återhämtningen under 2009 har gått snabbare än vad många 
bedömare räknade med vid årets början. Trots ljusningen kvarstår 
problem som kan innebära en risk för den fortsatta återhämt
ningen. De finansiella marknaderna kommer att vara starkt bero
ende av centralbankers och politikers agerande. I dagens miljö är 
penning och finanspolitik intimt sammankopplade. På olika håll 
i världen debatteras åtgärder mot de växande statsunderskotten. 
Hur stimulanserna ska avvecklas kan komma att bli avgörande för 
utvecklingen framgent.  

1

2

3

4

UK JapanEuroområdet USASverige

Måttlig uppgång för 10-åriga obligationsräntor 2009, %¹

jan mars maj jul sep dec

Centralbankernas åtgärder medförde att uppgången av obligationsräntorna 
blev måttlig under 2009.
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Återhämtning på aktiebörserna under 2009 (index 100)¹

jan mars maj jul sep dec

Efter första kvartalet 2009 inleddes en återhämtning på börserna världen över 
som varade året ut. Starkast var uppgången i Asien och i tillväxtregionerna. 
Uppgången i Sverige var inte långt efter och OMX steg mer än Europa i övrigt.

Kronan försvagades i kölvattnet av finanskrisen 2008. Under 2009 sågs en 
återhämtning av kronans värde mot bl a  USdollarn och japanska yenen. 
Framförallt mot euron har dock återhämtningen av kronan förblivit måttlig.

Begränsad återhämtning av kronan 2009, kronor per utländsk valuta¹

jan mars maj jul sep dec
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1 Källa: Reuters EcoWin
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Analys av förvaltningsresultatet 2009

Resultatet 2009 är det högsta hittills 

Bidrag �ll totalavkastningen 2009, %

Marknadsnoterade
�llgångar

Alterna�va
�llgångar

Totalt AP3

-0,7

17,1 16,4
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AP3s avkastning före kostnader uppgick till 16,4 %
Den marknadsnoterade portföljen uppnådde den högsta årliga 
avkastningen sedan starten 2001, 21,1 procent, med aktier som den 
största bidragsgivaren. De tre regioner som uppvisade den högsta 
avkastningen var tillväxtmarknaderna på 60,5 procent, Asien exkl 
Japan 51,1 procent och Sverige 49,5 procent. Räntebärande till
gångar har framförallt givit ett stort bidrag från aktiva positioner 
i kreditobligationer i USA, Sverige och Europa. AP3 har haft en 
långsiktig strategi för dessa positioner och beslutade tidigt att 
ha uthållighet genom kreditkrisen, vilket visat sig vara en riktig 
bedömning. I takt med att värdena kommit tillbaka under 2009  
har AP3 avsevärt minskat det aktiva positionstagandet.

Det totala aktiva resultatet, inklusive rena alfastrategier, om 2,2 
procentenheter av de marknadsnoterade tillgångarna är det högsta 
under fondens historia.

Avkastning
totalt 

 %

Varav aktiv
avkastning 
%-enheter

Bidrag till total- 
avkastningen, 

%-enheter 

Aktier1 29,9 -0,4 13,5

Räntor1 8,1 3,2 3,0

Alfastrategier 0,8 0,7

Marknadsnoterade tillgångar 21,1 2,2 17,1

Fastigheter -0,5 -0,2

Onoterade aktier -18,8 -1,3

Nya strategier 34,7 0,7

Alternativa investeringar -2,1 -0,7

Totalt AP3s portfölj 16,4 16,4

Avkastning per tillgångsslag 2009

Marknadsvärde per �llgångsslag 2009,%
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Räntebärande, 34,0

Noterade ak�er, 49,7

Marknadsnoterade
�llgångar, 83,7 %

Alterna�va
investeringar, 16,3%

Nya strategier, 3,8
Onoterade ak�er, 4,8
Fas�gheter, 7,7

 
 

Alternativa investeringar avkastade 2,1 procent under 2009. 
Framförallt minskade värdet på onoterade aktier kraftigt under 
första halvåret för att sedan stabiliseras. Såväl onoterade aktier 
som fastigheter påverkades senare än de noterade tillgångarna av 
effekterna från finanskrisen. För onoterade aktier baseras årsskif
t es värderingarna på underliggande bolags redovisade resultat per 
den sista september 2009, dvs med ett kvartals eftersläpning. Även 
fondens fastighetsinnehav uppvisade en negativ avkastning om 0,5 
procent främst relaterad till en nedvärdering av innehavet i Vasa
kronan. Nya strategier inkluderar investeringar gjorda för att ta 
tillvara tillfälliga möjligheter som uppstår i marknaden. Dessa in
vesteringar har under året avkastat 34,7 procent, varav investeringar 
i säkerställda banklån avkastade 29,5 procent och investeringar i life 
sciencebolag 51,6 procent.

1 Avkastningen för utländska aktier och räntebärande tillgångar är inklusive valutasäkring.
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                                                                        AP3
Avkastning 16,4%
Risk 1,2 mdkr
Varav diversifieringseffekt 33,3%
Exponering 103,8%

Andel av
avkastningen 2009

Andel av risk per
31/12 2009

Exponering per
31/12 2009

65,9%

76,2%

58,2%

18,3%

7,6%

28,0%

1,2%

1,0%

13,4%

10,4%

13,8%

8,3%

0,0%

0,2%

0,3%

4,3%

1,2%

3,9%

Absolut-
avkastande
strategier

ÖvrigaValutaInflationRäntor/krediterAktier ¹

¹  Fr o m 2010 kommer räntor och krediter att redovisas som två separata riskklasser.
²  Valutaexponeringen visar andel tillgångar i utländsk valuta av fondkapitalet. Kan ej adderas till övrig exponering.

²

Analys av förvaltningsresultatet 2009

Övergång till en ny dynamisk förvaltningsmodell

Förvaltningen utvecklas från olika tillgångsslag till riskklasser
AP3 har under året vidareutvecklat sin förvaltningsmodell avse
ende medelfristig tillgångsallokering. Metoden benämns dynamisk 
tillgångsallokering och beskrivs i detalj på sidorna 9–11. Den 
dynamiska tillgångsallokeringen bygger på att beslut om allokering 
görs utifrån en riskklassindelning av fondens portfölj. Den största 
skillnaden mot den tidigare tillgångsslagsuppdelningen är att upp
delningen görs baserat på tillgångarnas underliggande risktyp. En 
närmare beskrivning av riskklasserna finns på sid 10. 

Hur stor andel av fondens totala avkastning, risk och expone
ring som härrör från respektive riskklass illustreras i bilden nedan. 
Fokus för allokering av fondens kapital är förväntad avkastning 
och risk. Risken redovisas uttryckt som Value at Risk1. Per 31 
december 2009 uppgick fondens risk till 1,2 mdkr. Aktier var den 
dominerande riskklassen. Vid en sammanläggning av risk per risk

AP3s riskklasser 2009

klass inkluderas effekter av hur dessa samvarierar med varandra. 
Den totala risken är lägre än summan av risk för respektive risk
klass vilket anges som diversifieringseffekt.

Exponering är det underliggande värde som kan förändras pga 
specifika händelser. Dessa händelser definieras i ett scenario vilket 
även inkluderar sannolikheten för att detta ska inträffa. Risken 
ger en uppskattning av den värdeförändring som kan komma att 
inträffa givet en viss exponering och ett valt scenario. 

Riskklassen aktier innehåller 58 procent av AP3s totala expone
ring och 76 procent av fondens totala risk. Det visar att marknads
rörelserna, volatiliteten, för aktier är högre än för t ex inflation där 
förhållandet mellan exponering och risk är det omvända. 

AP3s totala exponering per 31 december 2009 överstiger 100 
procent då fonden har positioner i derivat för att hantera risk och 
för att effektivisera förvaltningen. 

1 Se avsnitt om Riskhantering sid 12
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Analys av förvaltningsresultatet 2001–2009

Fondkapitalet har ökat med 72,5 mdkr sedan 2001 

2009 ökade fondkapitalet med 25,5 mdkr till 206,5 mdkr
Det starka förvaltningsresultatet 2009 innebar att mer 
än hälften av nedgången 2008 har återhämtats. Samtidigt 
har 3,9 mdkr utbetalats för att täcka underskott i pensions
flödena. I samband med reformen av pensionssystemet 
2001 fick AP3 134 mdkr att förvalta. Vid utgången av 2009 
uppgick fondkapitalet till 206,5 mdkr, en ökning med 72,5 
mdkr sedan start.

Fondkapitalets utveckling 2001– 2009

       2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

160,3

142,5
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132,7134,0

212,2

120,2
181,0

206,5
224,9

192,0

2000-talets första decennium var extremt turbulent
Sedan AP3 startade 2001 har ekonomin genomgått två 
stora nedgångar på aktiemarknaderna. Att ta risk under 
denna period har inte gett den avkastning som kan 
förväntas. En diversifierad portfölj som AP3s har dock 
avkastat bättre än de flesta tillgångsslag sett var och en 
för sig. En placering på 1 000 kr 2001 i AP3 skulle fram 
till 2009 ha vuxit till 1 365 kr, vilket har överträffat både 
placering i aktier och korta räntor. 

Ackumulerad nominell och real avkastning 2001–2009

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
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Real avkastning 3,2 procent de senaste fem åren
Den reala avkastningen uppgår i genomsnitt till 3,2 
procent per år under den senaste 5årsperioden. AP3s 
mål är att skapa en real avkastning (avkastning rensat 
för inflation) om minst 4 procent per år sett över tiden. 
Under hela perioden 2001–2009 då vi har erfarit två 
stora börsfall har genomsnittsavkastningen per år varit 
1,9 procent. AP3s långsiktiga mål är inte uppfyllt men 
avkastningen har trots det motsvarat pensionsrätternas 
uppräkningstakt, dvs inkomstindex, för perioden. 

Värdet vid utgången av 2009 av 1 000 kr placerade 2001

Kapital�llväxt �ll 2009 om man 2001 hade placerat 1 000 kr

AP3 Korta räntor
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Långa räntor 
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Analys av förvaltningsresultatet 2001–2009

Aktiv avkastning har bidragit med 2,1 mdkr 
Aktiv avkastning kan delas upp i två olika förvaltnings
typer, traditionell aktiv förvaltning och absolutavkastande 
strategier. Efter en intern utvärdering 2008 beslutades att 
den traditionella aktiva förvaltningen av aktieportföljen 
skulle upphöra.Vad gäller den aktiva förvaltningen av 
ränteportföljen har fonden medvetet avvaktat med att 
stänga positioner så länge avkastningspotentialen varit 
god. Vid slutet av 2009 hade det aktiva positionstagandet 
minskat betydligt i ränteportföljen. Resultatet av de aktiva 
positionerna i ränteportföljen var kraftigt positivt under 
2009. Fondens absolutavkastande strategier kommer 
fortsatt att utvecklas och ingår från och med 2010 som en 
diversifierande riskklass inom AP3s portfölj.

Diversifiering bidrar till stabilare risk och resultat 
AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör investeringar i 
mindre likvida tillgångar. Dessa tillgångar bidrar till en 
riskdiversifiering av portföljen samt möjlighet till högre 
avkastning genom bl a likviditetspremier. Investering
arna består av fastigheter, andelar i riskkapitalfonder 
samt s k nya strategier av mer opportunistisk karaktär. 
Fondens alternativa investeringar har vuxit från 3,8 mdkr 
2001 till 33,6 mdkr 2009. Vid utgången av 2009 uppgick 
alternativa investeringar till 16,3 procent av fondkapitalet. 
Sedan start har alternativa investeringar bidragit med 6,1 
mdkr till fondkapitalet.

Total avkastning inklusive ne�oinflöden 2001– 2009

Ingångskapital
2001

Ne�oinflöden
2001–2009

Totalavkastning
e�er kostnader

2001–2009

Utgående kapital
2009
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17,3

55,2

Fonden har  skapat en avkastning om 55,2 mdkr 
Av fondkapitalets ökning 20012009 om 72,5 mdkr 
förklaras 55,2 mdkr av fondens avkastning, varav 29,4 
mdkr genererats 2009. Övriga 17,3 mdkr hänför sig till 
nettoinflöden från pensionssystemet. För 2009 var nettot 
mellan systemets inbetalningar och utbetalningar inom 
pensionssystemet för första gången sedan pensionsrefor
men 2001 negativt. Detta innebar att AP3 fick betala ut 
3,9 mdkr under 2009 för att täcka betalningsunderskottet 
i pensionssystemet.        

Ackumulerat ak�vt resultat per förvaltningstyp¹ 2001–2009

Absolutavkastande strategier

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2001–2009

Räntor Ak�er Totalt
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¹ De första 5 åren är fördelningen approxima�v.

AP3s diversifiering i alterna�va investeringar 2001–2009
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AP3 har som målsättning att bedriva en kostnadseffektiv 
förvaltning, vilket innebär att nedlagda kostnader ska bidra 
med ett mervärde till fonden i form av ökade intäkter eller 
lägre risk. Fondens strategi för att skapa en portfölj med en 
optimal tillgångsmix bygger på en avkastningsanalys efter 
kostnader. Diversifiering görs såväl mellan olika tillgångsslag 
som förvaltningsstilar och investeringshorisonter. Vissa typer av 
investeringar kostar mer att förvalta än andra. Kostnaden måste 
därmed alltid ställas i relation till investeringens bidrag till total-
portföljens avkastnings- och riskprofil.  

Kostnaderna förknippade med att bedriva AP3s verksamhet kan 
delas in i fyra kategorier. 
✚  Transaktionskostnader är avgifter direkt förknippade med att 

köp eller säljtransaktioner genomförs. Dessa kostnader påverkar 
direkt investeringarnas avkastning och därmed nettoresultat av 
finansiella transaktioner i resultaträkningen.

✚  Prestationsbaserade arvoden för externa förvaltningsuppdrag är 
en typ av vinstdelning mellan AP3 och förvaltaren. Dessa utgår 
först om en viss förutbestämd avkastningsnivå överträffas. Kost
naden påverkar direkt investeringarnas avkastning och därmed 
nettoresultat av finansiella transaktioner i resultaträkningen.

✚  Fasta provisionskostnader är administrativa avgifter för externa 
förvaltningsuppdrag samt depåbankskostnader. Avgifterna utgår 
oberoende av förvaltningsresultat. Kostnaderna är nära relaterade 
till intäkternas förvärvande och redovisas som en avdragspost 
under rörelseintäkter i resultaträkningen.

✚  Rörelsens kostnader avser interna kostnader för personal, 
infrastruktur såsom IT, informationstjänster etc samt övriga kon
torskostnader. Kostnaderna redovisas som rörelsens kostnader i 
resultaträkningen.

AP3 hanterar stora transaktionsvolymer inom verksamheten. Det 
kräver effektiva processer som är relativt volymoberoende. Tack 
vare ett kontinuerligt arbete med att effektivisera processerna har 
andelen administrativ personal hållits konstant de senaste åren, trots 
en ökad transaktionsvolym och förvaltning av fler tillgångsslag. 
Delar man upp samtliga kostnader i förvaltningsrelaterade kost
nader respektive kostnader för infrastruktur inklusive depåbank 
och affärsstöd står de förvaltningsrelaterade kostnaderna för drygt 
75 procent av fondens kostnadsmassa. Fasta provisionskostnader 
och rörelsens kostnader klassificeras vanligtvis som verksamhetens 
totala kostnader då dessa är av karaktären att de belastar fondens 
resultat oberoende av förvaltningsresultat. 

Kostnader ska leda till bättre resultat 

Transaktionskostnader

Prestationsbaserade
arvoden

Fasta
provisionskostnader

Rörelsens kostnader

Rörelsens
intäkter

Fondens
kostnader

Kostnadseffektiv förvaltning

Fondens totala kostnader i förhållande till genomsnittligt 
fondkapital uppgick för 2009 till 0,17 procent. Procentandelen är 
beroende av såväl kostnadsnivån som fondkapitalets storlek. AP3 
har utvärderat den befintliga kostnadsnivån utifrån fondkapitalets 
storlek vid utgången av året och anser att den kostnadsandel på 0,15 
procent som nu föreligger är en rimlig nivå sett över tid. Arbetet 
med att säkerställa en kostnadseffektiv förvaltning pågår kontinu
erligt.

Under 2009 steg såväl fondens rörelsekostnader som provi
s ionskostnader. Strategin har varit att förstärka den interna 
förvaltningsorganisationen avseende traditionella tillgångsslag då 
detta bedöms som mest kostnadseffektivt på sikt. Fondens diversi
fieringsstrategi innebär en ökad andel alternativa tillgångar. Kost
naderna för förvaltning av alternativa tillgångar är högre än för 
de traditionella tillgångsslagen. Denna skall dock ställas i relation 
till den riskreducering och/eller ökade avkastning som förväntas 
uppnås. Vid utgången av 2009 uppgick alternativa investeringar till 
drygt 16 procent av fondens totala tillgångar.

Fokus på kostnadseffektivitet
För att få en extern bedömning av om AP3 lyckas uppfylla sitt 
mål om att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning deltar fonden 
sedan fem år tillbaka i en internationell studie med syfte att 
utvärdera kostnadseffektiviteten hos institutioner liknande AP3. 

AP3s kostnadsstruktur 2009, %

Förvaltning, 75 
Infrastruktur, 15 
Affärsstöd, 10 

Förvaltningsrelaterade kostnader står för drygt 75 procent av 
fondens totala kostnadsmassa.

Fyra kategorier av kostnader är förknippade med att bedriva AP3s verksamhet. 
Transaktionskostnader, prestationsbaserade arvoden och fasta provisions-
kostnader påverkar intäktssidan medan rörelsens kostnader påverkar fondens 
kostnader.
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Studien genomförs av ett kanadensiskt företag, Cost Effectiveness 
Measurement Inc. (CEM). CEM tar i sin studie hänsyn till den 
samlade kostnaden för att bedriva förvaltningen, det förvaltade 
kapitalets storlek, portföljens sammansättning samt andelen aktiv 
förvaltning. Analysen av 2008 års resultat visar att AP3 har en låg 
kostnadsnivå i förhållande till jämförelsegruppen. AP3s totala 
förvaltningskostnader bedöms vara ca 20 procent lägre än snittet 
för jämförelsegruppen samtidigt som fondens val av implemente
ring av förvaltningsstrategin tillför ett större mervärde, dvs AP3 
bedöms bedriva en kostnadseffektiv förvaltning. 

Utöver CEMstudien jämför AP3 årligen kostnaderna även 
mot andra liknande pensionsfonder och mot övriga APfonder.
 

Kostnadsreducerande åtgärder 2009
Under 2009 har AP3s samtliga kostnader, avtal och priser setts 
över, utvärderats och omförhandlats där så har bedömts fördelak
tigt. Omförhandling av avtal kommer att ge en kostnadsbesparing 
på 10–15 mkr varav merparten avser transaktionskostnader. Slutsat
sen av detta arbete är att AP3 har en låg kostnadsnivå och erhåller 
konkurrenskraftiga priser från externa leverantörer. Där så är möj
ligt utnyttjar AP3 statens ramavtal vilket ger fördelaktiga nivåer. 

Vad gäller externa provisionskostnader arbetar fonden ständigt 
med att utvärdera externa förvaltarna såväl avseende avkastnings 
och riskbidrag som kostnader. Omflyttningar av kapital mellan 
externa förvaltare såväl som mellan extern och intern förvaltning 
har genomförts under 2009 för att ytterligare öka kostnadseffekti
viteten i förvaltningen. 

Samarbete mellan AP1–AP4
AP1–AP4 har alltsedan start samarbetat inom de områden där det 
är möjligt utan att oberoende och konkurrens mellan fonderna kan 
ifrågasättas. Exempel på samarbetsområden är fondernas arbete 
inom miljö och etik via det gemensamma Etikrådet, skattefrågor, 
redovisnings och värderingsfrågor, gemensamma juridiska frågor 
och gemensam röstningsplattform. Dessutom finns ett löpande 
erfarenhets och kompetensutbyte, särskilt mellan fondernas admi
nistrativa funktioner. 

 Mot bakgrund av den uppmaning som riktades till fonderna 
i regeringens årliga utvärdering har ett gemensamt arbete pågått 
under året för att utvärdera ytterligare samarbetsområden och 
därmed möjliga kostnadsbesparingar. Externa konsulter har varit 
behjälpliga i dessa utvärderingar. Vissa initiativ har initierats som 
lett till reducerade kostnader för pensionssystemet. AP1–AP4 har 
ett gemensamt mål att uppnå en så kostnadseffektiv förvaltning 
som möjligt för pensionssystemet, varför arbetet med att finna nya 
samarbetsområden kommer att fortsätta.

AP3s kostnadseffektivitet 2004–2008
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Sedan AP3 började delta i CEMs benchmarkingstudie 2005 har fonden arbetat 
med att förbättra såväl kostnadsnivån som mervärde från implementeringsval 
vilket lett till en stadig förbättring gentemot jämförelsegruppen. AP3s totala 
förvaltningskostnader bedöms vara låga i förhållande till jämförelsegruppen 
samtidigt som fondens val av implementering av förvaltningsstrategin tillför 
ett större mervärde, dvs AP3 bedöms bedriva en kostnadseffektiv förvaltning.
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Ägarstyrning

AP-fondernas ägaransvar ska användas på ett sätt som främjar 
målet om hög avkastning. AP-fonderna ska inte ta näringspoli-
tiska eller ekonomisk-politiska hänsyn. Fonderna ska ta etik- och 
miljöhänsyn utan att göra avkall på avkastningen.Detta framgår 
av den lag som styr fondernas verksamhet. I detta avsnitt be-
skrivs hur AP3 utövar sitt ägaransvar samt hur fonden arbetar 
med att integrera miljö- och etikhänsyn i förvaltningen.

Medel för utövandet av ägaransvar
Det är AP3s övertygelse att ett aktivt ägarstyrningsarbete långsik
tigt bidrar positivt till fondens övergripande mål om hög avkast
ning. Fonden använder sig av följande huvudsakliga medel för att 
utöva ägaransvar:
✚  Deltagande i valberedningar.
✚  Dialog med styrelser och bolagsledningar.
✚  Utövande av rösträtt på bolagsstämmor.
✚  Inlägg på bolagsstämmor.
✚   Aktivt deltagande för att utveckla självregleringssystemet  

genom deltagande i fora som Institutionella Ägares Förening 
samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

✚   Kontakter och samverkan med andra ägare, såväl svenska som 
utländska.

✚  Miljö och etikhänsyn.

Ägarfrågor i fokus 2009
Under 2009 prioriterade AP3 följande fyra fokusområden:

Ersättnings och kompensationsfrågor 
Ersättningsfrågor utgör en stor och viktig del av fondens bolags
styrningsarbete. AP3 har under ett antal år arbetat med några 
grundläggande krav på aktierelaterade incitamentsprogram. Fon
dens syn är att de ska vara rimliga, transparenta och kopplade till 
prestation. Därtill bör programmen utvärderas för att utröna om 
aktieägarintresset har tillvaratagits. 

Inför stämmosäsongen 2010 har AP3 reviderat sin ägarpolicy. 
Fondens inställning i ersättningsfrågor har gjorts tydligare och 
striktare. 

Mångfald i börsbolagens styrelser
AP3 verkar för mångfald i börsbolagens styrelser och att styrelser
na ska vara sammansatta på ett sätt som speglar olika erfarenheter. 
Fonden arbetar för att personer utanför de etablerade nätverken 
ska beredas plats i styrelserna och förordar att en bred inventering 
av möjliga kandidater görs. Särskilt angeläget är det att andelen 
kvinnliga styrelseledamöter ökar. 

Ägarstyrning i den globala aktieportföljen 
Fondens utländska aktieportfölj förvaltas huvudsakligen av externa 
förvaltare och AP3 har fram till 2008 till stor del delegerat rösträt
ten till dessa förvaltare. Som ett led i fondens ökade ägaransvar 
röstar AP3 i allt större utsträckning själva även i den globala aktie
portföljen. Ett ökat ägaransvar bedöms bidra till ökat förtroende 
för AP3s ägarstyrningsarbete, vilket på sikt bör leda till högre 
avkastning på vår aktieportfölj. Sedan 2009 samordnar AP1–AP4 
röstning utomlands genom att använda en gemensam röstnings
plattform och analys.

Miljö och etik
Fonden tillämpar miljö och etikhänsyn dels vid genomlysning 
av bolag för att identifiera eventuella konventionsbrott, dels via 
proaktiva dialoger.

Stämmosäsongen 2009
Under stämmosäsongen 2008/2009 röstade AP3 i ca 300 bolag i 
Sverige och utomlands. Fonden var representerad i fem valbered
ningar. I fondens årliga ägarrapport för stämmosäsongen lämnas en 
utförlig förklaring till hur AP3 har röstat på svenska bolagsstäm
mor. Rapporten kan laddas ned från fondens hemsida.

Miljö och etikhänsyn
AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan bolags 
ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera långsiktigt 
aktieägarvärde. 

AP3s värdegrund
AP3s värdegrund i fråga om placeringsverksamheten bygger på de in
ternationella konventioner som svenska staten har undertecknat samt 
genom att stödja initativ såsom FNs Global Compact och OECDs 
riktlinjer för multinationella företag. Sverige har undertecknat ett 
flertal internationella konventioner, bl a konventioner om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen. AP3s etik 
och miljöpolicy bygger därför på den svenska statens värdegrund där 
alla människors lika värde och demokrati är centrala delar.

Aktiv ägarstyrning viktig del av uppdraget

Läs AP3s ägarpolicy och rapport om fondens arbete 
med ägarfrågor under 2008/09 på www.ap3.se.
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I fondens arbete med miljö och etikhänsyn i placeringsverk
samheten utgår AP3 från att alla konventioner som Sverige har 
undertecknat är lika viktiga och därmed ska följas. Denna utgångs
punkt stöds även i beslut och uttalanden från olika FNorgan som 
poängterar att de mänskliga rättigheterna är universella, odelbara, 
ömsesidigt beroende och relaterar till varandra och inte går att 
inbördes rangordna. 

Genom att knyta AP3s krav till internationella konventioner 
och genom att samarbeta med andra i samma syfte, kan fonden 
bli en del av en internationell samverkan på den internationella 
finansmarknaden som säkerställer att konventionsbrott påtalas. 
Därigenom kan konventionerna ges ökad genomslagskraft.

Hänsyn till miljö och etik är en förutsättning för att ett företag 
ska kunna drivas i enlighet med ägarnas långsiktiga intressen. Där
för är dessa frågor en viktig del av det arbete som AP3 bedriver 
inom ägarstyrningsområdet. AP3 verkar för att säkerställa att 
ledningarna för de företag som fonden investerar i, identifierar 
och hanterar sociala och miljömässiga risker på ett sätt som skapar 
värde för aktieägarna. 

AP-fonderna samarbetar via det gemensamma Etikrådet
Genom det gemensamma Etikrådet samordnar AP1–AP4 arbetet 
med miljö och etikfrågor i bolag som fonderna äger aktier i. Fon
dernas svenska och utländska aktieportföljer genomlyses regelbun
det med hjälp av en extern konsult i syfte att identifiera eventuella 
brott mot internationella konventioner. Om ett bolag i någon av 
fondernas portföljer anklagas för brott mot internationella kon
ventioner undersöks sakförhållandena. Nästa steg är att kontakta 
bolaget i syfte att få till stånd en dialog för att uppmana bolaget till 
åtgärder för att förhindra att liknande brott upprepas. Som en sista 
utväg kan en uteslutning av bolaget bli aktuell.

Etikrådet försöker även påverka bolag genom att rösta på bolags
stämmor, lägga förslag på beslutspunkter till bolagsstämmor samt 
samarbeta med andra investerare med liknande etisk utgångspunkt. 
Etikrådet stödjer även olika industri och investerarinitiativ som bl a 
syftar till ökad transparens samt till att skydda aktieägares intressen. 

Proaktiva dialoger med svenska bolag
AP3 har valt att fokusera sitt proaktiva arbete med miljö och etik
hänsyn främst på svenska bolag som har omfattande produktion 
eller upphandling i länder med odemokratiska regimer eller som 
har svag arbetsrätt eller miljölagstiftning. AP3 arbetar i första hand 
med bolagsdialoger då fonden bedömer att detta ger den största 
möjligheten att påverka bolagen.

De dialoger som fonden förde under 2009 handlade bl a om 
risksystem och riskanalyser, generella bransch och landrisker, 
arbetsmiljöskydd och arbetsvillkor, miljörisker och hur de hanteras, 
uppförandekoder för den egna personalen och leverantörer, hur 
uppförandekoder har implementerats samt hur de följs upp.

FNs principer för ansvarsfulla investeringar
AP3 har undertecknat FNs principer för ansvarsfulla investeringar, 
de s k Principles for Responsible Investments (PRI). FNinitiativet 
syftar till att uppmuntra investerare att integrera miljömässiga, 
sociala och ägarstyrningsaspekter i sin finansiella analys och 
beslutsprocess.

Läs mer om Etikrådets arbete, pågående bolags- 
dialoger, årsrapport samt de initiativ som Etikrådet 
stödjer på www.etikradetapfonderna.se

AP3s krav på företagens sociala ansvar

✚    Riskanalys och risksystem. Företag ska arbeta systematiskt med 
att identifiera vilka etiska och miljömässiga risker som deras 
verksamhet utsätts för.

✚    Uppförandekod. Det ska finnas koncernövergripande uppfö-
randekoder för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn. Uppfö-
randekoden ska vara offentlig.

✚    Rapportering. Företaget ska ha en extern redovisning av hållbar-
hetsfrågor. En ledstjärna för denna redovisning bör vara Global 
Reporting Initiative, som är ett FN-initiativ för att skapa en global 
standard för företagens hållbarhetsredovisning.
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Nya investeringsområden

Hållbara skogsinvesteringar
Sedan 2004 har fonden investerat i skog. 
AP3 ställer krav på att skogen ska vara 
FSCcertifierade1 eller motsvarande. 

Fonden har bl a indirekt investerat i en 
skogsfond, Global Solidarity Forest Fund, 
som investerar i hållbart skogsbruk i Mozam
bique och Angola. Denna fond planterar skog 
på avskogade marker och sköter naturekosys
tem. För varje hektar skog som används för 
skogsbruk, sätts ett hektar skyddat område av 
och blir ansvarsfullt skötta naturekosystem. 
Därtill skapas många arbetstillfällen för 
lokal befolkningen genom att trästockar bear
betas på plats innan de exporteras.

Nya investeringsområden

Gröna fastigheter 
AP3 äger tillsammans med AP1, AP2 
och AP4 Vasakronan, Sveriges största 
fastighetsbolag. Vasakronan har arbetat 
aktivt för att minska sin miljöbelastning i 
flera år och är idag ett klimatneutralt bolag.  
Det innebär att driften av deras fastigheter 
inte bidrar till den globala uppvärmningen. 
För den mängd utsläpp som bolaget hit
tills inte kunnat eliminera har Vasakronan 
valt att investera i s k CDMprojekt1. 
CDMprojekten finansierar bl a bioeldade 
kraftverksprojekt i Indien som leder till 
minskade utsläpp i motsvarande grad. 

I slutet av 2009 flyttade AP3 in i nya 
lokaler som ägs av Vasakronan. Fastigheten 
är Sveriges första LEEDcertifierade1 bygg
nad. LEED är ett internationellt etablerat 
miljöcertifieringssystem av byggnader. 

Gröna obligationer
AP3 har investerat i två av Världsbankens 
gröna obligationer som syftar till att lånefi
nansiera olika klimatrelaterade projekt i ut
vecklingsländer. Den för
sta investeringen, som 
gjordes 2008, har låne
finansierat projekt rö
rande förnyelsebar  
energi i Argentina, 
återplantering och håll
bart skogsbruk i Mexico, ener
gieffektivisering i Kina och Montenegro 
samt alternativ energi i Kina.

Under 2009 investerade AP3 i ytterligare 
en grön obligation. 

Vindkraft och clean-tech
Under 2009 investerade AP3 i det svenska 
vindkraftbolaget Arise Windpower. Bolaget 
har som mål att till 2014 driftsätta 300 
vindkraftverk med en produktion på 2 
TWh. Sedan tidigare har AP3 investerat i 
en nordisk cleantechfond1 som fokuserar 
på förnyelsebar energi, energieffektivisering, 
förnyelsebara material och kemikalier samt 
återvinnings och reningsteknologier.

Försäkringsrelaterade investeringar
Under 2008 började AP3 bygga en portfölj 
av försäkringsrelaterade investeringar.  
Syftet är att sprida fondens risker utanför 
de traditionella finansmarknaderna och 
därigenom stabilisera fondens avkastning 
och höja avkastningspotentialen.

AP3s försäkringsinvesteringar innebär 
exponering för katastrofrisker så som 
orkaner och jordbävningar. Investeringarna 
är strategiska och långsiktiga och över 
tiden erhåller AP3 avkastning som bedöms 
väl kompensera för enskilda år med dåligt 
utfall. Genom att systematiskt sprida 
portföljens exponering över olika regioner 
och katastroftyper begränsas inverkan av en 
enskild händelse på AP3s resultat.

Risken förknippad med försäkringsin
vesteringarna är fundamentalt oberoende 
av ekonomiska och finansiella cykler. Ökad 
riskobenägenhet kan naturligtvis leda till 
fallande pris, men när de underliggande ris
kerna är oberoende kan en långsiktig inves
terare som AP3 behålla gjorda investeringar 
och t o m dra fördel av prisfallet genom 
ökad nyinvestering. Under finanskrisen 
avkastade väldiversifierade försäkringsport
följer positivt.

1 Se ordlista

Publika fastigheter
Under 2009 köpte AP3 50 procent av akti
erna i Hemsö Fastighets AB som äger och 
förvaltar publika fastigheter, t ex äldrebo
ende, vård och skolor. Bland hyresgästerna 
märks kommuner, landsting, myndigheter 
och privata företag som bedriver offentlig 
verksamhet. Fastigheterna är diversifierade 
inom Sverige. Hyresavtalen är långa, i snitt 
7 år, vilket ger stabila hyresintäkter och en 
attraktiv riskjusterad avkastning.



 tredje  ap-fonden 2009 ¦ 25 

Aktiv förvaltning

En nyligen publicerad forskningsrapport visar att en statlig fond 
med långa åtaganden har mycket goda förutsättningar att genom 
aktiv förvaltning skapa överavkastning. 

NBIMs förvaltningsuppdrag
Norska Statens pensionsfondUtland (SPU)1 är en av världens 
största pensionsfonder. Fondens kapital2 utgörs av ackumulerat över
skott från Norges oljeintäkter. Kapitalet förvaltas på uppdrag av fi
nansdepartementet av Norges Bank Investment Management 
(NBIM), som är en del av den norska centralbanken, Norges Bank.

Riktlinjerna för den övergripande sammansättningen av SPUs 
tillgångsportfölj fastställs av det norska parlamentet, stortinget. 
NBIMs primära uppgift är att investera fondens tillgångar i enlig
het med den jämförelseportfölj som stortinget fastställer. NBIM 
ska även genom aktiv förvaltning skapa en meravkastning utöver 
den avkastning som jämförelseportföljen ger. Detta hade NBIM 
gjort på ett framgångsrikt sätt och var fram till 2007 en internatio
nell förebild för statliga pensionsfonder vad gäller att skapa aktiv 
avkastning.

Aktiv avkastning drabbades hårt under finanskrisen
Finanskrisen drabbade NBIMs aktiva avkastning mycket hårt.  
Under 2008 uppgick den aktiva förvaltningen till 3,4 procent och 
den totala avkastningen till 23,3 procent. Mot bakgrund av det 
svaga aktiva resultatet beslutades det om en större översyn av för
valtningen. Ett beslut i sammanhanget var att uppdra åt tre inter
nationellt framstående forskare att författa en forskningsrapport3 
kring aktiv förvaltning för SPU. 

En vetenskaplig analys av förvaltningen 
Forskningsrapporten innehåller en noggrann redogörelse av teore
tisk och empirisk forskning om möjligheterna att skapa aktiv av
kastning för en pensionsfond. Dessutom har författarna studerat 
vilka faktorer som har bidragit till NBIMs positiva avkastning 
fram till 2007 och den negativa avkastningen under 2008. Rappor
ten avslutas med att författarna, utifrån vetenskaplig forskning och 
analyser av NBIMs förvaltningsresultat, ger en rekommendation 
om hur NBIM bör förändra sin förvaltningsstrategi för att höja av
kastningen i framtiden och för att undvika kraftiga resultatfall i 
likhet med det under 2008.

Aktiv förvaltning vid norska statens pensionsfond

Den viktigaste slutsatsen som forskarna drar i sin analys är att 
en statlig fond med långa åtaganden som SPU har goda förutsätt
ningar att genom aktiv förvaltning skapa överavkastning. NBIM 
rekommenderas därför att fortsätta med aktiv förvaltning. De kon
staterar även att en viktig förklaring till storleken på den aktiva av
kastningen sedan 1998 är att förvaltarna haft exponeringar mot s k 
systematiska riskfaktorer. Dessa systematiska riskfaktorer är risker 
som empirisk forskning har visat över tid ger investerare en överav
kastning relativt en säker placering, en s k riskpremie. Exempel på 
sådana systematiska risker är likviditets, volatilitets och kredi
trisk. De tre professorernas uppfattning är att NBIM fortsatt ska 
exponera fonden mot systematiska risker men att de ska göra det 
mer explicit. Det innebär att fonden bör allokera kapital till syste
matiska risker snarare än direkt till olika tillgångsslag. Genom att 
NBIM dessutom gör prognoser på hur kompensationen för att 
vara exponerad mot olika risker kommer att förändras, kan NBIM 
reducera ner riskexponeringen i vissa lägen och därmed med större 
sann olikhet undvika händelseförlopp likt det fonden upplevde 
2008.

Forskningsrapporten i relation till AP3s förvaltning
För AP3s del utgör forskningsrapporten en utmärkt inspira
tionskälla för hur den egna verksamheten kan bedrivas och vilka 
förutsättningar det kan finnas för en statlig pensionsfond att vara 
framgångsrik i sin förvaltning. Den stärker AP3s övertygelse om 
att fondens investeringsfilosofi är väl förankrad då den betonar 
vikten av risktagande och prognoser av finansiella tillgångspriser4. 
Detta gäller inte bara fondens alfaförvaltning utan samtliga tre 
investeringsprocesser inom fondens investeringsstrategi; långsiktig, 
strategisk och alfa.

Beträffande forskningsrapportens rekommendation om att 
exponeringarna till olika riskfaktorer ska bli mer explicit stärker det 
AP3s övertygelse om att fondens dynamiska allokeringsprocess, 
baserad på riskklasser, skapar goda förutsättningar för en fram
gångsrik förvaltning. Faktoranalysen i forskningsrapporten lyfter 
dock fram vissa riskfaktorer som AP3 inte explicit modellerar. 
Därför ger rapporten en indikation på att det kan finnas utrymme 
för förfining av analysen och beslutsprocessen för den dynamiska 
allokeringen på AP3. 

1 Statens pensjonsfond-Utland (Oljefondet)
2 Per 30/9-2009 uppgick fondens tillgångar till 2 549 miljarder norska kronor.
3  Forskningsrapporten ”Evaluation of Active Management of the Norwegian Government Pension 

Fund – Global” publicerades i december 2009 av de tre professorerna Andrew Ang, William N Goetz-

mann och Stephen M Schaefer. Rapporten återfinns på NBIMs hemsida www.nbim.no
4 Se sid 6.
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Medarbetare

AP3s framgång bygger på medarbetarnas samlade kompetens. 
Medarbetarna har lång yrkeserfarenhet, drygt 16 år i snitt, och 
representerar ett brett spann av olika kompetensprofiler och 
olika yrkeserfarenheter. Medarbetarnas samlade kunskaper,  
erfarenheter, motivation och effektivitet är avgörande för 
fondens resultat. 

Organisation
Fondens verkställande ledningsgrupp består av VD, chefen för 
porföljstrategi, chefen för alfa och betaförvaltningen, chefen för 
alternativa investeringar, chefen för risk och finansiell kontroll, 
chefen för kommunikation och hållbara investeringar samt chefen 
för affärsstöd och utveckling. Övriga chefer adjungeras vid behov. 
Ledningen ansvarar för fondens övergripande strategier samt perso
nalfrågor. 

Frågor om fondens övergripande riskhantering behandlas i 
fondens risk management committee och ITfrågor i ITlednings
gruppen. AP3 har också en utvidgad ledningsgrupp bestående 
av fondens samtliga chefer vars uppgift är att samordna projekt, 
utbyta erfarenheter och information samt diskutera strategier. 

Kompetenta medarbetare med lång erfarenhet

Affärsstöd &
utveckling

Alternativa
investeringar

Alfa & Beta-
förvaltning

VD

Compliance 
Officer

Kommunikation
VD-stöd

Styrelse

Portfölj-
strategi

Risk- &
finansiell 
kontroll

även regelbundet som talare på olika konferenser. Fondens chefer 
erbjuds om behov finns att ta del av olika ledarskapsutbildningar. 

 Fonden strävar efter att skapa förutsättningar för medarbetarna 
att växa inom organisationen. När möjlighet finns ser fonden gärna 
att personalen får möjlighet att byta ansvarsområde internt.

Regelbundet görs attitydundersökningar bland fondens medar
betare för att mäta deras uppfattning om AP3 som arbetsgivare. 
Undersökningens resultat är ett viktigt instrument för att säker
ställa att AP3 upplevs som en intressant och attraktiv arbetsgivare 
samt att fonden kontinuerligt utvecklar sin verksamhet för att ligga 
i framkant. Resultaten från attitydundersökningarna används för 
att identifiera områden som bör förbättras. 

Jämställdhet 
AP3 gör det möjligt för både män och kvinnor att kombinera arbete 
med familjeansvar genom att erbjuda flexibla arbetstider och arbete 
under eget ansvar. Därtill stöder fonden sina medarbetare att vara 
föräldralediga. Under 2009 var 8 personer föräldralediga delar av 
året, varav samtliga var män.  

Per den 31 december 2009 var 18 av fondens 55 anställda kvin
nor. Av fondens verkställande ledning är 43 procent kvinnor. Av 
fondens medarbetare med chefsansvar är fördelningen 29 procent 
kvinnor och 71 procent män. Fondens medarbetare ligger inom 
åldersintervallet 27 och 52 år.  

Kompetensutveckling
AP3s anställda erbjuds självständiga arbetsuppgifter med stort eget 
ansvar. Fonden strävar efter en hög grad av öppenhet och profes
sionalism. Fondens ambition är att vara en attraktiv arbetsgivare 
som erbjuder sina medarbetare stimulerande arbetsuppgifter och 
utveckling.Varje år kartläggs medarbetarnas utbildningsbehov,  
arbetssituation och ambitioner via individuella utvecklingssamtal. 

Varje medarbetares resurser tas tillvara genom utbildning vilket 
bidrar till att höja såväl den totala kompetensnivån på fonden som 
att öka individens möjligheter att utföra mer kvalificerade arbets
uppgifter. Medarbetarna erbjuds löpande kompetensutveckling 
inom sina yrkesområden. 

En viktig del i kompetensutvecklingen är även det erfarenhets
utbyte som medarbetarna på kontinuerlig basis tar del av genom 
besök och samtal med andra pensionsfonder, förvaltare, analytiker 
och samarbetspartners. Flera av fondens medarbetare medverkar 

Hälsa och motion viktigt för att skapa balans 
AP3 eftersträvar att möjliggöra en sund balans mellan fritid, hälsa 
och arbete för de anställda. Alla anställda erbjuds regelbundna hälso
kontroller samt träningsbidrag för utövande av motion. 

Interna etiska riktlinjer 
På AP3 gäller en hög etisk standard. Regler för de anställdas värdeRegler för de anställdas värde
pappersaffärer baseras på Svenska fondhandlareföreningens rekom
mendationer. Interna etiska riktlinjer finns även för medarbetarna 
beträffande bl a bisysslor, intressekonflikter, gåvor och representation.

Utbildningsnivå

Högskola/universitet, 39
Fil dr, 4
Eftergymnasial, 7
Gymnasium, 5 

Fördelning kvinnor och män

Kvinnor, 18
Män, 37

Intern, 0,257

Skog, 0,085
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Fondstyrningsrapport

Enligt den svenska koden för bolagsstyrning ska svenska börsnot-
erade bolag avge en bolagsstyrningsrapport. Koden anses vara 
stilbildare för vad som utgör god praxis för andra aktörer på den 
svenska marknaden. Denna fondstyrningsrapport har hämtat in-
spiration från bolagsstyrningskoden samtidigt som den beaktar 
AP-fondernas särdrag. 

AP3 är liksom övriga APfonder en statlig myndighet. Det är dock 
stor skillnad mellan APfonderna och andra statliga myndigheter. 
Den största skillnaden är att APfonderna intar en mycket själv
ständig ställning i förhållande till regeringen eftersom verksam
heten så gott som uteslutande är reglerad i lag och att regeringen 
därför saknar föreskriftsrätt över fonderna.

Styrelsen 
AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två 
av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företrä
der 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.

Under 2009 avböjde en ledamot, Karin Kronstam, nytt förord
nande och ersattes av IngaLill Carlberg. Regeringen har hittills 
valt att tillämpa ettåriga mandatperioder för styrelseledamöterna, 
varför nuvarande förordnanden gäller till dess att fondens balans 
och resultaträkningar för 2009 har fastställts. 

Styrelsen har ett fullt och odelat ansvar för verksamheten och 
svarar, inom de ramar riksdagen har ställt upp, för fondens orga
nisation och förvaltningen av fondens medel. I den mån styrelsens 
arbete inte regleras i APfondslagen regleras det i den arbetsord
ning som styrelsen fastställer årligen. 

Styrelsens arbete
AP3s styrelse ser som sina viktigaste uppgifter att fastställa mål 
för verksamheten, att anställa och utvärdera VD, besluta om 
övergripande styrdokument samt att ta ställning till övergripande 
strategiska frågor, såsom övergripande allokering samt avvikelse 
och riskmandat. För att säkerställa att styrelsens beslut verkställs, 
att riskerna i verksamheten hanteras och att verksamheten i övrigt 
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt fordras också en god kontroll 
och uppföljning.

Styrelsen har under 2009 haft sex ordinarie sammanträden och 
tre extra sammanträden. Därtill har styrelsen haft en workshop 
rörande dynamisk allokering, se nedan. Ett av de ordinarie sam
manträdena var ett längre sammanträde där övergripande strate
giska frågor behandlades.

Vid styrelsens sammanträden deltar förutom styrelsens leda
möter även fondens VD och berörda anställda hos fonden som är 
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experter eller föredragande i ärenden. VDs insats utvärderas en 
gång per år då VD inte är närvarande.

Styrning och utvärdering
Utöver de årliga uppgifterna att fastställa årsbokslut, budget, verk
samhetsplan, övergripande tillgångsallokering, avvikelse och risk
mandat, har styrelsen under 2009 bland annat behandlat följande:

Erfarenheter av finanskrisen  en dynamisk allokeringsmodell
Under hösten 2008 präglades styrelsens arbete av finanskrisen och 
dess verkningar. Detta gällde även under inledningen av 2009. 
Risker utvärderades och justerades vid behov, olika former av 
portföljskydd diskuterades. Limitfrågor var föremål för särskild 
uppmärksamhet både i styrelsen och i revisionsutskottet.

Utvecklingen i de finansiella marknaderna under 2008 och 
konsekvenserna för AP3s portfölj påvisade tydligt behovet av att 
förbättra och utveckla såväl analys, implementering och besluts
processen i den övergripande allokeringen. En mer integrerad 
process mellan analys av portföljens risker och makrobedömning 
ansågs eftersträvansvärd, samtidigt som beslutsprocessen bättre 
borde anpassas till nivån på risktagandet.

Styrelsen har ägnat mycket tid åt övergången till en dynamisk 
allokeringsmodell. Ledningen fick i uppdrag att utveckla en sådan 
process och detta utvecklingsarbete har sedan avrapporterats vid 
varje styrelsemöte under året. Styrelsen har också genomfört ett 
särskilt seminarium för att fördjupa sig i de frågor som övergången 
till dynamisk allokering aktualiserar. På styrelsemötet i december 
fattades det formella beslutet för övergången till den dynamiska 
allokeringsmodellen fr o m 2010. En utförlig beskrivning av dyna
misk allokering finns på sid 9–11.

Regeringens utvärdering 
I utvärderingen ansåg regeringen att fonderna borde lägga mer re
surser och fokus på strategiska allokeringsbeslut. McKinsey, som på 
regeringens uppdrag analyserat fonderna bedömde dock att AP3 
hade bäst förutsättningar av AP1–AP4  att arbeta framgångsrikt 
med långsiktig allokering. Hur AP3 under året utvecklat de strate
giska allokeringsfrågorna framgår av föregående avsnitt.

Regeringen var kritisk till att ingen APfond hade nått målen 
för sin aktiva avkastning. Under 2008 slutförde fonden arbetet med 
att separera alfa och betaförvaltningen. Alfaförvaltningen består i 
allt väsentligt av s k absolutavkastande mandat och har ett absolut 
avkastningsmål. AP3 bedriver därför inte längre aktiv avkastning 
på traditionellt sätt. Styrelsen har dock med tillfredsställelse kun
nat följa hur resultatet för såväl alfa som betaförvaltningen har 
utvecklats under året. 

Regeringen ansåg vidare att det borde finnas en potential för 
AP1–AP4 till ytterligare kostnadsbesparande samarbete inom 
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ramen för vad lagen medger. En beskrivning av styrelsens arbete 
med kostnadsfrågor framgår av nästa avsnitt.

Förvaltningens kostnader
Under 2009 har APfondernas kostnader kommit ytterligare i 
fokus genom kommentarer i såväl regeringens utvärdering som 
från finansutskottet. Kostnadsutvecklingen behandlas kvartalsvis 
av styrelsen och frågan om fondens kostnadseffektivitet är alltid 
en aktuell och viktig fråga för styrelsen. AP3 har under året i såväl 
egen regi som tillsammans med AP1, AP2 och AP4 genomfört ett 
antal projekt i kostnadsbesparande syfte, vilka styrelsen aktivt följt. 
Fonden samarbetar sedan flera år med det kanadensiska konsult
företaget CEM. I 2009 års studie av kostnadseffektivitet bedömde 
CEM att AP3s totala förvaltningskostnader var ca 20 procent lägre 
än snittet för jämförbara förvaltare. En fördjupad beskrivning av 
fondens arbete rörande kostnadseffektivitet finns på sid 20–21. 

Ersättningsfrågor
Efter att AP3s årsredovisning för 2008 blivit offentlig kom före
trädare för regeringen att ifrågasätta om den gratifikation som 
styrelsen under 2008 utbetalat till VD Kerstin Hessius avseende 
arbete under 2007 var förenlig med de då gällande riktlinjerna för 
ersättning till ledande befattningshavare. Efter ett intensivt arbete 
inom styrelsen och en dialog med företrädare för regeringen löstes 
frågan genom att styrelsen accepterade ett erbjudande från Kerstin 
Hessius att frivilligt återbetala gratifikationen.

I april presenterade regeringen nya riktlinjer för anställnings
villkor för ledande befattningshavare i APfonderna. Inför 2009 
reviderades AP3s system för prestationsbaserad ersättning för 
fondens anställda i enlighet med de då gällande statliga riktlinjerna 
om rörlig ersättning. Regeringens nya riktlinjer medförde att AP3s 

system för prestationsbaserad ersättning behövde justeras under 
löpande verksamhetsår. Regeringens riktlinjer ställer också krav på 
APfonderna vad gäller den interna beslutsordningen, underlag  
m m vilket bl a krävt anpassningar av styrelsens och ersättningsut
skottets arbetssätt och ansvarsfördelning.

Ägarfrågor
Styrelsen fastställer årligen fondens ägarpolicy och de frågor som 
bör vara fondens fokusområden under bolagsstämmosäsongen 
samt hanterar andra policyfrågor inom ägarstyrningen. Styrelsen 
beslutar normalt inte hur fonden ska agera i enskilda fall utan det 
är delegerat till verkställande ledningen. Uteslutning av enskilda 
bolag ur fondens investeringsuniversum beslutas dock alltid av 
styrelsen.

I riktlinjerna för anställningsvillkor för ledande befattningsha
vare i APfonderna behandlar regeringen också sin syn på hur AP
fonderna bör agera i ersättningsfrågor i de bolag APfonderna har 
investerat. Dessa uttalanden fick stor uppmärksamhet i den offent
liga debatten och APfondernas ställning i förhållande till reger
ingen ifrågasattes. Vid finansutskottets behandling av regeringens 
utvärdering av APfonderna betonade utskottet att riktlinjerna inte 
innebär någon ökad styrning av APfondernas placeringspolitik 
från regeringens sida och att APfonderna, liksom tidigare, i sin 
förvaltning inte får ta närings eller ekonomiskpolitisk hänsyn. 
Utskottet och regeringen var överens om att riktlinjerna inte 
inkräktar på pensionsöverenskommelsen utan att fondernas över
gripande mål är och förblir hög långsiktig avkastning. 

När riktlinjerna presenterades beslutade styrelsen att AP3 i 
avvaktan på en översyn av fondens ägarpolicy i princip skulle avstå 
från att rösta i ersättningsfrågor på de bolagsstämmor som återstod 
under våren. Styrelsen uppdrog samtidigt åt VD att utarbeta ett 
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förslag till reviderad ägarpolicy. I anslutning till finanskrisen har 
ersättningsfrågor särskilt inom finanssektorn men även generellt 
rönt stor uppmärksamhet. Styrelsen har under arbetet med att 
revidera ägarpolicyn tagit del av de förslag och rekommendationer 
som utarbetats i olika fora, t ex av EUkommissionen och av Koll
egiet för svensk bolagsstyrning. I november beslutade styrelsen 
om en reviderad ägarpolicy som betonar att syftet med utövandet 
av AP3s ägande är att främja fondens avkastningsmål. I fråga om 
ersättningsfrågor innehåller policyn förtydliganden och komplett
eringar i skärpande riktning. Ett förtydligande rörande fondens 
värdegrund infördes i ägarpolicyn i december.

Styrelsens ersättning 
Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna bestäms 
av regeringen. Ersättningen uppgår per år till 100 000 kr per år 
för ordföranden, 75 000 kr för vice ordföranden och 50 000 kr till 
övriga ledamöter. Styrelsearvodena har varit oförändrade sedan 
år 2000. Regeringen har även ställt en ram om 100 000 kr till 
styrelsens förfogande för utskottsuppdrag och andra särskilda 
uppdrag. Styrelsen har med stöd härav beslutat att ersättning till 
ledamöterna i styrelsens revisionsutskott ska utgå med 26 520 kr för 
ordföranden och 21 220 kr för övriga ledamöter och för ersättnings
utskottet med 10 300 kr per ledamot inklusive ordföranden.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inrättat två utskott; ersättningsutskottet och revi
sionsutskottet. Ersättningsutskottet ska verka för att löner och 
andra ersättningar inom fonden är konkurrenskraftiga och ända
målsenliga. Utskottet bereder bland annat frågor rörande lön och 
annan ersättning till VD och övergripande löneutrymme till övriga 
anställda. Ersättningsutskottet rapporterar löpande till styrelsen 
om sitt arbete. Utskottet består av tre ledamöter ur styrelsen.  
Under 2009 bestod utskottet av Claes de Neergaard, ordförande, 
Dan Andersson och Ingela Gardner Sundström. VD är normalt 
adjungerad till utskottet. Utskottet har under året haft fyra möten.

Revisionsutskottet är rådgivande, bevakande och beredande 
åt styrelsen och verkar i första hand inom områdena finansiell 
rapportering, redovisning, intern kontroll, riskkontroll och extern 
revision. 

Revisionsutskottet rapporterar löpande till styrelsen om sitt 
arbete. Revisionsutskottet består av tre ledamöter ur styrelsen och 
bestod under första halvåret 2009 av Karin Kronstam, ordförande, 
Kari Lotsberg och Sonat BurmanOlsson. Sedan Karin Kronstam 
lämnat styrelsen utsågs Lars Otterbeck till ny ledamot och Kari 
Lotsberg till utskottets ordförande. Utskottet hade fyra möten 
under året. Vid de möten då slutrevision och förvaltningsrevision 
behandlades var revisorerna närvarande.

Revision
AP3s revisorer utses av regeringen. Regeringen har utsett Lars 
Bonnevier och Anna Peyron på Ernst & Young till revisorer. 
Förordnandet löper på ett år intill dess att fondens resultat och 
balansräkning för 2009 har fastställts. Ernst & Young ansvarar 
även för revisionen i övriga APfonder. Anna Peyron ansvarar för 
att samordna revisionen av alla APfonderna.

Granskning av förvaltning och räkenskaper
I revisorernas uppdrag ingår granskning av den löpande verksam
heten, förvaltningen, årsbokslutet samt årsredovisningen. Revi
sorerna uttalar sig om räkenskapshandlingarna och förvaltningen 
på grundval av revisionen. I uppdraget ingår också att granska att 
AP3 följer de av fonderna gemensamt fastställda redovisnings och 
värderingsprinciperna samt att upprättade räkenskapshandlingar 
ger en rättvisande bild av verksamheten. Revisorerna rapporterar 
direkt till styrelsen muntligt minst en gång per år samt avger 
skriftliga rapporter avseende bokslutsrevisionen och förvaltnings
revisionen. Revisorerna träffar revisionsutskottet normalt två 
gånger per år. Fr o m 2009 ska revisorerna även granska att fonden 
följt de regler som regeringen fastställt för anställningsvillkor för 
ledande befattningshavare i APfonderna. Ett yttrande ska bifogas 
revisionsberättelsen. Revisorerna rapporterar muntligt till Finans
departementet en gång per år.

Intern kontroll
Styrelsen är ytterst ansvarig för fondens interna kontroll. I fondens 
riskhanteringsplan har styrelsen fastställt ramar och riktlinjer för 
fondens övergripande ansvarsfördelning, risker och risklimiter 
samt rutiner för uppföljning och kontroll av riktlinjernas efterlev
nad.

Avdelningen för risk och finansiell kontroll följer upp att 
riskramverket efterlevs. Via riskkontrollprocessen säkerställs att 
organisationen i sin helhet såväl som i sina delar håller sig inom 
limiter samt följer de restriktioner och instruktioner den är ålagd.

Den löpande interna kontrollen av finansiella och operativa 
risker görs av fondens avdelning för riskkontroll. Riskkontroll är en 
oberoende funktion, organisatoriskt fristående från de funktioner 
som tar aktiva affärsbeslut. 

Riskkontrollen bygger på att det finns en effektiv riskrap
portering. Avrapportering sker dagligen till fondens ledning och 
löpande till styrelsen via revisionsutskottet. Vid behov sker även 
direktrapportering till styrelsen.
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Styrelse

Styrelse   

 Claes de Neergaard ordförande 

Invald i AP3s styrelse 2003 
VD för Industrifonden
Styrelseuppdrag i Emerging Africa Infra structure 
Fund, Innovationsbron AB, Hemsö Fastighets AB och 
Svenska Riskkapitalföreningen. 
Tidigare uppdrag som vice VD i Europeiska In-
vesteringsbanken, Exekutivdirektör i Europeiska 
Utvecklingsbanken (EBRD), Ordf. i Nordiska Investe-
ringsbanken, VD i Nordbanken Luxembourg SA och 
egen företagare.  
Civilekonom, född 1949

Dan Andersson 

Invald i AP3s styrelse 2000
Tidigare uppdrag som chefsekonom på LO och stats-
sekreterare vid Näringsdepartementet. 
Fil kand, född 1948

Lars Otterbeck  vice ordförande

Invald i AP3s styrelse 2005
Styrelseuppdrag i Hakon Invest AB (ordf.), Old Mutual 
Plc, Försäkringsbolaget Skandia (ordf.), Skandia Livför-
säkring AB, AB Svenska Spel, Näringslivets Börskom-
mitté (ordf.) och Kollegiet för Bolagsstyrning (v. ordf.).
Tidigare uppdrag som VD och koncernchef i Alecta 
Pensionsförsäkring, VD och koncernchef i D&D Dag-
ligvaror AB, VD och koncernchef i Axel Johnson Saba 
AB samt docent och institutchef vid Handelshögsko-
lan i Stockholm. 
Ekon dr, född 1942

Ingela Gardner Sundström 

Invald i AP3s styrelse 2004
Styrelseuppdrag i Kommunförbundets förhand-
lingsdelegation (ordf.), kommunstyrelseordförande 
Österåkers kommun.
Tidigare uppdrag som riksdagsledamot och ledamot 
av Svenska Kommunförbundets styrelse. 
Universitetsstudier i juridik, född 1943

Inga-Lill Carlberg  

Invald i AP3s styrelse 2009
Chef Nordea Private Banking Sverige
Styrelseuppdrag i Nordea Investment Funds och 
Stiftelsen för finansforskning.
Tidigare uppdrag inkluderar olika chefspositioner 
inom Nordea. 
Civilekonom, född 1962

Kari Lotsberg 

Invald i AP3s styrelse 2005
Konsult i eget bolag
Styrelseuppdrag i DnB NOR Bank ASA, Rädda Barnen, 
Swedsec AB och Investment Consulting Group 8020 
i Sverige AB.
Tidigare uppdrag som statssekreterare i Finansdepar-
tementet, chef för ekonomiska avdelningen i Sveriges 
Riksbank, byråchef i norska Finansdepartementet, 
representant vid OECD för norska Finansdepartemen-
tet, medlem av Inter-Institutional Monitoring Group 
inom EU.
Civilekonom, född 1950

Gunvor Engström 

Invald i AP3s styrelse 2008
Landshövding Blekinge Län  
Styrelseuppdrag i Länsförsäkringar Liv, Semcon AB, 
Internationella Företagarföreningen och Apotekets 
omstruktureringsbolag.
Tidigare uppdrag som VD Bank2, VD Företagarna, 
departementsråd Näringsdepartementet, egen före-
tagare och VD Tjänsteförbundet.
Civilekonom, född 1950

Christer Romilson 

Invald i AP3s styrelse 2000
Ordförande i Offentliganställdas förhandlingsråd 
(OFR).
Styrelseuppdrag i KPA Livförsäkring AB, National-
museums strategiska råd (ordf.), Nordens Fackliga 
Samorganisation och Trade union advisory committee 
to OECD (TUAC).
Tidigare uppdrag som förbundsordförande i Lärarför-
bundet och vice ordförande i TCO.
Lärarutbildning, född 1945

Sonat Burman-Olsson

Invald i AP3s styrelse 2008
Vice VD och Finansdirektör ICA AB
Styrelseuppdrag i ICA Banken.
Tidigare uppdrag som Vice President Electrolux 
AB, Senior Vice President Electrolux Europe, Vice 
President Electrolux International, Executive Director-
tjänster på bl a British Petroleum och Siemens.
Civilekonom och Executive MBA, född 1958
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Förvaltningsberättelse 2009 
Tredje APfondens (AP3s) styrelse och verkställande direktör avger härmed förvaltningsberättelse för 2009.

Viktiga händelser under året

✚ Ny dynamisk förvaltningsmodell
Baserat på fondens erfarenheter från finanskrisen, strategisk allo
kering och alfaförvaltning har AP3 genomfört en större förändring 
avseende fondens arbete med den övergripande allokeringen. 
Allokering sker utifrån önskad risknivå och fördelas baserat på 
riskklass istället för tillgångsslag. Syftet är att skapa en mer flexibel 
allokeringsprocess för att öka sannolikheten att fondens övergrip
ande mål över tid uppnås. Den nya modellen har utarbetats under 
2009 och träder i kraft fullt ut fr o m den 1 januari 2010.

✚ Diversifiering av fastighetsportföljen mot publika fastigheter
I maj slutfördes förvärvet av 50 procent av Hemsö Fastigheter från 
Kungsleden. Avtal tecknades redan i december 2008 men samtliga 
villkor var uppfyllda först i april 2009. Värdet på det totala fastig
hetsbeståndet uppgick vid förvärvstillfället till 14,6 mdkr och består 
huvudsakligen av fastigheter inom äldreboende, vård och skolor.

✚ Miljöinvesteringar
Under andra halvåret genomförde AP3 en investering i ett svenskt 
vindkraftföretag, Arise Windpower. AP3 investerade även i sin 
andra gröna obligation emitterad av Världsbanken. Obligationen är 
dedikerad till att finansiera klimatrelaterade projekt. Investering
arna ska ses som en fortsättning på fondens satsning på hållbara 
miljöinvesteringar.

✚ Systematiskt etik- och miljöarbete uppmärksammat
APfondernas gemensamma Etikråd erhöll Nordic Region 
Pension and Investment News pris för ”Bästa strategi för etiska 
och hållbara investeringar”. Juryns motivering löd: ”För den mest 
utvecklade processen, tydligheten och en transparens som är nöd
vändig för att åstadkomma förändringar. Vinnaren kan ses som ett 
föredöme för andra, inte minst genom samarbete både inom och 
över Sveriges gränser”.

✚  Nytt verktyg för effektivisering av orderhantering
Under året installerade AP3 ett nytt system för hantering av order
läggning och transaktionsexekvering. Syftet är att ytterligare auto
matisera och effektivisera transaktionsprocessen. Förutsättningar 
skapas för att minska fondens transaktionskostnader och minska de 
operativa riskerna i förvaltningen.

✚ Kostnadsfokus
Kanadensiska benchmarkinginstitutet CEMs årliga analys av AP3s 
kostnader jämfört med liknande globala pensionsförvaltare visade 
för tredje året i rad att AP3 bedriver en kostnadseffektiv förvalt
ning. AP3s kostnader ligger betydligt lägre än genomsnittsfonden 
inom jämförelsegruppen. Under 2009 har APfondernas kostnader 
kommit ytterligare i fokus genom kommentarer i såväl regeringens 
utvärdering som från finansutskottet och ESOs1 rapport om 
APfonderna. AP1–AP4 utvärderar gemensamt möjligheter till 
ytterligare kostnadsbesparingar. Arbetet fortsätter samtidigt som 
vissa initiativ redan har lett till reducerade kostnader för pensions
systemet.

Årets resultat
Förvaltningsresultatet för 2009 uppgick till 29,4 (44,8) mdkr, 
vilket motsvarar en total avkastning på 16,3 (19,8) procent efter 
kostnader. AP3s redovisade fondkapital uppgick vid utgången av 
2009 till 206,5 (181,0) mdkr, en ökning med 25,5 mdkr jämfört med 
2008. Under året hade fonden ett nettoutflöde om totalt 3,9  
(nettoinflöde 0,9) mdkr. 

Fondkapitalets förändring 2009

Mkr

Ingående fondkapital 1/1 2009 181 024
Pensionsavgift 50 678
Pensionsutbetalningar -54 353
Avgift till Försäkringskassans administration -231
Överfört från avvecklingsfonderna 0
Årets resultat   29 421

Summa fondkapital 31/12 2009 206 539

Rörelsens intäkter utgörs huvudsakligen av realiserade och oreali
serade värdeförändringar avseende fondens finansiella tillgångar, 
vilka värderas till verkligt värde på balansdagen. Övriga intäkter 
utgörs av räntenetto, erhållna utdelningar samt valutakursföränd
ringar. 

Rörelsens kostnader består av personal, IT, lokal och övriga 
förvaltningskostnader. Dessa kostnader uppgick till 147 (133) mkr, 
varav 95 (89) mkr bestod av personalkostnader. Medelantal anställda 
ökade från 51 personer 2008 till 54 personer 2009. Ökningen avser 
främst förvaltningssidan och har gett möjligheter att öka andelen 
intern förvaltning, vilket bedömts som mest kostnadseffektivt.

Provisionskostnader utgörs av fasta förvaltningsarvoden för 
externa mandat, avtalade förvaltningsavgifter för fonder för ono
terade aktier samt depåkostnader. Provisionskostnaderna redovisas 
som en minuspost på resultaträkningens intäktssida. 2009 uppgick 
provisionskostnaderna till 170 (147) mkr. AP3 har avvecklat tradi1 ESO står för för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi.
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tionella aktiva förvaltningsmandat, ökat andelen intern förvaltning 
och istället, i enlighet med fondens diversifieringsstrategi, ökat 
andelen alternativa investeringar och tagit vara på tillfälliga investe
ringsmöjligheter som uppstått i den rådande marknadssituationen. 
Kostnaderna för förvaltning av alternativa tillgångar är högre än 
för de traditionella tillgångsslagen. Dessa kostnader ska dock ställas 
i relation till den riskreducering och/eller ökade avkastning som 
förväntas uppnås. Målet är att optimera kostnaderna i förhållande 
till risk och avkastningsbidrag.

Fondens totala kostnader i förhållande till genomsnittligt 
fondkapital uppgick för 2009 till 0,17 procent. Procentandelen är 
beroende av såväl kostnadsnivån som fondkapitalets storlek. AP3 
har utvärderat den befintliga kostnadsnivån utifrån fondkapitalets 
storlek vid utgången av året och anser att den kostnadsandel på 
0,15 procent som nu föreligger är en rimlig nivå sett över tid. AP3 
kommer även framgent att fortsätta arbetet med att säkerställa att 
förvaltningen bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt.

Förvaltningskostnadsandel

2009 2008

Provisionskostnader1, mkr 170 147
Rörelsekostnader, mkr 147 133
Förvaltningskostnadsandel2  ,% 0,17 0,14
Förvaltningskostnadsandel3,% 0,08 0,07

1 Jämförelsesiffrorna 2008 har ändrats pga omklassificering av förvaltningskostnader avseende skogs-     

  och fastighetsinvesteringar.
2  Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.
3 Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.

Intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av  
onoterade aktier, exklusive fastigheter, 2009

Mkr Onoterade aktier
Intäkter, utdelningar, realiserat samt orealiserat resultat -1 191
Förvaltararvoden redovisade som provisionskostnad -66
Erlagda förvaltararvoden som har balansförts -213
Nettobidrag -1 470
Förvaltat kapital, 31/12 2009 9 830
Investerat 13 346
Åtaganden 19 695

Förvaltningsmodell 2009
Den nya modellen för dynamisk tillgångsallokering har utvecklats 
under året varför AP3 under 2009 huvudsakligen har arbetat som 
tidigare med tillgångsallokering utifrån en normalportfölj fastställd 
av styrelsen. Från normalportföljen härleddes ett referensindex 
för den marknadsnoterade portföljen. Detta referensindex var 
utgångspunkt för utvärdering av AP3s aktiva förvaltning under 
året. Beslut om normalportfölj togs inför 2009 och denna har sedan 
implementerats i två steg. Anpassningar av normalportföljen till 
förändringar i konjunkturbilden och marknadsförutsättningarna 
har skett under året baserat på en medelfristig placeringshorisont 
om 1–3 år. I december 2009 beslutade AP3s styrelse att helt gå över 
till modellen för dynamisk tillgångsallokering.

Rebalansering av portföljen
AP3 har sedan 2004 tillämpat en policy för rebalansering av 
portföljen baserad på halvrörliga vikter. Under 2009 har ingen 
rebalansering genomförts. I och med införandet av dynamisk till
gångsallokering finns inget behov för traditionell rebalansering av 
portföljen varför denna policy avskaffas. 

Marknader och avkastning under 2009 
 I början av året syntes världsekonomin befinna sig i ett fortsatt fritt 
fall. Det första kvartalet förra året präglades av fortsatta börsfall 
och oro på kreditmarknaderna. Samtidigt började tecken komma 
fram på att fallet i världsekonomin avtog. En viktig faktor bakom 
detta förlopp var den ekonomiska politiken. Under våren återvände 
riskaptiten och börserna började stiga. Sett över hela året steg 
världsindex med drygt 25 procent men återhämtningen var ännu 
mer påtaglig i Sverige där OMX steg med över 40 procent. 

De ekonomiskpolitiska åtgärderna stabiliserade utvecklingen 
på kreditmarknaderna med minskade kreditspreadar som följd. 
Likviditeten ökade, framförallt avseende säkerställda krediter men 
en viss oro på kreditmarknaderna återkom i slutet av året. I takt 
med en stabilisering av den ekonomiska utvecklingen återhämtade 
kronan en del av den försvagning som skedde i samband med att 
finanskrisen bröt ut på allvar hösten 2008. Även volatiliteten föll 
successivt tillbaka till mer normala nivåer under 2009. 

AP3s avkastning för 2009 uppgick till 16,3 procent efter kost
nader vilket motsvarar ett resultat på 29,4 mdkr. Noterade aktier 
stod för det största positiva bidraget med 13,5 procentenheter. 
Ränteportföljen bidrog positivt med 3,0 procentenheter medan 
alternativa investeringar bidrog negativt till fondens totala avkast
ning med 0,7 procentenheter. 

Inom alternativa investeringar gav investeringar i onoterade 
aktier och fastigheter en negativ avkastning under 2009. Dessa 
tillgångsklasser påverkades senare än noterade aktier och räntor av 
finanskrisen och de största värderingsnedgångarna ägde rum under 
första halvåret 2009. Den negativa utvecklingen verkar dock ha 
stabiliserats under andra halvåret. 

AP3 har kunnat utnyttja möjligheter som skapats i finanskrisens 
spår genom investeringar inom området nya strategier t ex säker
ställda banklån och konvertibler.

Valutaexponering
AP3 gick in i 2009 med en valutaexponering på 13,8 procent. Under 
hösten har fonden successivt minskat sin valutaexponering och vid 
utgången av 2009 uppgick valutaexponeringen till 8,3 procent. Se 
vidare sid 44 för en detaljerad tabell över valutaexponeringen.

Resultat av aktiv förvaltning 
Fondens aktiva förvaltning har varit framgångsrik under 2009. 
Fondens samlade aktiva avkastning uppgick till 2,2 procentenheter 
på marknadsnoterade tillgångar under 2009 vilket motsvarade 
ett positivt bidrag om 2,9 mdkr. Drygt 1,1 mdkr har skapats inom 
gruppen för alfastrategier, medan återstående resultat skapats inom 
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betagruppen som ansvarar för fondens förvaltning av likvida aktier, 
räntebärande tillgångar och valutor. Framgångarna är till stor del 
beroende på ett omfattande förändringsarbete som genomfördes 
under 2008. Vad gäller det aktiva resultatet inom betaförvaltningen 
avser detta huvudsakligen positioner i fondens kreditportfölj. AP3 
har haft en medveten långsiktig uthållighet avseende kreditport
följen och allteftersom att priset på kreditrisk föll tillbaka under 
2009 och placeringarna återhämtade tidigare värdenedgångar har 
positionerna till stora delar avvecklats med ett positivt resultat 
som följd. AP3 har därmed avecklat den traditionella aktiva 
förvaltningen av aktier och räntor och inför 2010 koncentreras den 
aktiva förvaltningen till absolutavkastande strategier främst inom 
alfaförvaltningen.

Avkastning och risk för den marknadsnoterade portföljen 2009

Avkastning, % Portfölj 21,1

Index 18,8

Aktiv 2,2

Risk (standardavvikelse), % Portfölj 9,9

Index 9,9

Aktiv 0,7

Informationskvot 3,3

Sharpekvot 2,0

Resultat från alternativa investeringar
AP3s portfölj med alternativa investeringar består av ickemark
nadsnoterade tillgångar samt tillgångar med låg likviditet.

Onoterade aktier
AP3s portfölj med onoterade aktier består av onoterade aktier och 
infrastrukturtillgångar. Innehaven i onoterade aktier har en genom
snittlig ålder på investeringsåtagandena på ca 4,6 år.

Aktiviteten på marknaden för onoterade aktier varierade kraftigt 
mellan första och andra halvåret 2009. Första halvåret präglades av 
effekterna från finanskrisen medan en återhämtning i form av ökad 
investeringsaktivitet noterades särskilt under sista kvartalet. Endast 
ett fåtal nya investeringsåtaganden har gjorts under sista kvartalet 
2009 efter att andelen onoterade tillgångar åter kommit tillbaka 
under den lagstadgade 5 procentsgränsen efter halvårsskiftet. 

Fondens investeringsåtaganden i onoterade aktier uppgick till 
ca 19,7 mdkr varav 13,3 mdkr hade investerats per 31 december 2009. 
Avkastningen på investeringarna uppgick till 18,8 procent och 
bestod av en kombination av utdelning av reavinster, orealiserade 
värdeförändringar på investeringarna samt valutakursförändringar. 
Exklusive valutaförändringar uppvisade investeringar i onoterade 
aktier en negativ avkastning om ca 13,5 procent. Över 90 procent av 
investeringarna är i utländsk valuta, främst euro och USdollar.

Sedan starten 2001 har AP3 erhållit 5,4 mdkr i vinstutdelningar 
(distributioner) varav 0,5 mdkr erhölls 2009. Marknadsvärdet1 på 
fondens onoterade aktier uppgick till 9,8 mdkr per 31 december 2009.
Per den 31 december 2009 uppgick andelen onoterade aktier till 4,8 

procent av fondens totala tillgångar. Det verkliga värde som redo
visas avseende innehav i onoterade tillgångar är det senast kända 
verkliga värdet. Dessa värderingar har erhållits från fondförvaltarna 
som baserar sina beräkningar på underliggande bolags bokslut per 
tredje kvartalet 2009. AP3 använder således värden vid utgången 
av tredje kvartalet som justeras för in och utflöden under fjärde 
kvartalet. AP3s bedömning är att värderingarna i bokslutet är 
tillförlitliga.

AP3s portfölj med infrastrukturtillgångar, vilken är en del av 
portföljen för onoterade aktier,  är storleksmässigt begränsad och 
fondens investeringsaktivitet inom detta område har hållits tillbaka 
som ett resultat av den legala begränsningen att maximalt 5 procent 
av fondens totala tillgångar får utgöras av onoterade tillgångar. Under 
2009 gjordes inga nya investeringsåtaganden i infrastrukturtillgångar. 

Fastigheter
AP3s fastighetsportfölj består av direktägda fastigheter, internatio
nella fastighetsfonder, svenska bostadsobligationer och skogsfastig
heter. Innehavet av direktägda fastigheter består av en 25procentig 
ägarandel i Vasakronan samt en 50procentig ägarandel i Hemsö 
Fastigheter. 

På den svenska fastighetsmarknaden noterades en ökad transak
tionsvolym under andra halvåret jämfört med tidigare under året. 
Sett över året som helhet har marknadens direktavkastningskrav 
ökat något för kommersiella fastigheter, vilket inneburit minskade 
fastighetsvärden.

Per den 31 december 2009 värderades fondens innehav i Vasa
kronan till 6,6 mdkr. Under 2009 uppgick avkastningen på inves
teringen till 1,4 procent. Marknadsvärdet på Hemsö Fastigheter 
uppgick till 2,3 mdkr.

Marknadsvärdet på AP3s investeringar i internationella fastig
hetsfonder uppgick till 0,9 mdkr vid utgången av 2009. AP3s 
investeringar i skogsfastigheter består av investeringar i Bergvik 
Skog samt åtta internationella skogsfonder. Marknadsvärdet på 
skogsfastigheter per 31 december 2009 uppgick till 2,9 mdkr. Mark
nadsvärdet på svenska bostadsobligationer uppgick till 3,4 mdkr.

Nya investeringar
Investeringar i nya strategier består av life scienceaktier, försäk
ringsrelaterade värdepapper, säkerställda banklån, jordbruksmark 
samt ett antal ränte och kreditrelaterade fondinvesteringar. Port
följen är under uppbyggnad.

Marknadsvärdet för fondens nya strategier vid utgången av 2009 
uppgick till 7,7 mdkr, varav säkerställda banklån uppgick till 4,0 
mdkr och life scienceportföljen till 1,1 mdkr. Avkastningen för nya 
strategier uppgick till sammanlagt 34,7 procent, varav säkerställda 
banklån avkastade 29,5 procent och life scienceportföljen 51,6 
procent. 

1 Värden är baserade på senast tillgänglig värdering, tredje kvartalet 2009.
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Utvärdering mot mål
AP3s övergripande mål är att skapa en real avkastning, dvs avkast
ning rensad för inflation, om minst 4 procent per år över tiden. 
AP3s fondkapital uppgick till 206,5 mdkr per den 31 december 
2009, vilket var en ökning med 25,5 mdkr jämfört med fondkapi
talet per 31 december 2008. Sedan starten 2001 har AP3 skapat en 
avkastning om totalt 55,2 mdkr, vilket innebär en genomsnittlig 
avkastning på 3,5 procent. Efter avdrag för inflation innebär det en 
genomsnittlig real avkastning om 1,9 procent per år. Avkastningen 
för perioden motsvarar samtidigt pensionsrätternas uppräknings
takt, dvs inkomstindex.

Värdepapperslån
I likhet med flera andra långsiktiga kapitalförvaltare bedriver AP3 
värdepappersutlåning. Verksamheten avser utlåning av aktier och 
obligationer till motparter som har hög kreditvärdighet och ställer 
säkerhet. Utlåningsprogrammet administreras av AP3s depåbank
Northern Trust. 

För 2008 redovisade AP3 en orealiserad förlust om 226,6 mkr 
relaterad till placeringar av erhållna kontantsäkerheter i en s k 
samförvaltad pool. Under året har majoriteten av dessa place
ringar återhämtat sig värderingsmässigt. AP3s skuld till poolen 
skrevs därmed ner i december 2009 vilket resulterade i en positiv 
resultateffekt om 198,4 mkr för 2009. Förluster relaterade till två 
placeringar, i Lehman Brothers respektive CIT Group, har reali
serats under 2009 och uppgår till 31,0 mkr. Dessa belopp bedöms 
inte kunna återvinnas. Vid utgången av 2009 har AP3 en skuld till 
den samförvaltade poolen om 59,3 mkr relaterad till kvarvarande 
orealiserade förluster i de underliggande investeringarna.

Under 2009 uppgick de totala avgiftsintäkterna från värde 
pappersutlåningen till 111 (147) mkr. Intäkterna från denna utlåning 
redovisas som ränteintäkter i resultaträkningen. 

Intäkter från värdepapperslån  

Mkr 2009 2008

Obligationer 17,2 56,0

Aktier 93,9 91,4

Redovisas under räntenetto 111,1 147,4 

Redovisas under nettoresultat räntebärande 
tillgångar

167,4 -226,6

Totalt 278,5 -79,2

Courtage
Vid förvärv av aktier och andelar aktiveras courtage och inkluderas 
därmed i anskaffningsvärdet. Totalt erlagt courtage under 2009 
uppgick till 55 (81) mkr. Av courtagekostnaden är 68 procent hän
förlig till fondens externa förvaltning. I tabellerna på sid 44 redovi
sas statistik över courtage (aktier) och affärsvolymer (räntebärande 
och valuta) för AP3s förvaltning under 2009. Redovisningen 
omfattar både extern och intern förvaltning. 

Grupptalan 
S k class action är en form av grupptalan mot bolag och dess ställ
företrädare m fl för brott mot värdepapperslagstiftningen, vanligtvis 
kraven på information till marknaden. Grupptalan förekommer 
främst på den amerikanska marknaden. Enskilda investerare har 
möjlighet att kräva sin andel av de belopp som fastställs även om 
de inte har deltagit i processen. AP3 bevakar sin andel av fastställda 
belopp genom fondens depåbank. Under perioden 2006–2009 har 
fonden erhållit 82,5 mkr, varav 17,4 mkr avsåg erhållet belopp 2009. 
Beloppen redovisas under nettoresultat noterade aktier och andelar 
i resultaträkningen. 

Effektivare transaktionsprocess med nytt system
Under 2009 upphandlade AP3 ett nytt system för orderläggning 
och transaktionsexekvering för att ytterligare automatisera och 
effektivisera fondens transaktionsprocess. När systemet är helt 
integrerat med fondens portföljsystem, är förhoppningen att yt
terligare kunna minska manuella inslag och därmed reducera de 
operationella riskerna. Förutsättningar skapas för att öka andelen 
elektronisk handel och därmed sänka transaktionskostnaderna. 
Detta ligger i linje med fondens målsättning om att bedriva en 
kostnadseffektiv förvaltning. 

Fokus på kostnadseffektivitet
AP3 arbetar kontinuerligt med att säkra att alla delar av verksam
heten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt. Fonden samarbetar med 
ett kanadensiskt benchmarkinginstitut, CEM, för att säkerställa 
att de externa förvaltararvoden som fonden betalar är i linje med 
marknadens bästa villkor samt att fonden bedriver en kostnadsef
fektiv förvaltning. Analysen av 2008 års resultat visar på att AP3 
har en låg kostnadsnivå i förhållande till jämförelsegruppen. AP3s 
totala förvaltningskostnader bedöms vara ca 20 procent lägre än 
snittet för jämförelsegruppen samtidigt som fondens val av imple
mentering av förvaltningsstrategin tillför ett större mervärde, dvs 
AP3 bedöms bedriva en kostnadseffektiv förvaltning.

Under 2009 har AP3s samtliga kostnader, avtal och priser setts 
över, utvärderats och omförhandlats där så har bedömts möjligt. 
Slutsatsen är att fonden har en låg kostnadsnivå och erhåller kon
kurrenskraftiga priser från externa leverantörer. Där så är möjligt 
utnyttjar fonden statens ramavtal. På sid 20–21 finns en fördjupad 
beskrivning av fondens arbete rörande kostnadseffektivitet.

Regeringens utvärdering
I regeringens årliga utvärdering av APfonderna konstaterade 
McKinsey, som på regeringens uppdrag har analyserat fonderna,  
att APfondernas utveckling 2008 och under femårsperioden 
2004–2008 vid en jämförelse med ett urval internationella pen
sionsfonder  var i linje med dessa samt i många fall bättre. 

Regeringen ansåg att fonderna borde lägga mer resurser och fo
kus på strategiska beslut då dessa beslut har avgörande betydelse för 
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fondernas långsiktiga avkastning. Vidare konstaterade regeringen 
att AP3 utmärkte sig genom att ha störst andel alternativa inves
teringar. McKinsey bedömde att AP3 hade bäst förutsättningar 
av AP1–AP4 att arbeta framgångsrikt med långsiktig allokering 
eftersom fonden hade avdelat mer resurser för ändamålet och hade 
en mer rigorös ansats för att identifiera nya tillgångsslag.

Regeringen var kritisk till att ingen APfond hade nått målen 
för sin aktiva avkastning. Regeringen noterade att AP3 i det 
närmaste hade avvecklat sin aktiva förvaltning och renodlat för
valtningen genom att separera alfa från beta samt infört kapitallösa 
overlaymandat, men att resultatet av denna renodling ännu inte 
kunde bedömas.

Regeringen ansåg vidare att det borde finnas en potential för 
AP1–AP4 till ytterligare kostnadsbesparande samarbete inom 
ramen för vad lagen medger. Etikrådet lyftes fram som ett exempel 
på ett lyckat samarbete. 

Ägarstyrning
Styrelsen ser regelbundet över fondens ägarpolicy och fattade 
beslut om en reviderad ägarpolicy i december 2009. Förändringarna 
i ägarpolicyn gjordes mot bakgrund av fondens lärdomar från bl a 
finanskrisen, regeringens nya riktlinjer rörande rörlig ersättning till 
ledande befattningshavare, EUkommissionens rekommendation 
och Kollegiets förslag på ny bolagsstyrningskod. Den reviderade 
ägarpolicyn karaktäriseras av att den verkar i en återhållande rikt
ning när det gäller rörliga ersättningar till ledande befattningsha
vare, vilket ligger i linje med regeringens avsiktsförklaring. Därtill 
har fondens värdegrund förtydligats.

AP3 utövade sin rösträtt på ca 300 svenska och utländska 
bolagsstämmor under bolagsstämmosäsongen 2008/09, vilket var 
en ökning med 170 bolag jämfört med 2007/08. Fonden var repre

senterad i fem valberedningar: Enea, BioInvent, Karo Bio, Bergvik 
Skog och Karolinska Development. För säsongen 2009/10 kommer 
fonden att vara representerad i åtta valberedningar: Bergvik Skog, 
Arise Windpower, Alpcot Agro, Karolinska Development, BioIn
vent, Orexo, Algeta och Diagenic. 

Genom aktivt ägarengagemang verkar AP3 för att säkerställa att 
de bolag som fonden har större investeringar i har en ändamålsen
lig riskhantering inom miljö och etikområdet. Fonden har under 
2009 fört dialog med sju svenska bolag kring bolagens sociala an
svar. En rapport om AP3s ägarstyrning publicerades i augusti 2009 
och återfinns på fondens hemsida. 

AP3 samarbetar med Första, Andra och Fjärde APfonderna 
kring etik och miljöfrågor i utländska bolag i det gemensamma 
Etikrådet. Ordförandeskapet i Etikrådet innehas av en fond i taget. 
Under 2009 har AP3s representant varit ordförande för Etikrådet. 

Genom aktiv ägarstyrning försöker Etikrådet påverka utländska 
bolag inom etik och miljöfrågor. Under 2009 har Etikrådet fört 
dialog med flera utländska bolag och deltagit i ett flertal interna
tionella investerarinitiativ. En rapport om Etikrådets arbete 2009 
kommer att publiceras under första halvåret 2010.

Organisation och medarbetare
Fondens kompetensstrategi syftar till att stärka fondens ställning 
som en attraktiv arbetsgivare med god förmåga att rekrytera, 
behålla och utveckla de kvalificerade specialister som krävs för att 
bedriva en kapitalförvaltningsverksamhet av högsta klass.

Vid utgången av 2009 hade fonden 55 anställda, varav 18 kvinnor 
och 37 män. I genomsnitt har fondens anställda en yrkeserfarenhet 
på drygt 16 år. Under 2009 slutade 2 personer och 7 personer an
ställdes. Fonden hade under 2009 en fortsatt låg sjukfrånvaro.
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Resultat- och balansräkning

Resultaträkning  

RÖRELSENS INTÄKTER

Mkr Not 2009 2008

Räntenetto             2 1 687 4 266

Erhållna utdelningar 2 554 3 666

Nettoresultat, noterade aktier och andelar 3 24 832 -51 540

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 4 -2 028 -2 507

Nettoresultat, räntebärande tillgångar 4 985 266

Nettoresultat, derivatinstrument 5 -1 335 -1 465

Nettoresultat, valutakursförändringar -957 2 837

Provisionskostnader, netto 6 -170 -1471

Summa rörelseintäkter 29 568 -44 624

RÖRELSENS KOSTNADER

Personalkostnader 7 95 89

Övriga administrationskostnader 8 52 441

Summa rörelsens kostnader 147 133

Årets resultat 29 421 -44 757

1  Jämförelsesiffrorna har ändrats pga omklassificering av förvaltningskostnader  
avseende skog- och fastighetsinvesteringar.

Balansräkning      

TILLGÅNGAR

Mkr Not 2009-12-31 2008-12-31 

Aktier och andelar

   Noterade             9 105 570 89 130

   Onoterade 10 17 995 16 406

Obligationer och andra räntebärande 

tillgångar 11 78 214 84 304

Derivat 12 2 304 3 117

Kassa och bankmedel 1 723 2 607

Övriga tillgångar   13 7 041 838

Förutbetalda kostnader och upplupna 

intäkter      14 1 598 1 636

Summa tillgångar 214 445 198 038

FONDKAPITAL OCH SKULDER

Skulder

Derivat          12 2 140 15 696

Övriga skulder     15 5 693 1 209

Förutbetalda intäkter och upplupna  

kostnader     16 73 109

Summa skulder 7 906 17 014

Fondkapital

Ingående fondkapital 17 181 024 224 897

Nettobetalning mot pensionssystemet -3 906 831 

Överfört från särskild förvaltning samt  

avvecklingsfond 0 53

Årets resultat 29 421 -44 757

Summa fondkapital 206 539 181 024

Summa fondkapital och skulder 214 445 198 038

Poster inom linjen 18
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NOT 1  Redovisnings- och värderingsprinciper   

Enligt lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder ska årsredovisningen upprättas 
med tillämpning av god redovisningssed, varvid de tillgångar som fondmedlen placerats 
i ska upptas till marknadsvärde. Med denna utgångspunkt har Första–Fjärde AP-fonder-
na utarbetat gemensamma redovisnings- och värderingsprinciper vilka har tillämpats 
och sammanfattas nedan. Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade mot 
föregående år.

Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligationsmark-
naden, aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balansräkningen per affärs-
dagen, 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 under övriga tillgångar respektive övriga skulder. Övriga transaktio-
ner, framför allt transaktioner avseende onoterade aktier, redovisas i balansräkningen 
per likviddagen, vilket överensstämmer med marknadspraxis.

Nettoredovisning
Nettoredovisning tillämpas för fondlikvider, repor och derivatinstrument i de fall det 
finns en sakrättslig rätt till kvittning av tillgångar och skulder och om avsikten är att 
avveckla dem samtidigt.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta bokförs till valutakursen på transaktionsdagen.
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 i lokal valuta och en del som 
är orsakad av valutakursförändringen. 

Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl realiserade som 
orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Nedan beskrivs hur verk-
ligt värde fastställs för fondens olika placeringar.

Noterade aktier och andelar
Aktier och andelar som är noterade vid en reglerad marknad eller handelsplattform 
värderas till verkligt värde. Verkligt värde beräknas utifrån balansdagens officiella 
marknadsnotering enligt fondens valda indexleverantör. Erlagda courtagekostnader 
redovisas som en del av anskaffningsvärdet.

Innehav i s k blandfonder, innehållande derivatinstrument och/eller är exponerade 
mot flera tillgångsslag där fördelningen mellan tillgångsslagen varierar över tid, redovi-
sas under noterade aktier och andelar i balansräkningen. 

Onoterade aktier och andelar
Aktier och andelar som inte är noterade vid en reglerad marknad eller handelsplattform 
värderas till verkligt värde baserat på den värdering som fondadministratören gör. Vär-
deringen uppdateras då ny värdering erhållits och justeras för eventuella kassaflöden 
fram till bokslutstillfället. I de fall fonden på goda grunder bedömer att fondadminis-
tratörens värdering är felaktig kan en justering ske av erhållen värdering. Värderingen 
följer IPEVs (International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines) 
principer eller likvärdiga värderingsprinciper och ska i första hand vara baserat på trans-
aktioner med tredje part, men även andra värderingsmetoder kan användas.  

Obligationer och andra räntebärande tillgångar
Obligationer och andra räntebärande tillgångar värderas till verkligt värde. Verkligt 
värde beräknas utifrån balansdagens officiella marknadsnotering enligt fondens valda 
indexleverantör. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillför-
litliga marknadspriser inte finns att tillgå värderas instrumentet med hjälp av allmänt 
vedertagna värderingsmodeller som innebär att kassaflöden diskonteras till relevant 
värderingskurva.
       Nettoresultatet utgörs av skillnaden mellan genomsnittligt upplupet anskaffnings-
värde 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- och un-
dervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa räntejusteringstillfälle. 
Dessa över- och undervärden redovisas som ränteintäkt.

Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt i balans-
räkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värdepappret 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, baserat på noteringar vid årets slut. I de 
fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknadspriser inte
finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmo-
deller där indata uteslutande utgörs av observerbara marknadsdata.
Derivatkontrakt med positivt verkligt värde per balansdagen redovisas som tillgångar 
medan kontrakt med negativt verkligt värde redovisas som skulder. Skillnaden mellan 
terminskurs och avistakurs för valutaterminer periodiseras linjärt över terminskontrak-
tets löptid och redovisas som ränta.

Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde. Erhållna säker-
heter för utlånade värdepapper består av värdepapper och kontanter. I de fall Tredje 
AP-fonden har rätt att förfoga över erhållen säkerhet redovisas denna i balansräkningen 
som en tillgång och en motsvarande skuld läggs upp. Värdet av utlånade värdepapper, 
samt säkerheter för dessa, redovisas under ”Ställda panter, ansvarsförbindelser och 
åtaganden”. Ersättning för utlånade värdepapper redovisas som ränteintäkt.  

Poster som redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet samt överföringar från de 
särskilda förvaltningar som ägts gemensamt av Första–Fjärde AP-fonderna, redovisas 
direkt mot fondkapitalet.

Provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under rörelsens 
intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanksarvoden och fasta 
arvoden till externa förvaltare. Fasta arvoden för externt förvaltade noterade tillgångar, 
inklusive noterade fonder, redovisas som provisionskostnader. Prestationsbaserade 
arvoden, som utgår när förvaltare uppnår en avkastning utöver överenskommen nivå 
där vinstdelning tillämpas, redovisas som avgående post under nettoresultat för aktuellt 
tillgångsslag i resultaträkningen.
     Förvaltararvoden för onoterade aktier och andelar, för vilka återbetalning medges 
före vinstdelning och där återbetalning bedöms som sannolik, redovisas som en del av 
tillgångarnas anskaffningsvärde. I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.

Rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förvaltare och 
depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar i inventarier 
samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i normalfallet löpande.
     Tredje AP-fonden är avregistrerad från skattskyldighet för mervärdesskatt, eftersom 
fonden inte anses utgöra näringsidkare, vilket innebär att fonden inte har rätt att återfå 
erlagd mervärdesskatt. Erlagd och reserverad mervärdesskatt inkluderas i respektive 
kostnadspost.

Inkomstskatter
Tredje AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. Vid place-
ringar utanför Sverige varierar skattskyldigheten från land till land.

Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.  
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NOT 2  Räntenetto

Mkr 2009 2008

Ränteintäkter

Obligationer och andra räntebärande intäkter 1 776 2 928

Derivatinstrument 941 1 865

Värdepapperslån 111 147

Övriga ränteintäkter 21 87

Summa ränteintäkter 2 849 5 027

Räntekostnader

Derivatinstrument 1 161 761

Övriga räntekostnader 1 0

Summa räntekostnader 1 162 761

Räntenetto 1 687 4 266

NOT 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar

Mkr 2009 2008

Resultat noterade aktier och andelar 24 960 -51 351

Avgår courtage -46 -66

Avgår prestationsbaserade arvoden -82 -123

Nettoresultat noterade aktier och andelar 24 832 -51 540

NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar

Mkr 2009 2008

Realisationsresultat 118 262

Orealiserade värdeförändringar -2 146 -2 769

Nettoresultat onoterade aktier och andelar -2 028 -2 507

NOT 5 Nettoresultat derivat

Mkr 2009 2008

Aktierelaterade derivat - 1 725 -1 626

Ränte- och kreditrelaterade derivat 390 161

Nettoresultat derivat -1 335 -1 465

NOT 6 Provisionskostnader

Mkr 2009 2008

Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar 88 94

Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar 66 381

Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader 16 15

Summa provisionskostnader 170 147

1  Jämförelsesiffrorna har ändrats pga omklassificering av förvaltningskostnader avseende skog- och 

fastighetsinvesteringar. 

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick till 
90 (126) mkr 2009, varav 82 (123) avser noterade aktier och 8 (3) avser räntebärande 
värdepapper. Dessa redovisas direkt mot nettoresultatet för respektive tillgångsslag.

Under året har totalt 279 (266) mkr erlagts i förvaltararvoden avseende onoterade 
tillgångar. Av dessa avser 213 (228) mkr avtal som medger återbetalning av erlagda 
förvaltningsarvoden före vinstdelning vid avyttring. Dessa redovisas som en del av 
tillgångens anskaffningsvärde.

 NOT 7 Personal

                   2009                     2008

varav
kvinnor totalt

varav
kvinnortotalt

Medelantal anställda 54 17 51 17

Anställda 31/12 55 18 50 17

Antal i ledningsgruppen 31/12 7 3 6 2

2009 2008

Lön, förmåner och arvoden, tkr

Styrelseordförande 110 110

VD 2 840 3 914

Styrelse exkl ordförande 498 515

Ledningsgruppen exkl VD 9 844 6 415

Chef 1 2 228

Chef 2 2 184

Chef 3 1 819

Chef 4 1 459

Chef 5 1 132

Chef 6 1 022

Övriga anställda 40 360 40 320

Summa lön och arvoden 53 652 51 274

Kostnad för rörlig ersättning, tkr

VD - -

Ledningsgruppen exkl VD - 398

Övriga anställda 4 850 897

Summa rörlig ersättning 4 850 1 2951

1 Rörlig ersättning kostnadsförd 2008 avser 2007.

Ersättning till styrelseledamöter 
utöver styrelsearvode - -

Pensionskostnader, tkr

VD 1 032 1 015

Ledningsgruppen exkl VD 2 768 1 592

Chef 1 668

Chef 2 597

Chef 3 514

Chef 4 460

Chef 5 272

Chef 6 257

Övriga anställda 9 763 10 426

Summa pensionskostnader 13 563 13 033

Sociala kostnader, tkr 

Styrelseordförande 35 36

VD 1 143 1 515

Styrelsen exkl ordförande 125 167

Ledningsgruppen exkl VD 3 764 2 595

Övriga anställda 16 194 15 007

Summa sociala kostnader 21 261 19 320

Övriga personalkostnader 2 095 3 617

Summa personalkostnader 95 421 88 539
   
Styrelse Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår sedan 2000 
till 100 tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 tkr till ledamöter. 
Regeringen har beslutat om möjlighet för fonden att ersätta ledamöter i styrelsen för 
utskottsarbete med maximalt 100 tkr att fördelas mellan medlemmarna i ersättnings- och 
revisionsutskottet. För 2009 har 100 tkr betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.

Utskott Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bereder bl a 
frågor avseende VDs lön och förmåner samt löneram inför lönerevision. Ersättningsut-
skottet bereder också frågor rörande programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning. 
Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. Revisionsutskottet har under året bestått av tre 
ledamöter. Revisionsutskottet är rådgivande, bevakande och beredande åt styrelsen inom 
i första hand områdena finansiell rapportering, redovisning, intern kontroll, riskkontroll 
och extern revision.
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VD VDs ersättning fastställs av styrelsen. I VDs anställningsavtal förbinder sig fonden 
att betala premie för tjänstepensions- och sjukförsäkring uppgående till 30 procent av 
bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägningstid från såväl fondens som VDs sida på 
6 månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 18 månaders avgångsvederlag 
utbetalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall avräknas mot erhållande av inkomst 
från ny tjänst eller näringsverksamhet. Det finns inget avtal om förtida pension. VD har 
under 2009 uppburit lön och andra ersättningar om totalt 2 840 tkr. Under 2009 har VDs 
bruttolön tillfälligt sänkts med ett belopp motsvarande återbetalning av den under 2008 
utbetalade gratifikationen som avsåg 2007 och motsvarade 2 månadslöner. Denna sänk-
ning av bruttolönen baseras på en överenskommelse mellan styrelsen och VD som skett 
på VDs initiativ. VD omfattas ej av programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning. 

Ledningsgrupp exkl VD Ledningsgruppen består per den 31 december 2009 av sex med-
arbetare samt VD. Under året har ledningsgruppen förstärkts med en funktion, chefen för 
kommunikation och hållbara investeringar. I övrigt har vissa förändringar skett avseende 
ansvar. Ledningsgruppen har varit stabil 2009 vilket kan jämföras med 2008 då 3 medlem-
mar lämnade AP3 och tre nya tillkom under året.
     Ledningsgruppen har under 2009 uppburit lön och andra ersättningar på total 9 844 
tkr. Fonden har anslutit sig till kollektivavtal mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO). Några 
särskilda avtal avseende uppsägningstid, avgångsvederlag eller förtida pension finns inte. 
Pensionskostnader avseende ledningsgruppen uppgick för 2009 till 2 768 tkr. Medlemmar i 
ledningsgruppen omfattas ej av programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.

Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro under 2009 uppgick till 0,4% (1,1%) uppdelat på 0,3% 
(1,4%) för män och 0,7% (0,7%) för de kvinnliga anställda. Uppdelat per åldersgrupp 
var sjukfrånvaron 0,6% (0,2%) för gruppen upp till 29 år, 0,4% (1,2%) för gruppen 30–49 
år och 0,6% (1,1%) för anställda över 50 år. Ingen (2,0%) av fondens anställda har varit 
sjukskrivna mer än 60 dagar i sträck under 2009.

Program för prestationsbaserad ersättning Styrelsen har beslutat om ett program 
för rörlig ersättning i linje med de statliga riktlinjer som regeringen gav ut i april 2009. 
Programmet gäller från och med 2009 och innebär att alla anställda, utom VD och led-
ningsgruppen, har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i prestationsbase-
rad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg kommunicerade kriterier är uppfyllda. 
För att rörlig ersättning skall kunna utgå till någon anställd måste fonden som helhet 
uppvisa ett positivt resultat. AP3 lyder inte under Finansinspektionens nya föreskrifter 
och allmänna råd om ersättningspolicy i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag 
(FFFS 2009:6) men fonden avser ändå att anpassa sin ersättningspolicy 2010 till dessa 
nya regler. AP3 bedömer att retroaktiv tillämpning avseende 2009-års ersättning inte är 
aktuell då fonden har gällande, bindande avtal med sina anställda för denna period. För 
2009 har fonden reserverat 4,9 miljoner kronor för utbetalning av rörlig ersättning baserat 
på uppfyllelse av mål i enlighet med avtalen. Utfallet är framförallt kopplat till den aktiva 
avkastningen som under 2009 uppgick till 2,9 miljarder kronor och sedan start bidragit 
med 2,1 miljarder kronor till fondens avkastning. Det reserverade beloppet motsvarar 
en rörlig prestationsbaserad ersättning på 1,4 månadslöner per anställd i snitt. För 2010 
kommer AP3 att anpassa det prestationsbaserade programmet så att 60 procent av rörlig 
ersättning till personal inom förvaltningsverksamheten inte betalas ut förrän efter tre år.

NOT 8  Övriga administrationskostnader    

Mkr 2009 2008

Lokalkostnader 9 6

Informations- och datakostnader 28 24

Köpta tjänster 7 71

Övrigt 8 7

Summa övriga administrationskostnader 52 44

 
I köpta tjänster ovan ingår arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet om 
687 (707) tkr samt  arvoden till revisorerna enligt specifikationen nedan.

Tkr 2009 2008

Revisionsuppdrag

Ernst & Young AB 1 535 1 131

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB - 192

KPMG AB - 81

Andra uppdrag

Ernst & Young AB 158 -

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB - 371

KPMG AB 43 437

Summa ersättningar till revisionsbolag 1 736 2 211
1 Jämförelsesiffrorna har ändrats pga omklassificering av förvaltningskostnader avseende skog- och 
fastighetsinvesteringar.

NOT 9  Aktier och andelar

Noterade aktier och andelar 2009-12-31      2008-12-31

Mkr
Verkligt 

värde
Anskaffnings- 

värde
Verkligt 

värde
Anskaffnings- 

värde

Svenska aktier 27 644 26 531 18 235 27 945

Andelar i svenska fonder 381 362 312 553

Utländska aktier 64 931 61 555 62 085 74 843

Andelar i utländska fonder 12 614 10 318 8 498 7 317

Summa noterade aktier och andelar 105 570 98 766 89 130 110 658

En förteckning över fondens tio största aktieinnehav finns på sid 44. På fondens hemsida 
www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens samtliga aktieinnehav.

NOT 10   Investeringar i onoterade värdepapper private equity, infra-
struktur och fastigheter   

AP3 hade per 31 dec 2009 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper via 
risk kapitalbolag och fonder. Specifikation nedan är över de största innehaven per valuta, 
baserat på investerat kapital, följt av en total på resterande investeringar per valuta. 
Samtliga belopp är i miljoner svenska kronor.

Fond/Riskkapitalbolag 
Organisationsnummer
Belopp i miljoner svenska kronor Antal

Ägarandel
kapital

2009
Anskaffnings- 

värde

2008
Anskaffnings- 

värde

Investeringar i SEK

Hemsö Fastighets AB
556481-1429

50 000 50% 2 257 -

Vasakronan AB
556650-4196

1 000 000 25% 1 221 1 221

Arise Windpower AB
556274-6726

3 636 363 16% 200 -

Bergvik Skog AB
556610-2959

347 5% 173 173

Alpcot Agro AB
556710-3915

4 758 000 16% 107 293

Alpcot Agro AB teckningsrätter 
556710-3915

9 516 000 7

Jolife AB
556602-6141

2 500 8% 25 25

Karolinska Development
556663-0322

19 446 701 12% 207                      1871 

 

Affibody temporary line
556714-5601

629 600 2% 17 17

Affibody betalda teckningsaktier
556714-5601

303 267 1 -

IT Provider Fund IV
969687-5468

17% 148 141

Priveq Investment Fund III 
969704-1524

17% 100 79

Verdane Capital VI 18% 88 70

Litorina Kapital III 11% 85 72

Valedo Partners Fund I
556709-5434

20% 85 52

Total resterande innehav i SEK 273 237

Totalt anskaffningsvärde 4 994 2 567

Totalt marknadsvärde 5 889 3 796

Investeringar i AUD

Goodman Australia Industrial Fund 1% 169 169

Totalt anskaffningsvärde 169 169

Totalt marknadsvärde 151 154

Fortsättning på nästa sida
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Fond/Riskkapitalbolag 
Belopp i miljoner svenska kronor Antal

Ägarandel
kapital

2009
Anskaffnings- 

värde

2008
Anskaffnings- 

värde

Investeringar i EUR

EuroPrisa 10% 473 473

Altor Fund II 3% 241 225

ABN AMRO Infrastructure Capital 
Equity Partners

4% 226 218

Meridiam Infrastructure Fund 5% 210 46

CapMan Equity VII B 8% 154 146

Total resterande innehav i EUR 2 388 2 103

Totalt anskaffningsvärde 3 692 3 212

Totalt marknadsvärde 3 296 3 800

Investeringar i GBP

Innisfree PFI Continuation Fund 7% 236 242

Henderson PFI Secondary Fund LP 6% 219 270

Alchemy Investment Plan 3% 218 209

Threadneedle Strategic Property Fund IV L.P. 4% 151 -

Henderson PFI Secondary Fund LP II 4% 97 335

Total resterande innehav i GBP 57 56

Totalt anskaffningsvärde 978 1 112

Totalt marknadsvärde 857 933

Investeringar i NOK

Herkules Private Equity Fund II 5% 187 174

Verdane Capital IV Twin 17% 35 31

Herkules Private Equity Fund 10% 14 6

Verdane Capital IV 17% 6 3

Totalt anskaffningsvärde 242 214

Totalt marknadsvärde 635 594

Investeringar i USD

FK Volga Farming Ltd Ordinary shares 30% 77 77

FK Volga Farming Ltd Convertible shares 77 77

RMK GAC 100% 580 89

Hancock GAC 100% 440 440

Southern Cone Timberland, LLC 29% 404 299

GS US Middle Market Buyout Fund 29% 379 338

Global Timber Investors 8 6% 277 155

Total resterande innehav i USD 4 940 4 268

Totalt anskaffningsvärde 7 174 5 744

Totalt marknadsvärde 7 167 7 129

1 Jämförelsesiffran har korrigerats.

I anskaffningsvärdet ingår 597 (428 ) mkr som avser förvaltararvoden för vilka återbetal-
ning medges före vinstdelning.

En specifikation över samtliga innehav med angivelse av startår på investeringen och 
investeringsåtagande återfinns på www.ap3.se

NOT 11 Obligationer och andra räntebärande tillgångar  

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på emittentkategori 

Mkr 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Verkligt  

värde

 Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Svenska staten 2 946 2 147 - -

Svenska kommuner - - 59 58

Svenska bostadsinstitut 4 918 4 905 7 544 7 313

Övriga svenska emittenter

  Finansiella företag 2 259 2 144 5 175 5 170

  Icke-finansiella företag 9 890 9 625 17 052 16 749

Utländska stater 12 456 12 087 20 215 18 704

Övriga utländska emit-
tenter 39 825 39 785 31 433 30 302

Totalt 72 294 70 693 81 478 78 296

Räntefonder 5 920 5 484 2 826 3 080

 

Obligationer samt andra räntebärande värdepapper fördelat på instrumentkategori

Mkr 2009-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2008-12-31

Verkligt  
värde

Upplupet 
anskaff-

ningsvärde
Verkligt  

värde

 Upplupet 
anskaff-

ningsvärde

Realränteobligationer 14 559 14 697 9 414 9 787

Övriga obligationer 52 046 50 363 60 575 56 923

Certifikat 4 4 5 590 5  580

Onoterade reverslån 4 476 4 444 4 475 4 441

Övriga instrument 1 209 1 185 1 424 1 565

Totalt 72 294 70 693 81 478 78 296

Räntefonder 5 920 5 484 2 826 3 080

varav värderat enligt  
teoretisk modellvärdering 10 199 11 083

NOT 12 Derivat, brutto 

2009-12-31, Mkr
Nominellt 

värde

Positivt  
verkligt  

värde

Negativt 
verkligt  

värde

Aktierelaterade instrument

Optioner 3 1 -2

Terminer 10 824 271 -45

Swappar 2 117 79 -27

Summa 12 944 351 -74

varav clearat 10 827

Ränte- och kreditrelaterade instrument

Optioner 128 057 11 -9

FRA/Terminer 58 822 6 -10

CDS 27 612 43 -159

Summa 214 491 60 -178

varav clearat 186 879

Valutarelaterade instrument

Optioner 42 570 207 -112

Terminer 367 534 1 506 -1 571

Swappar 253 14 -39

Summa 410 357 1 727 -1 722

varav clearat -
                                  
Summa derivatinstrument       637 792 2 138 -1 974

varav värderat enligt teoretisk  
modellvärdering  

410 357 1 727 -1 722

 

Fortsättning not 10
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Noter

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas främst i syfte att effektivisera 
förvaltningen eller hantera risken.  Huvudsakliga användningen är:
    
Aktierelaterade instrument Används främst för taktisk tillgångsallokering, inklusive 
regional allokering mellan aktieklasser.
    
Ränte- och kreditrelaterade instrument Används för regional allokering men även 
för hantering av fondens ränterisk,  inklusive fondens exponering för kreditspreadrisk 
mellan stats- och swapkurvorna.  Credit Default Swaps (CDS) används för att öka eller 
minska kreditexponeringen mot enskilda kreditgivare eller mot en kategori av kredit-
givare via ett index. 
  
Valutarelaterade instrument Används för att hantera fondens valutaexponering från 
investeringar i tillgångar denominerade i utländsk valuta. 

Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader i clearade 
produkter, varpå  motpartsriskerna enbart är gentemot clearinghuset. Valuta- och kre-
ditderivatmarknaderna är emellertid  OTC-marknader, vilket innebär att denna handel 
inte är standardiserad eller clearad, varpå motparts- och leveransrisker uppkommer 
gentemot de motparter som anlitas. Fondens motparter för handel som ej clearas god-
känns och limiteras av fondens styrelse och exponering inom ramen för dessa limiter 
bevakas löpande. Fonden använder 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 på www.ap3.se.

NOT 13  Övriga tillgångar     

Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Fondlikvider 431 236

Återköpstransaktioner 1 099 -

Övriga tillgångar 5 501 -

Övriga kortfristiga fordringar 10 602

Summa övriga tillgångar 7 041 838

NOT 14  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Upplupna ränteintäkter 1 470 1 478

Upplupna utdelningar 77 100

Restitutioner 25 35

Förutbetalda kostnader 17 11

Upplupna premier aktielån 9 12

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 598 1 636

NOT 15  Övriga skulder

Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Leverantörsskulder 9 7

Fondlikvider 111 293

Löneskatter 1 1

Personalens källskatter 2 2

Återköpstransaktion - 199

Mottagna säkerheter 5 501 405

Övriga skulder 69 302

Summa övriga skulder 5 693 1 209

NOT 16  Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Upplupna externa förvaltningskostnader 43 88

Övriga upplupna kostnader 24 21

Rörlig ersättning inkl sociala avgifter 6 -

Summa förutbetalda intäkter och upplupna  
kostnader 73 109

NOT 17  Fondkapital

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Mkr 2009-12-31 2008-12-31

Ingående fondkapital 181 024 224 897

Inbetalda pensionsavgifter 50 678 50 783

Utbetalda pensionsmedel innevarande år -54 348 -49 796

Överflyttning av pensionsrätter till EG -5 -6

Reglering av pensionsrätt 0 2

Administrationsersättning till Försäkringskassan/RFV -231 -152

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet -3 906 831

Överfört från Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning 0                           53

Summa överfört från särskild förvaltning 0                           53

Årets resultat 29 421 -44 757

Utgående fondkapital 206 539 181 024

Förvaltat kapital Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning - 2

 
Förvaltat kapital Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning  har avvecklats under 2009. 
Årsredovisningar över Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning kan rekvireras från  
Fjärde AP-fonden.
 

NOT 18  Poster inom linjen

Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder

Mkr 2009-12-31   2008-12-31

Panter för återköpstransaktioner - -405

Panter för derivathandel - 3 009

Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits

     Utlånade värdepapper 5 132                       189

     Erhållna säkerheter för utlånade värdepper 5 501                        199

Åtaganden

Mkr Totalt  
åtagande

Investerat 
 t o m  

2009-12-31
Totalt  

åtagande

Investerat  
t o m 

2008-12-31

Onoterade aktier 19 695 13 346 20 107 11 772

Fastighets-och skogsfonder 4 876 3 546 4 667 2 467

Säkerställda banklån1  - - 1 581 9661

Övriga panter och jämförliga säkerheter 

Mkr
Nominellt 

belopp
Nominellt 

belopp

Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits

Utlånade värdepapper 20 339 26 338

Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper 21 802 27 722

1  Investeringsåtagandet är infriat under 2009. Investerat kapital redovisas i balansräk-
ningen under räntebärande tillgångar.
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Tabelldel

1  Beräknad som annualiserat. 
2 Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
3 Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist.  
4  Sedan 2008 delar fonden inte längre upp portföljen mellan aktiv och passiv förvaltning 

eftersom att merparten av portföljen är passivt förvaltad. Se vidare tabell sid 45.

 

5  Svenska och utländska aktier inkluderar både noterade och onoterade aktier t o m 2005.  

Fr o m 2006 särredovisas noterade och onoterade aktier.
6 Onoterade aktier innehåller noterade innehav avseende life scienceportföljen t o m 2007.  

  Fr o m 2008 ingår dessa i nya strategier.

Femårsöversikt

Per år från start1 2001 Per år3 2005-2009
Resultat och inflöden
Mdkr 2009 2008 2007 2006 2005

Nettoflöden från pensionssystemet -3,9 0,9 2,0 1,6 2,9

Årets resultat 29,4 -44,8 10,7 18,6 28,8

Fondkapital 31/122 206,5 181,0 224,9 212,2 192,0

Avkastning och kostnader totalportfölj 

Procent

Avkastning före kostnader 16,4 -19,7 5,1 9,7 17,9

Rörelsekostnader 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07

Provisionskostnader 0,09 0,07 0,07 0,08 0,09

Avkastning efter kostnader 16,3 -19,8 5,0 9,5 17,7 3,5 4,8 

Inflation 0,90 0,90 3,45 1,63 0,82 1,6 1,5

Real avkastning efter kostnader 15,3 -20,5 1,5 7,8 16,7 1,9 3,2 

Mdkr

Avkastning efter provisionskostnader 29,6 -44,6 10,8 18,7 28,9 6,3 8,7

Rörelsens kostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

Avkastning efter kostnader 29,4 -44,8 10,7 18,6 28,8 6,1 8,5

Avkastning och risk marknadsnoterad portfölj

Avkastning, % Portfölj 21,1 -21,9 4,1 8,9 17,3

Index 18,8 -20,5 4,4 9,1 16,1

Aktiv 2,2 -1,4 -0,3 -0,2 1,2

Risk (standardavvikelse), % Portfölj 9,9 16,6 7,3 6,3 4,5

Index 9,9 16,6 7,2 6,1 4,3  

Aktiv 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5

Informationskvot 3,3 neg neg neg 2,2

Sharpekvot 2,0 neg 0,1 1,1 3,4

Valutaexponering

% av totalportföljen3 8,3 13,8 9,0 9,0 14,7

Extern förvaltning

% av totalportföljen4 40,7 38,8 39,9 40,4 45,3

Förvaltningskostnader

% av förvaltat kapital

Rörelsekostnader 0,08 0,07 0,06 0,06 0,07

Rörelsekostnader + provisionskostnader 0,17 0,14 0,13 0,14 0,16

Portföljsammansättning

Mdkr 206,5 181,0 224,9 212,2 192,0

Varav 

Svenska aktier5 26,5 17,9 24,0 26,8 30,7

Utländska aktier5 76,2 66,0 93,5 88,8 80,2

Onoterade aktier, Sverige och utlandet5,6 9,8 10,8 9,5 6,4

Nominella räntebärande, Sverige 13,6 13,7 13,6 18,0 25,6

Nominella räntebärande, utlandet 42,3 39,2 59,3 44,5 42,5

Reala räntebärande, Sverige 0,1 5,4 7,4 12,0 6,7

Reala räntebärande, utlandet 14,2 8,7 11,3 10,4 1,9

Fastighetsexponering (Se specifikation på sid 43) 16,0 16,2 6,4 5,5 4,4

Nya strategier6 7,7 3,1

Antal anställda 31/12 55 50 51 50 48
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Marknadsvärde per tillgångsslag   

Mdkr 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31

Noterade aktier1 Sverige 26,5 17,9 24,0 26,8 30,7

Europa 25,5 20,8 32,3 31,7 34,2

USA 24,1 25,7 36,8 28,6 27,6

Asien 15,2 13,6 16,0 22,2 17,5

Tillväxtmarknader 11,5 5,9 8,4 6,3 0,9

Noterade aktier totalt 102,7 83,9 117,5                 115,6               110,9

 
Onoterade aktier1 9,8 10,8        9,5         6,4

Räntebärande

Nominella Sverige 13,6 13,7 13,6 18,0 25,6

Euro-området 12,5 12,4 12,6 14,5 24,4

Storbritannien 4,4 4,5 12,2 6,7 7,2

USA 20,3 16,8 29,8 19,5 10,9

Asien 5,2 5,5 4,7 3,8 0,0

 
Realränteobligationer Sverige 0,1 5,4 7,4 12,0 6,7

Euro-området 4,7 4,8 3,2 4,4 1,1

USA 9,5 3,9 8,1 6,0 0,8

Räntebärande totalt 70,2 67,0 91,5 84,9 76,7

 
Nya strategier1 7,7 3,1   

Fastigheter

Aktier och reverslån i Vasakronan 6,6 7,0 5,0 4,6 3,8

Aktier i Hemsö Fastigheter 2,3

Svenska bostadsobligationer 3,4 6,2

Skog 2,9 2,3 1,2 0,9 0,6

Internationella fastighetsfonder 0,9 0,7 0,2

Fastigheter totalt 16,0 16,2 6,4 5,5 4,4

Kassa2 0 0  0 0 0

Totalt 206,5 181,0 224,9 212,2 192,0
1  Onoterade aktier ingår i posten noterade aktier 2001–2005. Fr o m 2006 särredovisas onoterade aktier. Onoterade aktier inkluderar noterade life science-aktier t o m 2007. Fr o m 2008 ingår life science-aktier 

i nya strategier.
2  Den kassa som svarar mot terminspositionerna har i tabellen fördelats på respektive tillgångsslag. Det innebär att uppgifterna i tabellen inte är fullt jämförbara med motsvarande uppgifter i balansräkningen.

Fondkapitalets förändring

Mkr 2009 2008 2007 2006 2005

Ingående fondkapital1 181 024 224 897 212 198 191 950 160 254

Nettoflöden -3 906 831 991 1 568 2 312

Särskild förvaltning 0 53 1 028 108 593

Resultat 29 421 -44 757 10 680 18 572 28 791

Utgående fondkapital 206 539 181 024 224 897 212 198 191 950

1 Ingående fondkapital vid startåret 2001 var 134,0 mdkr.

Tabeller
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Valutaexponering per 31 dec 2009       

Valutaexponerade tillgångar per valuta, mkr EUR GBP JPY USD Övrigt Totalt

Aktier och andelar 16 505 8 672 9 266 28 858 23 446

Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1 561 937 - 105 923

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 16 129 3 448 4  200 29 337 281

Derivat -430 -87 -55 381 -205

Övriga placeringstillgångar 787 887 535 -4 760 408

Valutaexponering, brutto 33 551 13 857 13 947 53 921 24 853 140 129

Kurssäkring -46 062 -9 051 -14 434 -47 619 - 3 306 -120 472

Totalt -12 511 4 806 -487 6 302 21 546 19 657
1 Att denna exponering anses utsatt för valutarisk är en följd av lagkrav 2009.

Modifierad duration i den nominella ränteportföljen 
(inklusive externt förvaltade portföljer) per 31 dec 2009 

Portfölj Index Aktiv

Sverige 3,0 2,7 0,3

Euro-området 2,6 2,4 0,2

Storbritannien 4,7 4,9 -0,2

USA 3,4 3,1 0,3

Japan 2,7 2,7 0,0

Totalt 3,2 3,0 0,2

 
Fördelning per ratingkategori i kreditportföljen  
(exklusive derivat) per 31 dec 2009 

%

AAA 25

AA 15

A 32

BBB 25

High yield 2

Utan rating 0

Totalt  100

Tio största aktieinnehaven i AP3s aktieportfölj per 31 dec 2009

Bolag Marknadsvärde, mkr

Hennes & Mauritz 2 385

Ericsson 2 193

Nordea Bank 2 001

TeliaSonera 1 317

Svenska Handelsbanken 1 251

AstraZeneca 1 204

Atlas Copco 1 187

Investor 1 057

Sandvik 1 052

Volvo 1 022

Kreditstruktur för den nominella ränteportföljen 
(inklusive derivat) per 31 dec 2009 

% Portfölj Index Aktiv

Statsobligationer 71 65 6

Bostadsobligationer 15 21 -6

Företagsobligationer Investment grade 20 14 6

                  High yield -6 0 -6

Totalt 100        100 0

Tio motparter som erhöll mest courtage under 2009 

Bank of America/Merrill Lynch Goldman Sachs Société Générale

Barclays Instinet UBS

Citigroup Morgan Stanley

Credit Suisse Nomura

Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom  
ränteförvaltningen under 2009 

Barclays Deutsche Bank Nordea

Danske Bank JP Morgan

Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom  
valutaförvaltningen under 2009

Danske Bank RBS UBS

Nordea SEB

Tabeller
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Exponering av noterade aktier och räntebärande tillgångar per 31 december 2009

Region Förvaltare och fondinvesteringar Typ av mandat Mkr Starttidpunkt för uppdrag

Aktiemandat
Passiva mandat Sverige AP3 intern portfölj Alla bolag 26 624 2006-01-01

Europa State Street Global Advisors Stora bolag 15 141 2000-12-31

Europa BlackRock Investment Management Mellanstora bolag 3 037 2005-11-04

Europa BlackRock Investment Management Småbolag 1 046 2009-05-26

Europa AP3 intern portfölj
Stora/Mellanstora 
bolag 3 601 2009-06-30

Nordamerika BlackRock Investment Management Stora bolag 6 666 2009-03-24

Nordamerika BlackRock Investment Management Mellanstora bolag 3 059 2007-10-31

Nordamerika BlackRock Investment Management Småbolag 3 919 2007-10-31

Japan BlackRock Investment Management Alla bolag 9 074 2006-01-17

Stillahavsasien BlackRock Investment Management Alla bolag 3 139 2007-06-29

Tillväxtmarknader AP3 intern portfölj Alla bolag 1 766 2006-01-25

Semipassiva mandat Nordamerika BlackRock Investment Management Stora bolag 9 012 2002-08-30

Global Goldman Sachs
Stora/Mellanstora 
bolag 1 878 2008-02-28

Global Quantitative Management
Stora/Mellanstora 
bolag 906 2008-02-28

Tillväxtmarknader BlackRock Investment Management Alla bolag 4 610 2009-10-08

Aktiva mandat Europa Pictet Asset Management Småbolag 1 399 2003-08-29

Stillahavsasien Schroder Investment Management Alla bolag 2 265 2004-03-06

Tillväxtmarknader Dimensional Fund Advisors (Fond) Alla bolag 1 198 2006-08-03

Tillväxtmarknader Lazard Asset Management (Fond) Alla bolag 1 075 2006-07-27

Tillväxtmarknader OFI Institutional Asset Management (Fond) Alla bolag 1 404 2006-08-16

Tillväxtmarknader Robeco Institutional Asset Management (Fond) Alla bolag 1 336 2006-06-07

Räntemandat
Aktiva mandat Global AP3 intern portfölj 70 085

Nordamerika Prudential Investment Management Investment Grade 5 541 2002-06-03

  

 

Alternativa investeringar

Ursprungliga  
investeringsåtaganden 

i mdkr
 per 31 dec 2009

Investerade belopp 
utav ursprungliga 

investeringsåtaganden 
(exkl distributioner) 

i mdkr 
per 31 dec 2009

Marknadsvärde
i mdkr 

per 31 dec 2009

Onoterade aktier Investeringar görs i fonder som investerar i onoterade aktier fördelat på olika geo-
grafiska regioner samt olika invester ingskategorier (buy-outs och venture capital). 
Investeringsåtagande och marknadsvärde för onoterade aktier inkluderar infrastruktur-
tillgångar.

Investeringar i infrastrukturtillgångar görs både i Sverige och utomlands. 

19,7

varav 1,5

13,3

varav 1,3

9,8

varav 1,0

Fastigheter Investeringar i fastigheter är under uppbyggnad och består av ett 25%-innehav i  
Vasakronan, 50%-innehav i Hemsö Fastigheter, svenska bostadsobligationer, skogs-
fastigeheter samt innehav i internation ella fastighetsfonder. (se vidare sid 43)

Investeringar i internationella fastigheter görs via fonder.  
Investeringar i skogsfastigheter i Sverige och utomlands.

4,9

varav 2,0 
varav 2,9

3,5

varav 1,1
varav 2,4

16,0

varav 0,9
varav 2,9

Nya strategier Investeringar i nya strategier består av life science-aktier, försäkringsrelaterade 
värdepapper, säkerställda banklån, noterade mycket små bolag (s k micro cap) samt 
jordbruksmark.

- - 7,7

Tabeller
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Läs mer om AP3s investeringar i noterade aktier och 
räntebärande tillgångar på www.ap3.se
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AP3 investerar i onoterade aktier via antingen fonder eller riskkapitalbolag. 
Innehaven är väldiversifierade både avseende region och investeringskategori 
(buyouts och venture capital).

Fastighetsportföljen per 31 dec 2009

0

2 000

4 000

6 000

8 000

863

Mkr

2 865

Vasakronan Hemsö 
Fastigheter

Internationella
fastigheter

Skogsfastigheter

6 636

2 251

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan och Hemsö Fastigheter, 
investeringar i internationella fastighetsfonder, internationella skogs  fonder och 
i Bergvik Skog. Därtill har fonden en fastighetsexponering i svenska bostadsobli-
gationer om 3,4 mdkr. 

Investeringsåtagande per startår i fonder med onoterade ak�er

 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Mkr

0

2 000

4 000

6 000

Innehaven i onoterade aktier är i en uppbyggnadsfas med en genomsnittlig 
ålder på investeringsåtagandena på ca 4,6 år.

Av fondens totala investeringsåtaganden om 19,7 mdkr hade ca 13,3 mdkr 
 investerats per 31 december 2009.

1 Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.

Totalt åtagande i onoterade ak�er per 31 dec 2009

Totalt
åtagande

Totalt
investerat kapital

Totala
distribu�oner
2001–20091

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

5 404

19 695

Mkr

13 346

Investeringsåtagande i onoterade ak�er per 31 dec 2009

Norden Europa Övriga världen
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000
8 560

4 667

Mkr

6 467

Fördelning buyout respektive venture i portföljen med  
onoterade aktier per 31 dec 2009

%

Andel buyout och liknande 80

Andel venture 20

Totalt 100
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Läs mer om AP3s investeringar i onoterade aktier, onoterade 
skogsfastigheter och onoterade fastigheter på www.ap3.se.
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Revisionsberättelse

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning i Tredje APfonden för räkenskapsåret 2009. Tredje 
APfondens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 
dokument på sidorna 31–41. Det är styrelsen som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om 
allmänna pensionsfonder tillämpas vid upprättandet av årsredo
visningen. 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 informa
tion 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 rättvisande bild av Tredje AP
fondens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i 
Sverige. Förvaltnings berättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande 
årsredovisningen, de i densamma upptagna resultat och balansräk 
ningarna, bokföringen eller in venteringen av tillgångarna eller i 
övrigt avseende förvaltningen. 

Vi tillstyrker att resultaträkningen och balans räkningen fast
ställes.

Revisionsberättelse
för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Stockholm den 18 februari 2010

 
 Anna Peyron Lars Bonnevier 
 Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 

 Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen 



Ordlista

Absolutavkastning Den faktiska avkast-
ningen, i kronor eller procent, som 
en portfölj haft under en viss period.

Absolut risk Variation i den absoluta 
avkastningen. Kallas även volatilitet 
och mäts som standardavvikelse.

Aktiv förvaltning Förvaltning där idén 
är att ta aktiva positioner, i syfte att 
uppnå bättre avkastning än jämförel-
seindex. Aktiva positioner tas genom 
att över- och undervikta tillgångar i 
portföljen relativt portföljens jäm-
förelseindex eller referensportföljen. 
Positionerna baseras på bedömnin-
gar om marknadsutsikter.

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

Aktiv risk Variation i den aktiva avkast-
ningen. Kallas även tracking error. 

Alfa Meravkastning utöver beta som 
genereras med hjälp av aktivt posi-
tionstagande. Se även beta.

ALM-analys Analys genom Asset/Liabili-
ty Modelling (tillgångs-/skuldanalys). 
Studerar 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.

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

Avkastningskurva Kallas även yield-
kurva. 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 indexuppräkningen av 
pensionerna. 

Beta Känsligheten för allmänna 
marknadsrörelser för en portfölj eller 
en enskild aktie. Beta kan uttryckas 
som avkastning som erhålls genom 
en passiv exponering mot en riskfak-
tor såsom aktierisk, kreditrisk och 
volatilitet.

Buffertfond, buffertkapital. Utgörs av  
Första–Fjärde samt Sjätte AP-fond-
erna. Buffertfondernas uppgift är 
dels att jämna ut tillfälliga vari-
ationer mellan pensions avgifter och 
pensionsutbetalningar, dels att bidra 
till pensionssystemets långsiktiga 
finansiering.

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

CDM En förkortning för Clean Develop-
ment Mechanism som är projekt un-
der Kyotoprotokollet som syftar till 
att låta industriländer som anslutit 
sig till att minska sina koldioxidut-
släpp att investera i projekt för att 
minska utsläppen i utvecklingsländer 
som ett alternativ till utsläppsminsk-
ningarna i sina egna länder.

Cleantech En förkortning för Clean 
technologies som står för energi- och 
miljörelaterade tekniker utvecklade 
i syfte att minska skadlig påverkan 
på miljön.

Clearing Alla aktiviteter som sker 
med en transaktion efter avslut på 
marknadsplats och innan avveckling, 
t ex rapportering, riskberäkning och 
nettning av affärer. 

Clearinghus En institution som har fått 
tillstånd att bedriva clearingverksam-
het. Oftast en eller ett fåtal per land. 
I Sverige sköts derivatclearingen av 
Stockholms börsen där Stockholms-
börsen träder in som motpart till alla 
derivataffärer som har handlats på 
börsen.

CLS En bank som ägs av aktörerna på 
valutamarknaden och som används 
i de flesta valutatransaktioner för 
effektiv avveckling.

CSA-avtal Ett annex till ISDA-avtalet 
som reglerar hur den part som har 
en utestående skuld (orealiserad 
förlust) måste ställa säkerhet för 
skulden i form av likvida medel eller 
värdepapper.

Derivat Finansiella instrument vars pris 
bestäms av underliggande värde. 
Som derivat brukar man bl a räkna 
optioner, terminer och swappar. 
Värdet av ett derivat beror bl a på 
förändringar i det underliggande 
värdet.

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

Fondstyrka Ett mått på hur många år 
som buffertfonderna räcker till för 
pensionsutbetalningar, om fonderna 
inte får inflöden från pensions-
avgifter.

FSC En förkortning för Forest Steward-
ship Council som är ett internationell 
certifieringssystem för hållbart 
ansvarsfullt skogsbruk.

Fundamentalbaserade index Ett index 
där indexvikterna bestäms av bola-
gens nyckeltal istället för börsvärde 
som i de flesta andra index.

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

High yield Obligationer som förväntas 
ge högre avkastning än statsobli-
gationer, därför att kreditrisken är 
högre. Vanligen är ratingen sämre än 
investment grade.

Hållbarhetsredovisning Redovisning av 
hur ett bolag arbetar med ekonomis-
ka, miljömässiga och sociala frågor.

Indexförvaltning Se Passiv förvaltning. 
Informationskvot Mått på effektiviteten 

i den aktiva förvaltningen. Mäter hur 
väl fonden får betalt för att ta aktiv 
risk och avvika från den strategiska 
portföljen/index. Informationskvot 
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. 

ISDA-avtal Bilateralt avtal som skrivs 
mellan två OTC-motparter och som 
reglerar alla generella händelser som 
kan ske mellan motparterna.

Jämförelseindex Används för att 
utvärdera en portföljs avkastning, 
vanligen i form av ett standardiserat 
marknadsindex. Kallas även refer-
ensindex. 

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

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 underliggande 
värdet för derivatkontraktet och 
marknadsvärdet på den aktuella 
tillgången (credit-default-swap).

LEED En förkortning för Leadership 
in Energy and Environmental 
Design som är en miljöcertifiering 
av bygg nader och bedömer bl a 
energi användning, inomhusklimat, 
användning av återvunnet och när-
producerat material och innovation 
i design.

Normalportfölj Den portfölj som 
fonden skulle investera i om samtliga 
tillgångar bedömdes vara rätt 
värderade samt om ingen hänsyn 
togs till konjunkturella och medelfris-
tiga prisrörelser. Portföljen avspeglar 
fondens långsiktiga tillgångsmix.

Mezzaninelån En typ av efterställt lån 
som kan vara en kombination av 
kredit- och aktieoptioner som ger 
långivaren viss avkastning jämförlig 
med den för eget kapital. Banklån 
har högre prioritet säkerhetsmässigt 
och mezzaninelånen har därför 
högre ränta för att kompensera för 
den högre risken.

OTC En förkortning för Over-The-
Counter och avser kontrakt som 
ingås och avvecklas mellan två parter 
direkt utan att ett clearinghus är 
involverat.

Overlay-mandat Mandat som binder 
lite eller inget kapital och som ligger 
utanför referensportföljen.

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 referensportfölj 
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 som  
avspeglar sannolikheten att en mot-
part med förpliktelser kan honorera 
dessa förpliktelser. Ratingen kan avse 
motparten generellt eller en serie 
värdepapper som motparten har 
utfärdat.

Real avkastning  Nominell avkastning 
rensad från inflation.

Rebalansering Återställning av tillgångs-
vikterna i en portfölj eller ett index 
till den ursprungliga fördelningen. 
Referensportföljen Se strategisk 
portfölj.

Referensindex Se jämförelseindex.
Riskbudgetering Anpassning av 

risknivån i olika förvaltningsupp-
drag utifrån uppdragens förvän-
tade avkastning och samvariation 
i avkastning, i syfte att optimera 
förvaltningens totala riskjusterade 
avkastning.    

Riskjusterad avkastning Ett sätt att 
utvärdera en förvaltningsprestation 
där avkastningen ställs i relation till 
hur stora risker som har tagits i för-
valtningen. Exempel är sharpekvot 
och informationskvot.

Riskkapital Avser generellt investerin-
gar i ett företags egna kapital. Avser i 
praktiken ofta investeringar i företag 
som inte är marknadsnoterade, det 
vill säga private equity.

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

Sharpekvot 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 referens-
portfölj. 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 
underviktning av olika tillgångsslag  
(i motsats till enskilda värdepapper)  
i syfte att generera meravkastning.

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

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

Value at Risk (VaR) Ett vanligt riskmått 
som anger den maximala förlust en 
värdepappersportfölj 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 tillfredsstäl-
lande låg. 

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

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

Volatilitet Visar hur mycket avkast- 
ningen varierar. Mäts som standard-
avvikelse på avkastningen.

Avkastnings- och riskmått
Absolut avkastning (rp) 
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet ( p) 
Standardavvikelsen för portföljavkast-
ningen

Aktiv avkastning (rp–ri) 
Portföljavkastning minus indexavkastning

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

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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