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18 års erfarenhet har AP3s  
medarbetare i snitt. 77% har högskoleexamen.

451bolagsstämmor  
röstade AP3 på under stämmosäsongen 2011,  
varav 399 utländska och 52 svenska stämmor.  
Därtill satt AP3 med i 8 valberedningar.

9 187miljoner  
kronor har AP3 betalat ut 2009-2011 för  
att täcka underskottet i pensionssystemet.  

68 092  
miljoner kronor har AP3 skapat i avkastning  
sedan starten 2001.
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OrdLiSTA

OrdLiSTA
Absolutavkastning Den faktiska avkastningen, 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 standardav-
vikelse.

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

Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med 
hjälp av aktivt positionstagande. Se även beta.

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

balanstal Pensionssystemets totala tillgångar (exkl 
premiepensionen) dividerat med pensionsskulden. 
Om balanstalet understiger 1 inträder den automatis-
ka 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 expone-
ring mot en riskfaktor såsom aktierisk, kreditrisk och 
volatilitet.

buffertfond Utgörs av AP1-AP4 samt AP6. Buffert-
fondernas uppgift är dels att jämna ut tillfälliga 
variationer mellan pensions avgifter och pensions-
utbetalningar, dels att bidra till pensions systemets 
långsiktiga finansiering.

buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar aktie-
majoriteten i ett moget bolag. 

cdm En förkortning för Clean Development Mecha-
nism som är projekt under Kyotoprotokollet som 
syftar till att låta industriländer som anslutit sig till att 
minska sina koldioxidutsläpp att investera i projekt för 
att minska utsläppen i utvecklingsländer som ett al-
ternativ till utsläppsminsk ningarna i sina egna länder.

cdS Credit Default Swap. Se kreditswap.

cleantech En förkortning för Clean technologies som 
står för energi- och miljörelaterade tekniker utveck-
lade 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 clearingverksamhet. Oftast en eller ett 
fåtal per land. I Sverige sköts derivatclearingen av 
Stockholms börsen där Stockholmsbörsen träder in 
som motpart till alla derivataffärer som har handlats 
på börsen.

cLS En bank som ägs av aktörerna på valutamarkna-
den 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 bland 
annat räkna optioner, terminer och swappar. Värdet 
av ett derivat beror bland annat på förändringar i det 
underliggande värdet.

duration Används som ett mått på ränterisk. Uttrycks 
som genomsnittlig räntebindningstid och kan använ-
das för att approximera värdeförändringar utifrån 
antaganden om förändring av räntenivån.

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

high yield Obligationer som förväntas ge högre av-
kastning än statsobligationer, därför att kreditrisken är 
högre. Vanligen är ratingen sämre än investment grade.

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. 

ipeV The International Private Equity and Venture Ca-
pital Valuation Board är en internationell branschor-
ganisation för riskkapitalföretag. Organisationen ger 
bland annat ut värderingsriktlinjer baserade på IFRS 
och US GAAP vilka ses som branschstandard.

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 port-
följs avkastning, vanligen i form av ett standardiserat 
marknadsindex. Kallas även referensindex. 

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

Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två parter, A 
och B, i vilken A betalar B en räntepremie under en 
viss löptid. B betalar enbart en premie till A om en 
fördefinierad händelse för en viss tillgång inträffar. 
Storleken på denna premie utgörs av skillnaden 
mellan det nominella underliggande värdet för deri-
vatkontraktet och marknadsvärdet på den aktuella 
tillgången (credit-default-swap).

Option En option ger innehavaren rätten att köpa 
eller sälja en viss underliggande tillgång till ett i förväg 
fastställt pris vid en i förväg fastställd tidpunkt eller 
period. Utställaren av en option har motsvarande 
skyldighet. Exempel på olika typer av optionskontrakt 
valutaoptioner, ränteoptioner och aktieoptioner.

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, 
och inte 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 motpart 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.

realiserad volatilitet Se volatilitet.

referensindex Se jämförelseindex.

riskbudgetering Anpassning av risknivån i olika 
förvaltningsuppdrag utifrån uppdragens förväntade 
avkastning och samvariation i avkastning, i syfte att op-
timera förvaltningens totala riskjusterade avkastning.    

riskjusterad avkastning Ett sätt att utvärdera en 
förvaltningsprestation där avkastningen ställs i rela-
tion till hur stora risker som har tagits i förvaltningen. 
Exempel är sharpekvot och informationskvot.

riskkapital Avser generellt investeringar i ett företags 
egna kapital. Avser i praktiken ofta investeringar i 
företag som inte är marknadsnoterade, dvs private 
equity.

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

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

Stop loss En i förväg bestämd nivå avseende ackumu-
lerat resultat under en viss period vilken medför att 
samtliga positioner stängs omedelbart.

Swap En swap är ett kontrakt där motparterna kom-
mer överens om att byta flöden baserade på en viss 
underliggande tillgång till i förväg fastställda villkor. 
Kontraktet löper ofta över en period överstigande ett 
år. Exempel på olika typer av swapkontrakt är ränte-
swap, valutaränteswap och total return swap.

Termin En termin innebär ett kontrakt där mot-
parterna har skyldighet att köpa eller sälja en viss 
underliggande tillgång till ett i förväg fastställt pris vid 
en i förväg fastställd tidpunkt. Exempel på olika typer 
av terminskontrakt är valutaterminer, ränteterminer, 
Forward rate agreements (FRA) och aktieindextermi-
ner. Kontrakten benämns ofta forwards eller futures.

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

Uppförandekod Koncernövergripande regelverk och 
ledningssystem för hantering av miljö- och etikhän-
syn. 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. Port-
följförvaltning innebär ofta att ändra portföljens 
sammansättning så att denna förlustrisk blir tillfreds-
ställande låg. 

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

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

Volatilitet Visar hur mycket avkastningen varierar. 
Mäts som standard avvikelse på av kastningen. Reali-
serad volatilitet mäts på historisk avkastning.

Avkastnings- och riskmått

Absolut avkastning (rp)  
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet ( p)  
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

Sharpe-kvot (riskjusterad absolut avkastning) 
Portföljavkastning minus riskfri avkastning 
dividerat med absolut risk = 

informationskvot (riskjusterad aktiv avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk = 
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ÅRET I KORTHET

AP3 I KORTHET

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

Fondens mål 
  Att långsiktigt skapa en real avkastning,  dvs en inflations-

justerad avkastning, om i snitt 4 procent per år över tid.

  Att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning. 

 

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

AP3s investeringar 
För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent 
real avkastning  per år i snitt investerar AP3 i en globalt 
diversifierad portfölj bestående av noterade och onoterade 
tillgångar. Marknadsvärdet på portföljen uppgick till  
214 106 mkr per 31 december 2011. 

 Nyckeltal

2011 2010 2009 2008 2007

Fondkapital vid årets slut, mdkr 214,1 220,8 206,5 181,0 224,9

Nettoflöden från pensionssystemet, mdkr -1,2 -4,0 -3,9 0,9 2,0

Årets resultat, mdkr -5,5 18,3 29,4 -44,8 10,7

Avkastning före kostnader, % -2,4 9,1 16,4 -19,7 5,1

Avkastning efter kostnader, % -2,5 9,0 16,3 -19,8 5,0

Förvaltningskostnadsandel totalt, % 0,11 0,14 0,17 0,14 0,13

Förvaltningskostnadsandel exklusive provisionskostnader, % 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06

ÅRET I SAMMANDRAG

  Fondens resultat uppgick till  -5 483 (18 331) mkr. Året 
präglades av skuldkrisen i Europa, politiska omvälvningar 
i Nordafrika och Mellanöstern, jordbävningen i Japan och 
svagare tillväxttakt i USA.  Sammantaget medförde det 
oro och en svag utveckling på de finansiella marknaderna.

  AP3s totalavkastning uppgick till -2,4 procent före kost-
nader och -2,5 procent efter kostnader. Riskklass Aktier 
gav det största negativa bidraget, -5,3 procentenheter, till 
fondens totalavkastning. 

  Fondkapitalet uppgick den 31 december 2011 till 214 106 
mkr, vilket var en minskning  med 6 723 mkr jämfört med 
årsskiftet 2010/2011. Fondkapitalets förändring har påver-
kats av utbetalningar till pensionssystemet om 1 240 mkr.

  Fonden har sedan 2001 skapat en nominell avkastning 
om 3,4 procent per år vilket innebär att AP3s avkastning  
sedan start har överstigit inkomstindex, dvs det index 
som används för uppräkning av pensionsrätterna i pen-
sionssystemet. Fonden har skapat en real avkastning,  
dvs inflationsrensad avkastning, om 1,7 procent per år  
sedan 2001.

Avkastningsbidrag från olika riskklasser 2011, procentenheter

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta Övrig  
exponering

Absolut-
avkastande 
strategier

Totalt 
AP3s 

portfölj

Bidrag till totalrisken 2011, procentenheter
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Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta Övrig  
exponering
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Totalt 
AP3s 
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0,1 0,1
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1,9
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VD HAR ORDET

2011 var ett händelserikt år som vi alla kommer att 
minnas men kanske ur olika perspektiv. En gemen-
sam nämnare som kan framhållas är instabilitet. 
Den arabiska våren ledde till att långvariga diktatu-
rer föll samman, spänningar i jordskorpan utanför 
Japan ledde till en förödande jordbävning, bank-
krisen i Europa övergick i en statsfinansiell kris som 
hotade eurosamarbetet, den amerikanska statens 
kreditvärdighet sänktes och vad som kan betraktas 
som riskfria placeringar ifrågasattes. Den finansiel-
la marknaden hanterar all dramatik i prissättningen 
av risk och det mest dramatiska för marknaden 
var att euron, ett av fundamenten i det europeiska 
samarbetet, på allvar ifrågasattes.   

 
AP-fonderna inledde sitt uppdrag 2001 vilket var samma år 
som euron blev en fullvärdig valuta, dvs när eurosedlar och 
mynt togs i bruk. Det kan därför vara intressant att reflektera 
över AP-fondsystemet och EMU eftersom reformerna har 
levt under samma omvärldsförhållanden. Båda systemen 
är ju grundade på förtroende och syftar till att förbättra för-
utsättningarna för tillväxt. Finns förtroende för den gemen-
samma valutan kommer staternas upplåningskostnader att 
ligga på en rimlig nivå, vilket skapar goda förutsättningar för 
tillväxt. På samma sätt kommer ett högt förtroende för pen-
sionssystemet medföra att allmänhetens privata sparande 
anpassas till en nivå som möjliggör fortsatt stabil tillväxt i en 
ekonomi.

Förtroendeskapande på stabila grunder
Förtroende för internationella system som en gemensam 
valuta eller förtroende för ett lands pensionssystem tar 
tid att etablera. En förutsättning är att systemen byggs 
utifrån stabila grunder. När det gäller eurosamarbetet har 
det tydligt framkommit att basen inte var tillräckligt stabil. 
Bristerna för vissa länders ekonomier kunde döljas så länge 
det var goda tider med tillväxt. Många länder som inte själv-
ständigt förtjänat sitt förtroende kunde rida på ett gemen-
samt förtroende och se sina räntor sjunka rejält. Det bidrog 
förstås till att tillväxten stimulerades men behövliga struk-
turreformer uteblev under de goda åren. Mekanismerna för 
att driva fram åtgärder var för svaga och stabilitetspaktens 
regler tullades på. Man lät sig invaggas i en trygghet om att 
eurons förtroende var ohotat efter en lyckosam introduk-
tion och den tillväxtskjuts som räntenedgången bidrog till 
skulle lösa alla problem. Idag vet vi att det inte finns några 
snabba lösningar på kostnads- och skuldproblem, det tar tid 
att skapa en robust tillväxt. 

När det gäller AP-fondsystemet var introduktionen 
också förhållandevis lyckosam och systemet var i balans 
ungefär lika länge som förtroendet för euron var högt. Det 
var först efter krisen 2008 som pensionssystemet utsattes 
för press precis som EMU. Pressen på pensionssystemets 
hållbarhet blev också betydligt mer dramatiskt än någon 
hade prognostiserat när reformen genomfördes. Pensioner 
och pensionsrätter skrevs inte bara upp i en lägre takt än 
inkomstindex när bromsen slog till, utan det handlade om 
sänkta pensioner i nominella tal 2010 och 2011. Det blev 
dock inte uppror även om det fanns de som ropade på 
förändringar. Staten kunde kompensera något genom att 
sänka skatterna. I grunden fungerade systemet som tänkt 
men alla kanske inte var fullt medvetna om effekterna av 
negativ tillväxt. Alla fick stå tillbaka i sämre tider, både 
nuvarande och framtida pensionärer. Detta för att systemet 
ska hålla över tid och för att nuvarande pensionärer inte ska 
gynnas på bekostnad av framtida generationer. Förtroen-
det har hållit, vilket bl a beror på att reformen backas av en 
bred politisk uppgörelse. De flesta väljare ställer nog upp på 
grundtanken med generationsneutralitet.

Riskspridning skapar långsiktig lönsamhet
Hur har då AP3 skött sitt uppdrag som buffertfond i ett sys-
tem under press? En av grunderna i vår investeringsfilosofi 
är att det över tid lönar sig att ta risk men det har inte riktigt 
stämt under perioden 2001-2011. Vi kan bara konstatera 
att om man investerat 1 000 kronor i svenska aktier i början 
av 2001 hade avkastningen varit sämre än om kapitalet 
placerats i korta statsskuldväxlar, alltså vad man kan kalla 
den riskfria räntan. Vår uppfattning är emellertid att det vi 
har bakom oss knappast är representativt för framtiden. 
Samtidigt visar historien värdet av att sprida riskerna i en 
osäker värld. Riskspridning är också grundläggande i AP3s 
investeringsfilosofi och genom att ha haft såväl aktier, 
räntebärande instrument, fastigheter, onoterat och andra 
alternativa investeringar i portföljen har vår avkastning blivit 
högre än aktieindex, till en lägre risk, under de här åren. 

Vän av ordning kanske påpekar att avkastningen hade bli-
vit ännu bättre om pengarna bara placerats i långa svenska 
obligationer. Med facit i hand är det förstås lätt att säga hur 
man borde ha placerat. Det är svårare men också potentiellt 
värdeskapande att på förhand bedöma vad som ska inträffa 
och anpassa portföljen till en osäker framtid. Det är det som 
är vår uppgift. En särskild utmaning är förstås att försöka 
skapa en real avkastning om fyra procent när säkra räntor 
ligger under två procent, vilket t o m är lägre än riksbankens 
prisstabilitetsmål. Det blir då extra angeläget med alterna-
tiva placeringsmöjligheter och vi välkomnar därför att reger-
ingen och pensionsgruppen nu tillsatt en utredning för att se 
över AP-fondernas placeringsregler.

DET TAR TID ATT BYGGA LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA SYSTEM 
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Det tar tid att bygga en robust portfölj
Det är balansgången mellan risk och avkastning som vi 
arbetar med i utvecklingen av portföljen. Vi har under 
de gångna åren kommit en bit på väg. Vi har gått från att 
fokusera på aktiv, relativ avkastning till ett absolut fokus 
på portföljens totala risk och avkastning. Vi har skapat en 
nominell avkastning om 3,4 procent per år i genomsnitt 
sedan 2001, vilket är högre än inkomstindex. Vi har alltså 
bidragit positivt till pensionssystemet men vi är inte nöjda 
för vi har inte nått vår långsiktiga målsättning på fyra 
procent real avkastning. Vi utvecklar vår strategi, vi har 
delat in portföljen i riskklasser och skapat en modell för  
dynamisk allokering som sjösattes 2010. Vi bedömer att vi 
kan sprida riskerna mer samtidigt som vår höga ambition 
när det gäller kostnadseffektivitet och nuvarande regelverk 
sätter begränsningar. 

Det tar tid att bygga en robust portfölj. Dessutom måste 
det finnas tillräcklig kompetens och vilja hos styrelsen, led-
ningen och den övriga organisationen samt goda yttre förut-
sättningar. Det sistnämnda råder inte AP3 över men de inre 
förutsättningarna bedömer jag är goda, inte minst genom det 
stora engagemang som alla visade under den turbulenta höst 
som vi precis lagt bakom oss. Vi har gjort ett gediget grund-
arbete men fortfarande återstår en del att göra. Det finns inte 
några snabba lösningar på hur AP3 ska nå upp till målet.

Kerstin Hessius
Verkställande direktör

”AP3 har trots de turbulenta åren 
sedan starten 2001 bidragit positivt 
till pensionssystemet, men vi är inte 
nöjda då vi har inte nått upp till vår 
långsiktiga målsättning och fortsätter 
därför att utveckla vår strategi.”
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Privat 
pensions- 
sparande

Tjänstepension

Allmän pension

Inkomstpension 16%Premiepension 2,5%

Pay as you go system, flöden 20111

AP1
AP2
AP3
AP4

Dagens pensionärer

Pensionsavgifter

216 mdkr

6 mdkr
220 mdkr

Pensionspyramiden

AP-FONDeRNA FylleR eN ViKTig ROll i PeNSiONSSySTemeT

AP3s uppdrag är att förvalta fondkapitalet till 
största möjliga nytta för det allmänna pensions-
systemet genom att skapa en hög avkastning till en 
låg risknivå. AP3 är en av fem buffertfonder vars 
uppgift är att dels balansera in- och utbetalningar i 
inkomstpensionssystemet, dels bidra till pensions-
systemets långsiktiga finansiering. Sedan 2009 
räcker inte pensionsinbetalningarna för att täcka 
utbetalningarna. Därför har AP3 de senaste tre 
åren betalat ut 9,2 mdkr för att täcka betalnings-
underskottet.   

Det svenska pensionssystemet består av statlig allmän pen-
sion, tjänstepension och frivillig privat pension. Den statliga 
allmänna pensionen består i sin tur av inkomstpension res-
pektive premiepension. AP3 är en del av inkomstpensions-
systemet.

Det svenska inkomstpensionssystemet är ett fördelnings-
system, ett s k pay as you go system. Detta innebär att 
in betalda pensionsavgifter ett år används till samma års 
pensionsutbetalningar. Överskott eller underskott i de årliga 

betalningarna regleras via de fyra AP-fonderna AP1, AP2, 
AP3 och AP4. Dessa fyra s k buffertfonder har därmed en 
viktig roll i pensionssystemet eftersom de i perioder när det 
är underskott i inkomstpensionen kan bidra till att pensions-
åtagandena uppfylls utan att detta påverkar statsbudgeten. 
Det innebär att pensionssystemet är självfinansierat och 
oberoende av statsbudgeten. 

När 40-talisterna nu börjat gå i pension räcker inte 
pensionsavgifterna för pensionsutgifterna och då träder 
AP-fonderna in och täcker underskottet. Sedan 2009 har 
utgifterna överstigit inbetalningarna i pensionssystemet. 
AP1-AP4 har sedan 2009 betalat ut 36,7 mdkr för att täcka 
underskottet och förväntas fortsätta vara nettobetalare i 
pensionssystemet de kommande 30 åren. 

Hur bestäms storleken på den allmänna pensionen?
Inkomstpensionens storlek är beroende av inkomsten un-
der hela arbetslivet, vilket stimulerar till arbete. Hur hög en 
individs framtida inkomstpension blir beror på hur många 
pensionsrätter individen har sparat ihop. Varje år räknas 
värdet på dessa pensionsrätter upp med en ränta mot-
svarande den genomsnittliga löneökningen i den svenska 

”Uppdrag att värdesäkra pensionerna  
i dag och i framtiden”

1Källa: Pensionsmyndigheten.  
AP1-AP4 utbetalt belopp inkluderar netto-

flöden och administrativa kostnader.
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Nettoflöden i inkomstpensionssystemet1Pensionssystemets balansräkning  
31 dec 20111

Skulder  
7 543 mdkr

Pensions-
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7 543 mdkr

Tillgångar  
7 701 mdkr

Fond  
873 mdkr

ekonomin, det s k inkomstindexet. Avsikten är att inkomst-
pensionen ska utvecklas i linje med den allmänna levnads-
standarden i Sverige.  

AP3 utgör en liten del av pensionssystemets tillgångar
Tillgångarna i det allmänna pensionssystemet består av vär-
det av framtida inbetalda pensionsavgifter, den s k avgifts-
tillgången, och buffertfondernas kapital. Buffertfondernas 
kapital utgör cirka 12 procent av pensionssystemets totala 
tillgångar, varav AP3s fondkapital utgör ungefär en fjärdel.  

långsiktigt hållbart pensionssystem
AP-fonderna utgör en buffert mot underskott i pensions-
systemet enskilda år vilket skapar en kortsiktig stabilitet.   
Det svenska inkomstpensionssystemet är dessutom håll -
bart i det långa perspektivet. Eftersom pensionssystemet 
är ett fördelningssystem, krävs för långsiktig hållbarhet i 
systemet att pensionerna anpassas till oväntade försäm-
ringar i systemets finansiering. Den mest påtagliga risken  
är att arbets marknaden försämras så att inbetalda pen-
sionsavgifter faller dramatiskt. För att skapa stabilitet  
i pensionssystemet finns en automatisk regel som reduce-
rar den årliga förräntningen på pensionsrätterna. Denna 
automatiska regel kallas balansering. 

Huvudsyftet med balanseringen är att dagens pensioner 
ska anpassas på ett sådant sätt att framtida pensionsåtagan-
den kan infrias. När sedan pensionssystemet åter kommit i 
balans kan pensionerna höjas. Initialt kommer då värdet  
på pensionsrätterna öka med mer än inkomstindex för att 
kompensera för en svag värdetillväxt under den tid som  
systemet varit i balansering.  

Vad händer vid en automatisk balansering?
Vid en automatisk balansering justeras värdet på intjänade 
pensionsrätter inte upp med inkomstindex, utan med ett 

lägre tal och i vissa fall kan värdet på pensionsrätterna till och 
med sänkas. För en person som idag erhåller pension innebär 
en sänkning av värdet på pensionsrätterna en sänkning av 
pensionen. En balansering sker om värdet av framtida pen-
sionsavgifter tillsammans med det sammanlagda värdet av 
AP-fonderna understiger värdet av intjänade pensionsrätter. 

läs mer på  www.pensionsmyndigheten.se. 

Vad händer med pensionerna 2012?
Inkomstpensionen kommer att räknas upp med 3,5 procent 
under 2012  enligt  Pensionsmyndighetens prognos i januari 
2012. Även för 2013 bedöms uppräkningen av pensionerna 
att bli positiv.

Varför finns det fyra AP-fonder med samma uppdrag? 
När pensionssystemet reformerades i slutet av 1990-talet 
beslutade riksdagen att skapa fyra fonder med samma upp-
drag. De valde att avstå från vissa stordrifts fördelar för att 
istället uppnå andra fördelar genom att  fördela kapitalet på 
fyra fonder istället för en fond. Huvud argumenten för att 
låta fyra fonder förvalta kapitalet var:

  Ett pensionssystem med lägre risk/högre avkastning 
 genom att sprida förvaltningsriskerna.

   Konkurrens för kostnadspress och förbättrat förvaltnings-
resultat.

  Minskad marknadseffekt, då en stor fond bedömdes  
få begränsat handlingsutrymme.

  Begränsade möjligheter till statligt inflytande. 

läs mer i regeringens proposition 1999/2000:46.

Avgiftsför-
mögenhet
6 828 mdkr

18 år
-25,7

och tre månader – så länge   
ska den insparade  pensionen 
räcka för den som är född 
1945 och börjar ta ut sin 
pension 2011. 

1Källa: Pensionsmyndigheten



”en noggrann analys och bedömning görs  
kontinuerligt över vilken risk som fonden och 
därmed pensionssystemet kan acceptera med 
ett tidsperspektiv på 30-40 år. AP3 analyserar 
därför hur förvaltningen ska bedrivas för att  
på bästa sätt uppfylla rollen som buffertfond 
och öka stabiliteten i pensionssystemet.”
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fond och ökad stabilitet i pensionssystemet under denna 
tidsperiod. AP3s slutsats är att ett realt avkastningsmål, dvs 
inflationsjusterat, på 4 procent ger en rimlig balans mellan 
stabilitet på lång sikt och risken för värdefall i fondförmögen-
heten på kort sikt. Avkastningsmålet är realt eftersom AP3 
vill värdesäkra pensionerna mot inflation. 

investeringsfilosofi och särdrag
AP3s investeringsstrategi har till syfte att specificera hur 
investeringsverksamheten ska bedrivas för att förvaltnings-
uppdraget ska utföras på bästa sätt. Investeringsstrategin 
omfattar allt från organisation och befogenheter till strate-
gier och analysmodeller för enskilda portföljförvaltare.   
Grundläggande i utformandet av investeringsstrategin är 
fondens investeringsfilosofi. Investeringsfilosofin preciserar 
fondens övertygelse om hur finansmarknaden fungerar och 
hur värdeskapande ska ske. 

AP3s investeringsfilosofi utgår från allmänt vedertagna 
principer inom modern kapitalförvaltning. En närmare be-
skrivning av investeringsfilosofin finns i illustrationen på sid 
10. Kapitalförvaltare skiljer sig däremot åt vid implemente-
ringen av investeringsfilosofin. Det är också genom imple-
menteringen som en förvaltare kan och bör ge uttryck för 
sina särdrag, vilka har en förmåga att öka avkastningen över 
tid. AP3s särdrag kan beskrivas under följande fyra rubriker:

  långsiktighet – Många förvaltare saknar idag möjlig-
heten att arbeta långsiktigt eftersom korta utvärderings-
horisonter uppmuntrar till fokusering på vad som hän-
der på kort sikt. Det långsiktiga agerandet som AP3 kan 
utnyttja möjliggör  ett kontracykliskt agerande. Ett långsik-
tigt agerande reducerar osäkerheten kring ”timing” och 

AP3 ska bidra till att det finns en tillräckligt stor 
buffert så att pensionssystemet klarar de påfrest-
ningar som systemet kan utsättas för. AP3s mål är 
en real avkastning på 4 procent i snitt per år över 
tid. I detta avsnitt beskrivs fondens investerings-
strategi och hur strategin ska möjliggöra att av-
kastningsmålet nås.

Fondens avkastningsmål 
AP3 har två uppgifter i pensionssystemet. För det första ska 
AP3s kapital användas för att balansera in- och utflöden i 
pensionssystemet. För det andra ska fonden bidra till finan-
siell stabilitet i pensionssystemet.  

För att AP3 ska tillgodose de två uppgifterna krävs en 
rela tivt hög avkastning på förvaltat kapital. Ju högre avkast-
ning som genereras desto större blir bufferten mot utflöden 
ur pensionssystemet. En hög avkastning bidrar även till att 
pensionssystemets finansiella ställning blir stark, vilket 
minskar risken för balansering. 

Framförallt när det gäller pensionssystemets finansiella 
ställning finns det en tydlig motsättning mellan hög avkast-
ning på lång sikt och finansiellt risktagande på kort sikt. 
Ett högt risktagande, som på lång sikt förväntas ge en hög 
avkastning, riskerar att skapa finansiell obalans i pensions-
systemet på kort sikt. I AP3s arbete med att utifrån AP-
fondslagen formulera ett adekvat avkastningsmål, måste 
därför en noggrann analys och bedömning göras över vilken 
risk som fonden och därmed pensionssystemet kan accep-
tera. När denna analys görs, används ett tidsperspektiv på 
30-40 år. Det innebär att AP3 analyserar hur förvaltningen 
ska bedrivas för att på bästa sätt uppfylla rollen som buffert-

Förvaltningsmandat

Investeringsstrategi

Investeringsfilosofi Fondens särdrag 
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tillåter gradvisa portfölj förändringar mot den risknivå och 
de  riskpremier, som anses ge en god balans mellan risk och 
avkastning. 

  Flexibilitet – AP3 har goda möjligheter att agera på änd-
rade förutsättningar och genomföra förändringar när så 
krävs. AP3s organisation bygger på en nära koppling mellan 
ledningen och de övriga delarna av organisationen. Flexibi-
liteten uppmuntrar också till att AP3 löpande utvecklar sitt 
arbetssätt.

  Anseende som kapitalförvaltare –  Fondens arbetssätt 
och historik, det statliga ägandet, fondens styrning och den 
svenska hemvisten, leder till att fonden är en attraktiv sam-
arbetspartner. Detta innebär fördelar jämfört med många 
andra aktörer på finansmarknaden. AP3 har genom åren 
utvecklat specifika kompetenser som idag utgör grundpelare 
för verksamheten. Viktiga kompetensområden är alfa/beta-
separation, upphandling av extern förvaltning och förvaltning 
av onoterade tillgångar.

  Skalfördelar  – AP3 är ur ett internationellt perspektiv en 
tillräckligt stor aktör för att  kunna bedriva en  effektiv kapital-
förvaltning. 

Investeringsstrategi
AP3s investeringsstrategi är inriktad på att fondens absoluta 
avkastningsmål på 4 procent realt ska uppnås över tid. Det 
handlar om att sätta samman en portfölj av olika tillgångar 
som med rimligt risktagande kan nå avkastningsmålet samt 
att förvalta och utveckla portföljen så att risken anpassas efter 
rådande förutsättningar.

En grundpelare i AP3s investeringsstrategi är fondens 
förvaltningsorganisation, med tydliga ansvarsområden och 
be fogenheter. AP3 arbetar med ett delegerat beslutsfattande 
där förvaltningsbesluten delegeras till de enheter som har 
störst möjlighet att bedriva förvaltningen på ett lönsamt och 

kostnadseffektivt sätt. För att det delegerade beslutsfattandet 
ska vara framgångsrikt krävs att analys och implementering 
är strukturerade och att det finns en väl uppbyggd riskhan-
tering. Styrelsen beslutar om riktlinjer för förvaltningen och 
övergripande allokering av portföljen. Styrelsen bestämmer 
även de avvikelsemandat inom vilka fondens VD kan ändra 
allokeringen.

Fokus på övergripande allokering 
Den faktor som över tid har störst betydelse för avkastningen 
är fondens övergripande allokering av kapitalet. Därför ligger 
fokus i investeringsstrategin på just den övergripande alloke-
ringen. Utgångspunkten är att hela förvaltningsorganisatio-
nen, fondens ledning och styrelse ska arbeta för att fondens 
reala avkastningsmål nås. Utifrån AP3s syn på finansmark-
nadens funktion uppnås en optimal övergripande allokering 
genom diversifiering och genom att fonden i ett medelsiktigt 
perspektiv förändrar allokeringen beroende på förutsättning-
arna på finansmarknaden, s k dynamisk tillgångsallokering. 

Såväl diversifiering som dynamisk tillgångsallokering 
baseras på en modell där fondens tillgångar delas in i sju 
olika riskklasser, enligt bilden på sid 11. Syftet med att dela 
in totalportföljen i olika riskklasser istället för tillgångsslag 
är att åskådliggöra och förtydliga de risker som portföljen 
är utsatt för. Strukturen underlättar ett proaktivt agerande 
genom att ge en god strukturerad överblick över portföljens 
exponering mot olika risktyper. Riskklasserna bedöms också 
utifrån ett likviditetsperspektiv. 

Diversifiering
Eftersom den förväntade reala avkastningen på räntebärande 
tillgångar med hög kreditvärdighet är för låg för att kunna  
nå upp till AP3s avkastningsmål har AP3 en stor andel invester-
ingar i mer riskfyllda tillgångar. Allokering till noterade aktier 
har historiskt varit den dominerande riskfyllda investeringen. 

AP3s investeringsfilosofi 

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

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

  Riskspridning Genom att diversifiera risktagandet kan den riskjusterade avkastningen höjas 

  Tidsdiversifiering Genom att kombinera investeringsbeslut med både lång, medellång och kort placeringshorisont  
erhålls en högre riskjusterad avkastning. Därmed ökar sannolikheten att avkastningsmålet nås
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För att minska fondens utsatthet för stora värdefall i noter-
ade aktier, har AP3 sedan starten 2001 strävat efter att hitta 
diversifierande investeringar som ryms inom placeringsreg-
lerna och är kostnadseffektiva. AP3 har t ex gjort betydande 
investeringar i fastigheter, onoterade aktier och  försäkrings-
relaterade obligationer. Sammantaget har det spridda riskta-
gandet höjt den riskjusterade avkastningen och de negativa 
konsekvenserna vid kraftiga börsfall har begränsats. 

Dynamisk tillgångsallokering
Den dynamiska tillgångsallokeringen syftar till att öka sanno-
likheten att avkastningsmålet nås. För att uppnå detta strävar 
fonden efter att krympa intervallet inom vilket avkastningen 
under ett specifikt år kan variera. Syftet är att minska risken 
för stora negativa utfall så att påfrestningarna för pensions-
systemet begränsas. 

Den dynamiska allokeringsmodellens beslutsunderlag 
baseras på analys av strukturell och konjunkturell makro, 
samt på värdering av olika riskklasser och på riskaptit. Den 
konjunkturella analysen fokuserar på var världsekonomin 
befinner sig i konjunkturcykeln och vart konjunkturen är   
på väg. Skälet till att konjunkturutvecklingen analyseras 
är att historisk data visar att ersättningen för finansiellt 
risktagande har en tydlig koppling till konjunkturfasen. 

Placeringsregler enligt AP-fondslagen1 

  Minst 10% extern förvaltning

  Maximalt 10% av rösterna i ett noterat bolag

  Maximalt 2% av marknadsvärdet på Stockholmsbörsen

  Minst 30% räntebärande placeringar med låg risk

  Maximalt 5% av tillgångarna i onoterade värdepapper

  Maximalt 40% av tillgångarna får exponeras mot 
valuta risk

   ”Fonden får inte placera i optioner, terminer eller  
andra likartade finansiella instrument med råvaror  
som underliggande tillgång”

  ”Fondens ägande är inget näringspolitiskt eller  
ekonomisk-politiskt instrument”

  ”Hänsyn till miljö och etik ska tas i placerings-
verk   samheten, dock utan att göra avkall på det 
övergripande målet om hög avkastning”

AP3s förvaltningsportfölj

Aktier

Noterade  
aktier

Onoterade  
aktier

Krediter

Kredit- 
obligationer,  
till exempel 

bostads- 
och företags-
obligationer

Övriga 
exponeringar

Till exempel 
konvertibla 
skuldebrev 

och  
försäkrings-

risker

ValutorInflation

Realräntor

Fastigheter

AP3s totala portfölj

Räntor

Stats- 
obligationer

Absolut-  
avkastande  
strategier

Mandat som 
har låg 

samvariation 
med fondens 
totala portfölj

1 Lagen om allmänna pensionsfonder (2000:192)
 och regeringens proposition 1999/2000:46.



”Osäkerhet och oro för skuldkrisens följdverkningar 
tillsammans med svagare konjunkturutsikter bidrog 
till ökad riskaversion på världens kapitalmarknader,  
vilket påverkade AP3s avkastning under 2011.  
Totalavkastningen uppgick till -2,5 procent.” 
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mArkNAdsuTveckliNg Och AvkAsTNiNg 2011

2011 präglades av politiska oroligheter i Nord
afrika och Mellanöstern, jordbävning med efter
följande kärnkraftskatastrof i Japan och den akuta 
skuld krisen i Europa. En tudelad tillväxt i världen 
blev allt tydligare under året och länder med hög 
skuldsättning växte långsammare än länder med 
låg skuldsättning. Marknadens bristande förtro
ende för politiska lösningar av skuldkrisen gjorde 
att räntorna på statsobligationer i Portugal, Irland, 
Italien, Grekland och Spanien sköt i höjden. Sam 
tidigt pressade de allt dystrare konjunkturutsikterna 
ned långräntorna i USA, Tyskland och Sverige. 
Osäker het och oro för skuldkrisens följdverkningar 
tillsammans med svagare konjunkturutsikter bi
drog till ökad riskaversion och investerare mins
kade exponeringen mot riskfyllda tillgångar, vilket 
innebar att flertalet av världens börser backade.

Skuldkrisen i Europa medförde att konjunkturavmattningen 
förvärrades och att stora delar av Europa befann sig i reces
sion vid utgången av 2011. Spridningseffekterna innebar att 
länder med förhållandevis stabila statsfinanser som Tysk
land uppvisade begränsad tillväxt. Även den statsfinansiella 
situationen i USA var pressad och vid två tillfällen under 
2011 lyftes taket för statsskuldens storlek. Den amerikan
ska skuldproblematiken var dock inte lika akut som den 
europeiska eftersom USA kunde hantera skulden till en 
betydligt lägre kostnad. Sverige växte förhållandevis starkt 
under 2011, men påverkades av den europeiska situationen. 
Vid utgången av 2011 bedömdes Sverige stå väl rustat för 
en konjunkturavmattning då en låg statsskuld, överskott i 
utrikeshandeln och balans i budgeten innebär att ekonomin 
vid behov kan stöttas via finanspolitiken.

Under 2011 väntade marknaden på att politikerna i Europa 
skulle agera men de politiska processerna var förhållande vis 
långsamma. På årets sista toppmöte kom dock EUpolitikerna 
något närmare en lösning. En förstärkt stabilitetspakt för EMU
länderna inklusive tidigareläggning av fonden för nödlån 
(EFSF) bidrog till att stabilisera börserna och lugna ned ränte
marknaden. En försvårande omständighet i sammanhanget 
är att de ansträngda skuld och budgetsituationerna i många 
länder kräver åtstramningar, samtidigt som många krisländer 
behöver reformeras strukturellt för att höja den långsiktiga 
tillväxten. I det kortare perspektivet är sedelpressen en utväg 
och centralbankerna vidtog under året flera åtgärder för att 
dämpa konjunkturavmattningen. Många länder hade dock ett 
svårt utgångsläge då styrräntorna låg på eller nära noll vid ut
gången av året. Federal Reserve, Bank of England och ECB ge
nomförde under året kvantitativa lättnader i varierande grad.

Utvecklingen för olika tillgångsslag har varierat mellan 
 regioner. Att den amerikanska ekonomin klarade sig bättre 

än väntat och att de amerikanska bolagens vinster överras
kade positivt medförde sammantaget att den amerikanska 
börsen var relativt stark i en turbulent omvärld. 

Under 2011 utvecklades obligationsräntor olika beroende 
på vilken typ av kreditrisk som obligationerna bedömdes ha. 
Länder med förhållandevis stabila statsfinanser präglades av 
fallande räntor medan länder med akuta skuldproblem fick 
se stigande obligationsräntor. 

 
Aktieavkastning i lokal valuta på olika marknader 2011
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Utvecklingen på aktiemarknaden påverkades starkt av skuldkrisen  
i Europa och det allt osäkrare konjunkturläget. 

2-åriga obligationsräntor 2011

Stabila länder som Sverige, Tyskland och USA präglades av fallande 
räntor, medan länder med akuta skuldproblem, t ex Italien och  
Spanien, fick se stigande obligationsräntor under delar av året. 

kronans utveckling jämfört med olika valutor 2011
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Kronan var under 2011 relativt stabil mot euro och sett över helåret 
även mot brittiska pund och US-dollar. Mot japanska yen fortsatte 
kronan att försvagas.

mArkNAdsuTveckliNg Och Ap3s AvkAsTNiNg 2011
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resulTAT 2011
AP3s resultat för 2011 uppgick till 5 483 miljoner kronor, mot
svarande en totalavkastning på 2,4 procent före kostnader 
och 2,5 procent efter kostnader. Med en inflationstakt på   
2 procent motsvarade det en real avkastning om 4,4 procent. 

Den genomsnittliga reala avkastningen sedan start upp
gick till 1,7 procent per år vid utgången av 2011. Det lång
siktiga målet är därmed inte uppfyllt, vilket ska ses i ljuset 
av att flera stora börsfall har inträffat de senaste 10 åren; 
ITkraschen i början av 2000talet, finanskrisen 20082009 
och den europeiska skuldkrisen 2011. Även om fonden ännu 
inte har uppnått det långsiktiga avkastningsmålet har AP3 
 bi dragit positivt till pensionssystemet då avkastningen sedan 
starten 2001 överstiger inkomstindex, dvs det index som 
ligger till grund för uppräkningen av pensionerna. Inkomst
index har sedan 2001 ökat med 3,1 procent per år att jäm
föra med AP3s nominella avkastning på 3,4 procent per år.

Avkastning per riskklass
AP3s förvaltningsstrategi baseras på riskallokering. Den 
totala risken i AP3s portfölj byggs upp av sju riskklasser. 
Genom att dela upp portföljen på detta sätt kan fonden på 
ett strukturerat sätt löpande analysera och prognostisera 
framtida avkastning och risk för de olika riskklasserna samt 
deras bidrag till totalportföljen. Prognoserna i kombination 
med makroanalyser, värdering och riskaptit ligger sedan till 
grund för allokeringsbeslut.

Avkastning per  
riskklass 2011

Avkastning, 
%

Bidrag till total
avkastningen,  

procentenheter

Andel av total  
av kastningen1, 

%
Aktier 10,3 5,3 61,9

Räntor 0,8 0,1 1,5
Krediter 7,5 1,0 11,6
Inflation 13,5 1,9 21,8
Valuta  0,2 2,0
Övrig exponering 3,9 0,0 0,5
Absolutavkastande 
strategier

 0,1 0,6

Ap3 totalt  
före kostnader

-2,4 -2,4 100

1Andel av totalavkastning beräknas som respektive riskklass avkast-
ningsbidrag i förhållande till summan av samtliga riskklassers bidrag 
utan hänsyn till plus- och minustecken.

Riskklass Aktier bidrog mest negativt, med 5,3 procent
enheter, till avkastningen före kostnader om 2,4 procent. 
Inga avkastningssiffror utan endast bidrag redovisas för risk
klasserna Valuta och Absolutavkastande strategier då inget 
kapital finns allokerat till dessa.  

risktagande per riskklass
Risken i AP3s portfölj uttrycks bland annat med måttet Value 
at Risk1 (VaR). VaR definieras som att med 95 procent sanno
likhet kommer den dagliga negativa värdeförändringen i 
portföljen inte att överstiga det beräknade beloppet. Per 31 
december 2011 uppgick fondens risk till 2 073 miljoner kro
nor. Under året har AP3s portföljrisk varierat kraftigt från  
som högst strax över 3 miljarder kronor till som lägst strax  
under 1 miljard kronor. Variationerna i risken har främst 
 orsakats av kraftiga förändringar i marknadsvolatiliteten men 
också av att AP3 förändrat exponeringen mot framförallt risk
klasserna Aktier och Valuta. Under hösten var portföljrisken 
tre gånger så hög som vid årets början på grund av den stora 
marknadsoron, och därmed höga volatilitet, som rådde till 
följd av de akuta statsfinansiella problemen i Europa.

Riskklassen Aktier var den dominerande riskklassen i 
AP3s portfölj. Valuta och Räntor bidrog till att minska den 
totala risken i portföljen då de bedöms ha en negativ samva
riation med aktierisken. Kreditexponeringen har positiv sam
variation med aktier medan räntedelen i kreditplaceringarna 
samverkar negativt. Riskklassen Krediter innehåller båda 
dessa komponenter. Diversifiering mellan olika tillgångsslag 
och geografiska marknader bidrog till att hålla nere den totala 
risken i portföljen. Summan av risk per riskklass är drygt 30 
procent högre än risken för totalportföljen, vilket benämns 
som diversifieringseffekt.

Risktagande  
per riskklass 
31 december 2011

Value  
at Risk, mkr

Value  
at Risk, %

Bidrag till  
totalrisken,  

procentenheter
Aktier 2 144 0,99 100,4
Räntor 33 0,02 0,5
Krediter 61 0,03 0,8
Inflation 208 0,10 9,3
Valuta 475 0,22 11,4
Övrig exponering 81 0,04 2,4
Absolutavkastande 
strategier

24 0,01 0,6

Ap3 totalt 2 073 0,97 100

Diversifieringseffekten mellan riskklasserna uppgår till 923 mkr eller 
0,43 procent. 

1Se ordlista
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exponering per riskklass
Exponering definieras som underliggande kapital som ut
sätts för värdeförändringar till följd av marknadsrörelser. 
AP3s exponering kan vara såväl större som mindre än fond
kapitalet då derivatinstrument används för att hantera risk 
och för att effektivisera förvaltningen. Fondens totala expo
nering per 31 december 2011 uppgick till 108 procent. Risk
klass Aktier stod för 54 procent av AP3s totala exponering 
och bidrog med 100 procent till totalrisken. Orsaken till att 
riskbidraget för aktier är större än  andelen av exponeringen 
är att den dagliga värdeförändringen, volatiliteten, är högre 
för aktier än för övriga riskklasser.

Exponering 
per riskklass
31 december 2011

Exponering,
mkr

Exponering 
 av fond

kapitalet, %
Aktier  114 482 53,5
Räntor 22 460 10,5
Krediter 43 913 20,5
Inflation 36 826 17,2
Valuta1 41 394 19,3
Övrig exponering 6 316 3,0
Absolutavkastande strategier 6 466 3,0
Ap3 totalt 230 464 107,6
1Valutaexponering anger tillgångar i utländsk valuta som ej är säkrade 
till svenska kronor och kan inte adderas till övrig exponering.

AvkAsTNiNg per riskklAss

riskklass Aktier
% Mkr

Avkastning 10,3 11 859
Bidrag till AP3s avkastning 5,3
Realiserad volatilitet, 12 månader 19,7
Exponering 20111231 53,5 114 482

Exponering 20101231 55,7 123 068

Riskklass Aktier består av investeringar i noterade och onot
erade aktier. Fondens aktieexponering har varierat under 
året, som lägst 52 procent till som högst 58 procent. I aktie
andelen har olika optionsstrategier av varierande storlek 
ingått och dessa strategier har delvis skyddat portföljen för 
större fall i aktiemarknaden. I den volatila marknadssitua
tion som rådde under stora delar av året har fonden även 
försökt finna aktieplaceringar som har en mer defensiv  
karaktär. Till dessa placeringar hör exempelvis aktier med 
en hög direktavkastning.

Aktieportföljen avkastade  10,3 procent under 2011 och 
bidrog med  5,3 procentenheter till fondens totala avkast
ning. Av aktieportföljens avkastning utgjordes knappt 1,5 
procentenheter av ett negativt bidrag från valutasäkringar till 
följd av att fonden redovisar aktieportföljen valutasäkrad till 
svenska kronor. Avkastningen varierade kraftigt under året 
och mellan olika regioner. I samband med att skuldkrisen i 
Europa blev akut och osäkerheten om konjunkturläget tilltog 

efter sommaren tappade marknaden riskaptiten och avkast
ningen på aktier föll markant under hösten. Under slutet av 
året stabiliserades läget något, volatiliteten minskade och 
börserna återhämtade sig en del. Den amerikanska aktie
marknaden klarade sig förhållandevis bra och var i stort sett 
oförändrad över året medan de flesta börser i övriga världen 
tappade stort. I Europa uppgick nedgången till ca 10 procent, 
i Sverige 17 procent och på tillväxtmarknaderna 21 procent. 
Onoterade aktier klarade sig betydligt bättre än noterade 
 aktier, även om de givetvis inte var opåverkade av det svåra 
läget. Den genomsnittliga volatiliteten för 2011 uppgick till  
20 procent för riskklass Aktier. Det var den högsta volatilite
ten för fondens riskklasser.

Ap3s aktieavkastning jämfört med ett globalt aktieindex 2011 
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AP3s aktieportfölj avkastade sämre än ett marknadsviktat globalt 
aktieindex främst pga att AP3 var överviktad i svenska aktier och 
underviktad i nordamerikanska aktier.

AP3s aktieportfölj missgynnades av den regionsammansätt
ning som fonden hade i portföljen under året. Avkastningen 
för AP3s portfölj var lägre än utvecklingen för ett marknads
viktat globalt aktieindex som MSCI All Countries World Index 
(MSCI) som avkastade 6 procent. AP3s aktieportfölj har 
varit överviktad i svenska aktier samt underviktad i främst 
amerikanska aktier vilket har bidragit till en sämre avkastning 
än index. Svenska aktier stod för knappt 25 procent av aktie
exponeringen och avkastade 13 procent under 2011 medan 
amerikanska aktier som klarade sig relativt bra i en turbulent 
omvärld och avkastade 0 procent stod för en något mindre 
andel av aktieexponeringen. Tillväxtmarknader uppvisade 
den lägsta avkastningen med 21 procent. Marknaden för 
onoterade aktier 2011 karaktäriserades av ökad aktivitets nivå 
i form av kapitaltillförsel och nya investeringar. Under 2011 
uppgick avkastningen på AP3s innehav i onoterade aktier till 
9,0 procent uttryckt i lokal valuta.



riskklass räntor
% Mkr

Avkastning 0,8 310
Bidrag till AP3s avkastning 0,1
Realiserad volatilitet, 12 månader 2,1
Exponering 20111231 10,5 22 460
Exponering 20101231 14,5 32 086

Riskklass Räntor består av investeringar i statsobligationer, 
obligationer med statsgaranti samt obligationer utgivna av 
överstatliga organ, s k supranationals. Räntebindningstiden i 
snitt, den s k durationen, låg runt 2,5 år och cirka 75 procent 
av placeringarna hade högsta kreditbetyget AAA. AP3s inne
hav påverkades positivt av sjunkande räntenivåer för långa 
obligationsräntor i Sverige, USA, Storbritannien och Tysk
land, medan stigande obligationsräntor i Europas krisländer 
påverkade avkastningen negativt.

Riskklass Räntor avkastade 0,8 procent vilket innebar ett 
avkastningsbidrag på cirka 0,1 procentenheter till portföljens 
totalavkastning.

Under 2011 sålde AP3 successivt av i stort sett all statsrisk 
i Europa. Fondens innehav av statsobligationer i de skuld
tyngda länderna i södra Europa uppgick vid årsskiftet till  
1 714 mkr, vilket motsvarar 0,8 procent av fondkapitalet. 
Innehaven avser obligationer utgivna av Grekland och 
 Spanien med löptider mellan ett till fem år. Exponeringen i 
ränteportföljen bestod i slutet av året framförallt av stats
risk i Sverige och USA.

 Ap3s ränteavkastning jämfört med ett globalt   
statsobligationsindex 2011
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AP3s ränteportfölj utvecklades sämre än Bank of America Merrill Lynch 
Global Index vilket främst berodde på att AP3 hade lägre duration i  
sin portfölj.

För att få en uppfattning om hur AP3s portfölj med stats
obligationer har utvecklats relativt andra obligationsport
följer kan AP3s avkastning jämföras med avkastningen för ett 
globalt statsobligationsindex, Bank of America Merrill Lynch 
Global Index. Detta index  valutasäkrat till SEK avkastade  
8 procent. AP3s portfölj missgynnades främst av en kortare 
duration, drygt 2 år mot drygt 6 år i snitt för det breda 
indexet.

riskklass krediter
% Mkr

Avkastning 7,5 2 204
Bidrag till AP3s avkastning 1,0
Realiserad volatilitet, 12 månader 2,1
Exponering 20111231 20,5 43 913
Exponering 20101231 18,6 40 964

Riskklass Krediter består till största delen av svenska bostads 
obligationer och företagsobligationer i Sverige och USA med 
hög kreditvärdighet, s k investment grade1. Riskklassen 
innehåller även investeringar i säkerställda banklån. Under 
2011 sålde AP3 större delen av  innehavet av europeiska 
kreditobligationer, ökade exponeringen mot svenska krediter 
och gjorde investeringar i amerikanska high yield1. Durationen 
för Krediter var längre än för Räntor och uppgick vid års skiftet 
till cirka 3,5 år. 

Krediter avkastade 7,5 procent, vilket innebar ett avkast
ningsbidrag på 1,0 procentenheter till totalavkastningen.

riskklass inflation
% Mkr

Avkastning 13,5 4 160
Bidrag till AP3s avkastning 1,9
Realiserad volatilitet, 12 månader 3,7
Exponering 20111231 17,2 36 826
Exponering 20101231 13,4 29 591

Riskklass Inflation inkluderar investeringar i realränteobliga
tioner i Sverige, Tyskland och USA. Dessutom ingår invester
ingar i fastigheter, skog, jordbruk och infrastruktur i risk
klassen. AP3 har genom åren successivt ökat andelen 
fastigheter, inte minst genom köpet av fastighetsbolaget 
Hemsö som genomfördes under 2009. Vid slutet av 2011 
var fördelningen mellan realränteobligationer och övriga 
realavkastande tillgångar ungefär 55/45.

Riskklassen avkastade totalt 13,5 procent vilket innebar 
ett avkastningsbidrag till fondens totala avkastning om 1,9 
procentenhet. AP3s fastighetsinnehav avkastade drygt 15,0 
procent under 2011.

mArkNAdsuTveckliNg Och AvkAsTNiNg 2011
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riskklass valuta
% Mkr

Bidrag till AP3s avkastning 0,2 512
Exponering 20111231 19,3 41 394
Exponering 20101231 11,3 24 935

Riskklass Valuta består av fondens exponering för föränd
ringar i valutakurser mot svenska kronor. Exponeringen här
rör från investeringar i utländska tillgångar vilka inte säkrats 
till svenska kronor samt från direkta valutapositioner. Valuta
positioner tas i syfte att öka avkastningen eller minska risken 
i totalportföljen.

Riskklass Valuta bidrog vid utgången av 2011 till drygt 11 
procent av risken i fondens totalportfölj, vilket utgjorde det 
näst största riskbidraget efter aktierisken. Valutarisken sam
varierar i viss mån negativt med aktierisken på totalnivå och 
bidrar därmed med diversifieringseffekt till totalportföljen. 
AP3 har aktivt utnyttjat valutaexponeringen för att diversi
fiera risken i totalportföljen under året. Exponeringen har 
varierat mellan 8 och 20 procent. 

Kronan var under 2011 relativt stabil mot euro. Även om 
kronan varierade mer mot både USdollar och brittiska pund 
var den över helåret relativt oförändrad mot dessa valutor. 
Mot japanska yen fortsatte kronan att försvagas. 

Valuta gav ett negativt avkastningsbidrag på 0,2 procent
enheter till fondens totala avkastning.

riskklass Övrig exponering
% Mkr

Avkastning 3,9 104
Bidrag till AP3s avkastning 0,0
Realiserad volatilitet, 12 månader 4,2
Exponering 20111231 3,0 6 316
Exponering 20101231 1,1 2 473

Riskklass Övrig exponering innehåller investeringar som in
kluderar kombinationer av olika risktyper. I riskklassen åter
finns investeringar i konvertibla skuldebrev, försäkringsrela
terade obligationer och volatilitetsstrategier.

Riskklass Övrig exponering avkastade 3,9 procent och gav 
ett mindre bidrag till totalportföljen.

riskklass Absolutavkastande strategier
% Mkr

Bidrag till AP3s avkastning 0,1 107

Riskklass Absolutavkastande strategier omfattar mandat 
med absolutavkastande resultatmål. Inget kapital allokeras 
till denna riskklass utan styrelsen tilldelar förvaltningen ett 
riskmandat att agera inom. Syftet är att riskklassen ska vara 
oberoende av marknadsutvecklingen och därmed i det kor
ta perspektivet ha låg samvariation med AP3s totala risk. De 
absolutavkastande strategierna består av cirka 30 mandat 
som förvaltas av både interna och externa förvaltare.

Under 2011 uppgick avkastningen för Absolutavkastande 
strategier till 107 miljoner kronor vilket motsvarade ett av
kastningsbidrag på 0,1 procentenheter till totalportföljen.

Det genomsnittliga riskutnyttjandet uppgick till 82,3 mkr 
uttryckt som Value at Risk enligt fondens definition på sid 32.
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riskhANTeriNg 

risker i investeringsverksamheten
De risker som AP3 tar i  kärnverksamheten för att skapa av
kastning  ska vara medvetna, rimliga, rätt prissatta och ligga 
inom de ramar som omgärdar verksamheten. Det är AP
fondslagen och det riskramverk som beslutas av styrelsen 
som styr vilka risker som är tillåtna och nivån på risktagandet. 
Styrelsen fastställer fondens risknivå samt övergripande ex
ponerings och riskintervall för de sju riskklasserna Aktier, 
Räntor, Krediter, Inflation, Valuta, Övrig exponering och 
Absolutavkastande strategier. VD erhåller styrelsens man
dat att implementera och förvalta tillgångarna inom dessa 
ramar. Förvaltningsmandat delegeras från VD till förvalt
ningsorganisationen efter samråd med fondens riskkom
mitté. Baserat på mandatens investeringsstrategi fastställs 
avkastningsmål, förväntad risknivå samt limiter. Limiter kan 
uttryckas som positionsstorlek, risk uttryckt som Value at 
Risk1 (VaR), tracking error1 eller annat mått som är relevant 
för mandatets struktur samt i form av konsultationsnivåer 
och i vissa fall s k stop loss1nivåer med syfte att begränsa 
ett enskilt mandats förlustrisk. AP3s avdelning för obero
ende riskkontroll ansvarar för att kontrollera att verksam
heten bedrivs inom fastställda ramar och att följa upp fast
ställda limiter.

Inom investeringsverksamheten består de huvudsakliga  
riskerna av marknads, kredit och likviditetsrisker.

marknadsrisker kreditrisker likviditetsrisker

Aktiekursrisk Emittentrisk Omsättningsrisk

Ränterisk Motpartsrisk Refinansieringsrisk 

Valutarisk Leveransrisk 

Inflationsrisk 

marknadsrisk är risken för negativa värdeförändringar till 
följd av prisförändringar på finansiella marknader, dvs för
ändringar i aktiekurser, räntor, valutakurser mm. Marknads
risk kan mätas som storleken på variationer i resultatet och 
uttrycks ofta som en standardavvikelse i årstakt benämnt 
volatilitet.  

AP3 följer dagligen upp marknadsrisken för hela fonden 
och för enskilda mandat genom riskmåttet Value at Risk, 
 olika typer av stresstester samt känslighetsmått. Value at 
Risk är ett framåtblickande riskmått som ger en uppskatt
ning av hur stora resultatslag som med en viss sannolikhet 
kan komma att inträffa över en viss tidshorisont baserat på 
befintliga positioner och historiska marknadsrörelser. 

Marknadsriskerna är de dominerande riskerna i AP3s 
portfölj. Förvaltningens hantering av dessa risker inom fast
ställda limiter genererar fondens avkastning.

AP3s kärnverksamhet är att hantera finansiella risker. 
Riskerna som tas ska vara medvetna, rimliga, rätt 
prissatta och ligga inom de ramar som omgärdar 
verksamheten. Risktagandet och de risker fonden 
tillåts ta styrs av APfondslagen, riskramverket 
som beslutas av styrelsen samt interna limiter som 
beslutas av VD. AP3s avdelning för oberoende risk
kontroll ansvarar för att säkerställa att verksam
heten bedrivs inom fastställda ramar.
 
Fondens övergripande risker
För att säkerställa en effektiv riskhantering och kontroll ut
går AP3 från en övergripande analys av fondens risker. Ana
lysen utgör ett ramverk för att identifiera och värdera risker 
inom verksamhetens alla områden för att kunna vidta åt
gärder för att minska risk där så bedöms lämpligt. Fondens 
verkställ ande ledning är ansvarig för riskanalysen vilken 
genomförs baserad på självutvärdering av verksamheten ur 
olika av delningars perspektiv. Självutvärderingen ska bidra 
till att skapa en hög riskmedvetenhet och god riskkultur 
inom  organisationen. 

Utifrån kartläggningen av identifierade risker görs en pri
oritering och beslut om eventuella åtgärder tas av verkställ
ande ledningen. Riskanalysen används som ett verktyg i fon
dens verksamhets och resursplanering för det kommande 
året. Prioriterade risker och åtgärdsplaner behandlas årligen 
av fondens revisionsutskott och styrelse.

Fondens risker kategoriseras inom fyra områden

  verksamhetsrisker – Risker relaterade till fondens 
uppdrag, målsättning och styrning

  Affärsrisker – ”Worst case” scenarier för investerings  
verk samheten

  Operativa risker – Risker relaterade till processer,  
system, personal, lagar och regelverksefterlevnad

  Anseenderisker – Incidenter som riskerar att skada 
fondens anseende och förtroende hos huvudmannen  
och allmänheten

1Se ordlista



kreditrisker definieras som risken för förlust till följd av att en 
kredittagare eller motpart inte kan fullgöra sina skyldigheter. 

Emittentrisk är risken att kredittagaren inte kan fullfölja 
sin betalningsförpliktelse för värdepappret på förfallodagen. 

Motpartsrisk är risken att motparten i samband med 
derivattransaktioner, valutaaffärer, depositioner och åter
köpstransaktioner inte kan fullfölja sitt åtagande. AP3 agerar 
aktivt för att minimera fondens motpartsrisker genom att 
arbeta med utvalda motparter med god rating1. AP3 kräver 
också att motparten ingår ett ISDAavtal1 med AP3 som reg
lerar bl a hur fordringar och skulder ska hanteras om den ena 
parten inte längre kan fullgöra sina åtaganden. Därtill kräver 
AP3 att CSAavtal1 tecknas som innebär att den part som har 
en utestående skuld måste ställa säkerhet för denna skuld i 
form av likvida medel eller värdepapper. 

Leveransrisk uppstår vid avveckling av transaktioner i de 
fall parterna inte uppfyller sina åtaganden simultant. För   
att minska leveransriskerna avseende valutatransaktioner 
avvecklar AP3 dessa när möjligt genom CLS1, ett system som 
möjliggör simultan avveckling av transaktioner via en obero
ende tredje part.

likviditetsrisk är risken för att AP3 inte ska kunna genom
föra önskade eller nödvändiga förändringar i portföljens 
sammansättning utan att belastas med orimligt höga trans
aktionskostnader, s k omsättningsrisk. Noterade aktier och 

statsobligationer med hög kreditrating är generellt AP3s 
mest likvida tillgångar medan företagsobligationer, onoter
ade aktier och fastigheter har lägre likviditet. AP3 hanterar 
likviditetsrisken genom en avvägd sammansättning av 
tillgångsslag med hög respektive låg likviditet. Vad gäller 
refinansieringsrisker följer fonden löpande upp framtida 
 betalningsåtaganden mot tillgänglig likviditet för att mini
mera risken för orimligt höga finansieringskostnader.

Fokusområden för riskhanteringen 2011
Den kraftiga marknadsturbulensen under 2011 var en ut
maning för fondens riskhantering. Osäkerheten var hög och 
marknadens agerande ofta oförutsägbart. 

I augusti initierades en krisberedskap med dagliga risk 
och allokeringsmöten. Den dagliga uppföljningen av fondens 
positioner utökades och frekvensen för rapportering till 
styrelsen ökade. Icke önskade positioner, där riskpremien 
inte bedömdes motsvara den upplevda risken, avvecklades. 
Fokus lades på att begränsa fondens nedsiderisk till en nivå 
i linje med fondens risktolerans. Ett verktyg för detta var 
utnyttjandet av olika typer av optionsstrategier men även 
fortsatt ytterligare diversifiering av fondens risker. 

Kriser skapar även investeringsmöjligheter. Den dynamiska 
allokeringsmodell som AP3 använder ger hög flexibilitet, vilken 
kunde utnyttjas under de rådande omständigheterna. 
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1Se ordlista

Känslighetsmått av enkla slag kan användas för att få en förståelse för 
vilken påverkan en viss prisförändring skulle få baserat på utestående 
positioner i olika tillgångsslag. Grafen ovan visar att om samtliga aktie-
kurser skulle förändras med 5 procentenheter så skulle det med föra en 
värdeförändring av AP3s aktieportfölj på nästan 7 mdkr.

En förändring av samtliga räntor med 1 procentenhet, ett s k parallell-
skift, skulle medföra en värdeförändring på strax över 3 mdkr och en 
förändring med 5 procentenheter av samtliga valutor mot kronor skulle 
resultera i en värdeförändring på drygt 2 mdkr. Känslighetsmåtten inne-
håller ingen bedömning av sannolikheten för att något ska inträffa och 
tar inte hänsyn till hur olika tillgångar rör sig i förhållande till varandra,   
s k korrelation.
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enkla känslighetsmått för Ap3s portfölj 31 dec 2011
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Samtliga aktiekurser 
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Räntor över samtliga 
valutor och löptider 

minskar med  
1 procentenhet

Alla valutor stiger 
med 5 procent mot  

svenska kronor

VaR aggregerar risk över olika risktyper såsom aktie-, valuta- och ränte-
risk. Måttet är framåtblickande som uppskattar hur stora resultat slag 
som med en viss sannolikhet och över en viss tidshorisont kan komma 
att inträffa baserat på utestående positioner. AP3 beräknar VaR med en 
sannolikhet på 95 procent samt en tidshorisont på en dag. Det innebär 
att 19 dagar av 20 bör värdeförändringen i portföljen inte överstiga 
VaR, förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster.
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kOsTNAdseFFekTiv FÖrvAlTNiNg bidrAr Till värdeskApANde   

Fokus på kostnadseffektiv förvaltning
AP3s arbete med att bedriva en kostnadseffektiv förvaltning 
avser såväl val av förvaltningsform och tillgångsslag som 
processer och systemstruktur. AP3 hanterar stora transak
tionsvolymer vilket kräver effektiva processer som är relativt 
volymoberoende. Tack vare kontinuerligt förbättringsarbete 
har andelen administrativa kostnader hållits konstant de 
senaste åren, trots en ökad transaktionsvolym och förvalt
ning av flera olika tillgångsslag.

Av AP3s kostnader består 37 procent av externa förvalt
ningskostnader inklusive depåkostnader. Externa förvalt
ningsavgifter är volymbaserade, dvs en större volym under 
extern förvaltning ger högre kostnader. Avgiftsnivån är bero
ende av typ av tillgångsslag under förvaltning samt förvalt
ningsstil. Noterade aktier har lägst förvaltningsavgifter följt 
av räntebärande värdepapper, fastigheter, hedgefonder och 
onoterade tillgångar. Passiv förvaltning är en billigare för
valtningsstil än aktiv  förvaltning då den har en lägre resurs 
och kompetensåtgång.

skäl till att välja extern förvaltning  
  När stordriftsfördelar inte kan uppnås internt för att  

ge kostnadseffektiv förvaltning

  Skillnader i tidszon medför att intern förvaltning inte  
är lämplig

  Specifik kompetens krävs vilken av olika skäl inte finns 
 eller kan byggas upp internt

  Investeringar i onoterade bolag där fonden enlig lag 
 förbjuds göra direktinvesteringar och måste investera   
via riskkapitalfonder

AP3 har som målsättning att bedriva en kostnads
effektiv förvaltning, vilket innebär att nedlagda 
kostnader ska bidra med ett mervärde till fonden 
i form av ökade intäkter eller lägre risk. I enlig
het med fondens strategi för att skapa stabilitet 
i resultatutvecklingen investeras kapitalet i flera 
tillgångsslag och i olika regioner, dvs investering
arna diversifieras. På så vis ökar den riskjusterade 
avkastningen. Vissa tillgångsslag kostar mer att 
förvalta än andra och kostnaden måste därmed 
alltid ställas i relation till investeringens bidrag till 
totalportföljens avkastnings och riskprofil.

kostnader skapar intäkter
För att AP3 ska kunna säkra dagens och framtida pensioner 
behöver fonden uppnå en real avkastning om 4 procent 
per år i snitt. För att skapa stabilitet i resultatutvecklingen 
och därmed öka den riskjusterade avkastningen har AP3 en 
hög grad av diversifiering, dvs kapitalet sprids över olika till
gångsslag, geografiska regioner och investeringshorisonter. 

Diversifiering medför ökade kostnader men höjer sam
tidigt den riskjusterade avkastningen. Denna avkastning kan 
höjas ytterligare genom investeringar i icke marknadsnote
rade eller illikvida tillgångar, som t ex riskkapitalfonder och 
fastigheter. De illikvida tillgångarna är mer komplexa och har 
därmed ofta högre förvaltningskostnader. 

Fondens absolutavkastande strategier ska förutom att 
bidra till diversifieringen också bidra till att täcka fondens 
kostnader.

huvudsaklig förvaltningsform av tillgångar inom Ap3

Noterade aktier Intern Extern
Europeiska
Utomeuropeiska
Småbolag och s k micro cap bolag

räntebärande
Statsobligationer
Kreditoblig., investment  grade
Kreditobligationer, high yield

Fastigheter
Svenska
Internationella
Onoterade aktier
Försäkringsrelaterade invest.
specialiserade strategier
Absolutavkastande strategier
Andel av fondkapitalet 65% 35%

Fasta 
provisionskostnader

AP3s kostnaderRörelsens kostnader

AP3s intäkter
Prestationsbaserade  

arvoden

Transaktionskostnader

Ap3s kostnader kan delas in i fyra kategorier
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provisionskostnader
AP3 förvaltar cirka 65 procent av tillgångarna internt. Av de 
noterade tillgångarna är över 70 procent internt förvaltade.
     AP3s förvaltningskostnader har sjunkit de senaste åren  
bl a genom att fonden har omförhandlat avgifter och priser, 
ökat andelen intern förvaltning samt förvaltar en större an
del av de noterade tillgångarna passivt. Fondens ambitioner, 
att fortsätta diversifiera portföljen, kan komma att medföra 
ökade externa förvaltningskostnader de närmaste åren. 
Ökade kostnader vägs alltid mot förväntad avkastning. 

Provisionskostnaderna har i snitt sjunkit med 8 procent 
per år under perioden 20072011. Andelen externt förval
tade tillgångar har minskat med 5 procent för hela perioden 
20072011.

rörelsekostnader
Fondens interna kostnader redovisas som rörelsekostnader i 
resultaträkningen. Rörelsekostnaderna består till 67 procent 
av personalkostnader. För att säkerställa en kostnadseffektiv 
verksamhet ser AP3 löpande över sina kostnader. 

AP3s rörelsekostnader har i snitt ökat med 2,5 procent 
per år under perioden 20072011. Inflationen har under 
samma period ökat med 1,9 procent och antal anställda har 
ökat från 51 till 57 personer under samma period.  

hur förhåller sig Ap3s kostnader till andra fonder?
AP3s förvaltningskostnader är låga i ett internationellt pers
pektiv vilket bl a bekräftas i den jämförelse som McKinsey 
på regeringens uppdrag genomförde under 20101 och som 
publicerades i maj 2011. McKinsey jämförde AP1AP4s kost
nader med sju stora internationella pensionsfonder och slut 
satsen vara att APfondernas kostnader låg i det lägre span
net i jämförelse med de internationella pensionsfonderna.   

Sedan flera år tillbaka deltar AP3 i en årlig benchmarking
studie vars syfte är att utvärdera kostnadseffektiviteten hos 
internationella pensionsfonder. Studien genomförs av det 
kanadensiska bolaget Cost Effectiveness Measurement Inc. 
(CEM). CEM tar i sin studie hänsyn till den samlade kostna
den för att bedriva förvaltningen, det förvaltade kapitalets 
storlek, portföljens sammansättning samt andelen aktiv 
förvaltning. AP3s kostnader jämförs med 18 pensionsfonder 
i 6 länder med liknande förvaltning. Analysen av 2010 års 
kostnader visade att AP3s totala förvaltningskostnader 
 bedömdes vara cirka 14 procent lägre än snittet för 
jämförelse gruppen.  

samarbete med andra Ap-fonder
De svenska buffertfonderna har under en längre tid sam
arbetat inom områden där detta ansetts gynna pensions
kapitalets utveckling. Exempel på samarbetsområden är:

  Fondernas arbete inom miljö och etik inom det gemen
samma Etikrådet

  Fondernas röstning i bolag utomlands via en gemensam 
röstningsplattform

  Skatte, redovisnings, risk och värderingsfrågor

  Gemensamma juridiska frågor

Sedan 2010 har AP1AP7 formaliserat samarbetet avseende  
de administrativa funktionerna i form av ett forum för sam
verkan. Samarbetet syftar till att utbyta kompetens och 
erfarenheter mellan fonderna, att utnyttja gemensam för
handlingskraft när så är lämpligt samt att samarbeta inom 
områden där fonderna har gemensamma utvecklingsbehov 
och där konkurrensförhållandet inte kan komma att ifråga
sättas. Störst resultat har nåtts genom samarbetet kring 
depåbanks och systemfrågor. Även skatt och juridik är om
råden där samarbetet har givit kostnadsfördelar.
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”Ap3 är övertygad om att ett ansvarsfullt ägar - 
styrningsarbete långsiktigt bidrar positivt till   
fondens över-gripande avkastningsmål. genom  
dialog verkar vi för att påverka bolag i en positiv  
hållbar riktning, baserat på internationella riktlinjer 
och konventioner såsom FNs global compact.”
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diAlOg FrämsTA verkTygeT FÖr ATT påverkA bOlAg

  kapitalstruktur – Frågor som rör bolagens kapitalstruktur 
inkluderar synen på vinstutdelning till aktieägarna, utform
ning av nyemissioner och återköp av aktier. 

  mångfald i styrelser – AP3 arbetar bl a genom att delta  
i valberedningar för att öka mångfalden i styrelser, be
träffande etnicitet och kön. 

  ägarstyrning i Ap3s globala portfölj – AP3s arbete med 
ägarfrågor utomlands bedrivs bl a genom att rösta på 
 bolagsstämmor och stödja investerarinitiativ. 

  miljö- och etikhänsyn – Arbetet med miljö och etik
frågor bedrivs både av fonden på egen hand och via  
AP1AP4s gemensamma Etikråd.

miljö- och etikhänsyn 
AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan bolags 
ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera lång 
siktigt aktieägarvärde. Fondens övertygelse är att välskötta 
bolag är bättre långsiktiga investeringar. Fonden tillämpar 
miljö och etikhänsyn via genomlysning av bolag för eventu
ella konventionsbrott, med dialoger för att försöka påverka 
bolag att agera ansvarsfullt samt genom att stödja olika in ve
s  terarinitiativ som riktas mot enskilda bolag eller branscher. 
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.

APfondernas ägaransvar formuleras i den lag som 
styr fondernas verksamhet. Fonderna ska ta etik 
och miljöhänsyn utan att göra avkall på avkastning
en. APfonderna ska däremot inte ta näringspolitisk 
eller ekonomiskpolitisk hänsyn. Som en del av det 
statliga inkomstpensionssystemet är AP3 obero
ende från etablerade ägarsfärer och fri från andra 
affärsintressen än avkastningsmålet. Fondens 
oberoende ställning ger goda möjligheter att vinna 
respekt i rollen som ägare, vilket är en förutsätt
ning för att få gehör i de frågor som fonden driver. 

strategi för ägarstyrning
AP3s övertygelse är att dess ansvarsfulla ägarstyrningsarbete 
långsiktigt bidrar positivt till det övergripande målet om hög 
avkastning. Inför varje bolagsstämmosäsong ser AP3 över 
sin ägarpolicy samt beslutar om vilka områden som fonden 
ska fokusera ägararbetet på, i syfte att påverka för största 
möjliga bidrag till fondens avkastningsmål. Ägarpolicyn in
kluderar fondens syn och krav på de olika fokusområdena. 

Fokusområden för Ap3s ägarstyrningsarbete 2011 
  ersättningsfrågor – AP3s grundläggande krav på aktie

relaterade incitamentsprogram inkluderar att de ska 
vara rimliga, transparenta, kopplade till prestation samt 
utvärderas. 

Stödjer  
investerarinitiativ

Deltar i utveckling  
av självreglering av 

marknaden

Deltar och bevakar  
fondens intressen i  

legala processer

Utesluter bolag

AP3s arbete  
med ägarfrågor

Röstar, lägger egna  
förslag samt gör inlägg  

på bolagsstämmor

Samarbetar med  
andra investerare

Deltar i  
valberedningar

För dialog 
med bolagsledning  

och styrelser
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värdegrund baserad på internationella konventioner
AP3s värdegrund i fråga om placeringsverksamheten bygger 
på de internationella konventioner som svenska staten har 
undertecknat samt genom att stödja initiativ såsom FNs Glo
bal Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag. 
Sverige har undertecknat ett flertal internationella konven
tioner, bland annat konventioner om mänskliga rättig heter, 
arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.

bolagspåverkan genom Ap-fondernas etikråd 
AP1AP4 samordnar genomlysning och dialog med utländ
ska bolag via det gemensamma Etikrådet. Fondernas aktie
portföljer genomlyses med hjälp av en extern konsult i syfte 
att identifiera eventuella brott mot internationella konven
tioner. Om ett bolag misstänks för brott mot internationella 
konventioner, undersöks sakförhållandena, bolaget kon
taktas och Etikrådet uppmanar bolaget att vidta åtgärder 
för att dels adressera den uppkomna kränkningen och dels 
för att förhindra att brott upprepas. Som en sista utväg kan 
en uteslutning av bolaget bli aktuell. Vid utgången av 2011 
hade AP3 uteslutit 11 bolag.

Etikrådet samarbetar ofta med andra internationella in
vesterare med liknande etisk utgångspunkt vilket ger tyngd 
i bolagsdialogerna och ökad möjlighet att påverka. Därtill 
stödjer Etikrådet olika proaktiva industri och investerar
initiativ som bl a syftar till ökad transparens och fokus på 
hållbarhetsfrågor inom olika branscher samt till att skydda 
aktieägares intressen. 

proaktiva dialoger med svenska bolag
AP3 har valt att fokusera sitt förebyggande arbete med miljö 
och etikhänsyn främst på svenska bolag som har omfattande 
produktion eller upphandling i länder med ickedemokra
tiska regimer eller som har svag arbetsrätt eller miljölag
stiftning. AP3 arbetar i första hand med bolagsdialoger då 
fonden bedömer att detta ger den största möjligheten att 
påverka bolagen. Fonden för proaktiva dialoger med svenska 
bolag på egen hand, inte via Etikrådet.

Syftet med dialogerna är att säkerställa att bolagen 
har styrsystem på plats, uppförandekoder samt etik och 
miljöansvariga i sin organisation för att hantera miljömäs
siga och sociala risker på ett ansvarsfullt sätt. AP3 för även 
via Etikrådet proaktiva dialoger med utländska bolag. Som 
långsiktig ägare är fonden medveten om att förändringar 
kan ta tid och jobbar därför systematiskt med att följa upp 
sina synpunkter och krav tills målen för respektive dialog 
har uppnåtts. 

integrering av miljö och etik i andra tillgångsslag
AP3 skrev under FNs principer för ansvarsfulla investeringar 
(PRI) 2006. En stor del av fondens ägarstyrningsarbete är 
fokuserat på fondens noterade aktieinnehav men fonden 
strävar efter att integrera ägarstyrning, miljö och etikhänsyn 
i andra tillgångsslag. Bland annat för fonden dialoger med 
externa förvaltare av onoterade aktier kring hållbarhets
frågor. AP3 har även gjort ett flertal miljöinvesteringar som 
t ex gröna obligationer, vindkraft, clean tech och certifierad 
skog. Hur PRIs principer integreras i förvaltningen framgår  
av AP3s årliga ägarrapport.

Transparens viktigt för Ap3
AP3 strävar efter att så öppet som möjligt redovisa hur 
fonden utövar sitt ägaransvar. I det löpande ägarstyrnings
arbetet är det dock inte alltid möjligt att offentligt redo
göra i detalj för de diskussioner som förs med andra ägare, 
valberedningar, styrelser och bolagsledningar då dialoger 
som förs i förtroende ofta är det mest effektiva sättet att få 
gehör för fondens uppfattning. AP3 anser dock att transpa
rens är en viktig förtroendefråga och redogör därför för vilka 
frågor som fonden drivit under det gångna året, de princi
per fonden arbetar efter och hur fonden har röstat i en årlig 
ägarstyrningsrapport. Etikrådets arbetsprocess, inklusive bo
lagsdialoger och investerarinitiativ, presenteras i en separat 
årlig rapport. Samtliga rapporter kan laddas ned från AP3s 
hemsida.

läs Ap3s ägarpolicy, ägarstyrningsrapport och etikrådets  
årsrapport på www.ap3.se
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kOmpeTeNsFÖrsÖrjNiNg FÖr FrAmTidA krAv  
AvgÖr FONdeNs FrAmgåNg 

Medlemmarna i verkställande ledningen har individuella 
utvecklingsprogram med fokus på ledarskap samt för att 
utveckla sin egen yrkeskompetens och skapa professionella 
nätverk i näringslivet.

medarbetarundersökning viktig temperaturmätare
För AP3 är det viktigt att skapa en företagskultur och miljö  
där medarbetarna trivs och kan utvecklas. Medarbetarunder
sökningar genomförs regelbundet i syfte att kartlägga hur de 
anställda ser på verksamheten, hur väl fonden lyckats förbätt
ra sig sedan förra mätningen samt identifiera förbättrings
områden. Resultatet för 2010 års medarbetarundersökning 
var mycket positivt och uppvisade en fortsatt positiv trend. 
En ny medarbetarundersökning kommer att göras under 
2012. 

Friskvård och hälsa
För AP3 är det viktigt att vara en arbetsgivare som har en 
sund balans mellan arbete och fritid och att fokusera långsik
tigt på de anställdas hälsa. Alla anställda erbjuds regelbund
na hälsokontroller och får motionsbidrag. AP3s sjukfrånvaro 
låg under 2011 på en fortsatt låg nivå, 0,5 procent. 

jämställdhet
AP3 främjar jämställdhet och mångfald bland medarbe
tarna. Fonden 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 2011 var åtta personer föräldralediga delar av året, 
varav samtliga var män. 

Per 31 december 2011 var 35 procent kvinnor och 65 pro
cent män av fondens anställda. Andelen chefer var 26 procent 
av totalt antal anställda. Av fondens chefer var 40 procent 
kvinnor och 60 procent män. Andelen chefer i verkställande 
ledningen var 9 procent i relation till totalt antal anställda. 
Verkställande ledningen bestod av 60 procent kvinnor och 40 
procent män. Genomsnittsåldern på de anställda inom AP3 
var 43 år. 

AP3 genomför kontinuerligt lönekartläggningar av löne
nivåer för att det inte ska finnas könsbetingande löneskillnader 
för lika eller likvärdiga arbeten.  

interna etiska riktlinjer
På AP3 gäller en hög etisk standard. Regler för de anställdas 
värdepappersaffärer baseras på Svenska Fondhandlareför
eningens rekommendationer. Interna etiska riktlinjer finns 
även för medarbetarna beträffande bisysslor, intressekon
flikter, gåvor och representation.

AP3 är en kunskapsorganisation där medarbetar
nas samlade erfarenheter och kunskaper är av stor 
vikt för fondens resultat. I snitt har fondens medar
betare 18 års arbetslivserfarenhet och 77 procent 
har en universitetsexamen. Fonden strävar efter 
en hög grad av öppenhet och professionalism. 
Många medarbetare besitter specialistkompetens.  

Organisation
Av fondens 57 anställda arbetar 32 personer inom kapital
förvaltningen, främst som analytiker och förvaltare. Övriga 
25 anställda arbetar inom affärsstöd, kontroll och stabsfunk
tioner.  Ett organisationsschema finns på sid 50.

Fondens ledningsgrupp består av VD, cheferna för Kapi
talförvaltning, Risk och Finansiell kontroll, Kommunikation 
och Hållbara investeringar samt Affärsstöd och Utveck
ling. Ledningsgruppen ansvarar för fondens övergripande 
strategiska arbete samt personalfrågor. Övergripande in
vesteringsbeslut rörande allokering inom de av styrelsen 
fastställda mandaten fattas i fondens dynamiska allokerings
ledningsgrupp. Frågor om fondens övergripande riskhante
ring behandlas i fondens riskkommitté. AP3 har även en ut
vidgad ledningsgrupp bestående av fondens samtliga chefer 
vars uppgift är att samordna projekt samt utbyta informa
tion och erfarenheter.

kompetensutveckling
AP3 har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte 
att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare 
samt för att utveckla verksamheten. Fonden arbetar aktivt 
med kompetensförsörjningsfrågor för att identifiera vilken 
kompetens som behövs både idag och i framtiden för att 
säkerställa att fonden har den kompetens som krävs vid var 
tid. I de medarbetarsamtal som årligen genomförs mellan 
chef och medarbetare, kartläggs utvecklingsbehov utifrån 
kommande års målsättningar. Genom utbildningar, semina
rier och konferenser bedriver fonden kompetensutveckling. 
Minst lika viktigt är även att utvecklas i arbetet genom att få 
lära sig nya saker t ex genom att få nya eller större arbets
uppgifter eller att delta i projekt. Fonden arbetar också med 
kompetensförsörjning genom att flera anställda genom åren 
har bytt roller internt och både breddat sin kompetens och 
tagit vidare steg i sin karriär. Det förekommer också att per
soner får byta arbetsuppgifter och avdelning för att i större 
utsträckning komma till sin rätt eller för att organisationens 
behov har förändrats.
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ledNiNg

 kerstin hessius, vd 
AP3 sedan september 2004
Tidigare: VD Stockholmsbörsen, Vice Riksbankschef  
Sveriges Riksbank, VD Östgöta Enskilda Banks kapital
förvaltning, Nordenchef Fixed Income Alfred Berg,  
VD Alfred Berg Transferator.
Andra uppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö 
Fastigheter, SPP, Björn Borg, HHS Advisory Board, 
 Stiftelsen Danvikshem och Emory Center for Alter
native Investments.
Civilekonom, född 1958.

gustaf hagerud, vice vd & chef kapitalförvalt-
ningen
AP3 sedan september 2008
Tidigare: Första APfonden, Alecta, ABB Aros  
Securites, Swedbank.
Ekonomie dr, född 1963.

christina kusoffsky hillesöy, chef kommunikation & 
hållbara investeringar
AP3 sedan januari 2005
Tidigare: Trygghetsrådet, TurnIT, Allgon, Microsoft, 
Bank of Boston Chile.
Civilekonom, född 1964.

Adriano pizzignacco, chef Affärsstöd & utveckling
AP3 sedan oktober 2007
Tidigare: Ernst & Young Advisory Services, OMX 
Nordic Exchange, EDX London, Stockholmsbörsen.
Civilekonom, född 1974.

katarina utterström, chef risk & Finansiell kontroll
AP3 sedan juni 2008
Tidigare: DnB NOR Bank, Atos Consulting, KPMG, 
Volvo Treasury, Handelsbanken.
Civilekonom, född 1965.

verksTällANde ledNiNg  



pär Nuder, ordförande 
Invald i AP3s styrelse 2011 
Industriell rådgivare
Styrelseuppdrag i Fabege, Skistar, Swedegas, 
Sundbybergs stadshus, Nyx Security, Öbergs färghus, 
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.
Tidigare uppdrag som finansminister, samordnings
minister, riksdagsledamot, statsministerns stats
sekreterare, ordförande i Vasallen och styrelse
ledamot i Vin & Sprit.
Jur. kand., född 1963

björn börjesson, vice ordförande
Invald i AP3s styrelse 2011
Styrelseuppdrag som ordf. i Kommuninvest i Sverige.
Tidigare uppdrag: Vice VD i Svenska Handelsbanken  
Jur. kand., född 1951

sonat burman-Olsson
Invald i AP3s styrelse 2008
Vice VD och Finansdirektör ICA 
Styrelseuppdrag i Lindab, ICA Banken och KappAhl.
Tidigare uppdrag som Vice President Electrolux, Se
nior Vice President Electrolux Europe, Vice President 
Electrolux International, Executive Directortjänster 
på bland annat British Petroleum och Siemens.
Civilekonom och Executive MBA, född 1958.

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.

gunvor engström
Invald i AP3s styrelse 2008
Styrelseuppdrag i Länsförsäkringar Liv, Semcon, In
ternationella Företagarföreningen, Apoteksgruppen, 
Metria, Hexicon och ordf. i Friskolornas riksförbund.
Tidigare uppdrag som landshövding Blekinge Län, 
VD Bank2, VD Företagarna, departementsråd i 
Näringsdepartementet, egen före tagare och VD 
Tjänsteförbundet.
Civilekonom, född 1950.

lars ernsäter
Invald i AP3s styrelse 2010
Ekonom LO 
Tidigare uppdrag hos Konjunkturinstitutet 
Akademisk utbildning vid Stockholms universitet 
i bland annat nationalekonomi och statistik, född 
1951.

ingela gardner sundström 
Invald i AP3s styrelse 2004
Styrelseuppdrag i Sveriges Kommuner och Lands
tings förhandlingsdelegation (ordf.), kommunfull
mäktigeordförande Österåkers kommun.
Tidigare uppdrag som kommunstyrelseordförande 
Österåkers kommun, riksdagsledamot och ledamot 
av Svenska Kommunförbundets styrelse. 
Universitetsstudier i juridik, född 1943.

peter hellberg
Invald i AP3s styrelse 2010
1:e vice ordförande Unionen
Styrelseuppdrag som ordf. i LOTCO Biståndsnämnd, 
vice ordf. i TCO, ledamot i Klara Norra fastigheter 
samt PTKs utbildningsstiftelse.
Systemvetarlinjen, född 1966.

kari lotsberg 
Invald i AP3s styrelse 2005
Styrelseuppdrag i Rädda Barnen, Swedsec och 
Investment Consulting Group.
Tidigare uppdrag som statssekreterare i Finans
departementet, chef för ekonomiska avdelningen 
i Sveriges Riksbank, byråchef i norska Finansde
partementet, representant vid OECD för norska 
Finansdepartementet, medlem av InterInstitutional 
Monitoring Group inom EU.
Civilekonom, född 1950.
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”Förtroendet för pensionssystemet har  
upprätthållits, vilket bland annat beror på  
att reformen backas av en bred politisk upp-
görelse. de flesta väljare ställer nog upp på 
grundtanken med generationsneutralitet.” 



Tredje Ap-FONdeN 2011 | 29

FörvAlTNiNgsberäTTelse 2011

FörvAlTNiNgsberäTTelse 2011

ÅreTs resUlTAT
Förvaltningsresultatet för 2011 uppgick till -5 483 (18 331) 
mkr, vilket motsvarar en avkastning på -2,4 (9,1) procent före 
kostnader och -2,5 (9,0) procent efter kostnader. AP3s fond -  
kapital uppgick vid årets utgång till 214 106 (220 829) mkr, en 
minskning med 6 723 mkr jämfört med föregående årsskifte. 
Under året hade fonden ett nettoutflöde om totalt 1 240   
(4 041) mkr till Pensionsmyndigheten. Från och med 2009 är 
nettoflödet negativt pga att inbetalda pensionsavgifter är 
lägre än pensionsutbetalningarna vilket innebär att AP3 
betalar till Pensionsmyndigheten för att täcka underskottet. 

Fondkapitalets förändring 

Mkr 2011 2010

Ingående fondkapital 1/1 220 829 206 539

Pensionsavgift 53 895 51 267

Pensionsutbetalningar -54 922 -55 051

Avgift till Pensionsmyndighetens administration -213 -257

Årets resultat -5 483 18 331

summa fondkapital 31/12 214 106 220 829

rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter utgörs huvudsakligen av realiserade och 
orealiserade värdeförändringar avseende fondens finansiella 
tillgångar, vilka värderas till verkligt värde på balansdagen. 
Övriga intäkter utgörs av räntenetto, erhållna utdelningar 
samt valutakursförändringar. Provisionskostnader redovisas 
som en avdragspost under rörelsens intäkter. Dessa kost-
nader avser fasta förvaltningsarvoden för externa mandat, 
förvaltningsavgifter för fonder samt depåkostnader. Årets 
provisionskostnader uppgick till 89 (146) mkr. Rörelsens in-
täkter efter avdrag för provisionskostnader uppgick för 2011 
till -5 328 (18 485) mkr.

Fondens kostnader  
Rörelsens kostnader består av personal-, IT-, lokal- och övriga 
administrationskostnader. Dessa kostnader uppgick till 155 
(154) mkr, varav 104 (101) mkr avsåg personalkostnader. 
Medelantal anställda ökade från 55 personer 2010 till 57 
personer 2011.

Fondens totala kostnader i förhållande till genomsnittligt 
fondkapital uppgick för 2011 till 0,11 procent jämfört med 
0,14 procent för 2010. Procentandelen är beroende av såväl 
kostnadsnivån som fondkapitalets storlek. AP3s totala kost-
nadsnivå har minskat med 56 mkr jämfört med 2010 samtidigt 
som genomsnittligt fondkapital har ökat med 7 695 mkr. 

AP3 arbetar kontinuerligt med att se över såväl externa 
som interna förvaltningskostnader utifrån fondens mål att be-
driva en kostnadseffektiv förvaltning. Under året har bl a ex-
terna förvaltningsuppdrag avseende aktieförvaltning i Europa 
avslutats och lagts om till intern förvaltning. Internförvaltning 
bedöms mer kostnadseffektiv förutsatt att kompetens, resurser 
och systemstöd finns att tillgå inom organisationen. Rörelse-
kostnaderna låg kvar på ungefär samma nivå som för 2010.

Förvaltningskostnadsandel

Mkr 2011 2010

Provisionskostnader, mkr 89 146

Rörelsekostnader, mkr 155 154

Förvaltningskostnadsandel1, % 0,11 0,14

Förvaltningskostnadsandel2, % 0,07 0,07

1 Baserat på summan av provisions- och rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt 
fondkapital.

2 Baserat på rörelsekostnader i förhållande till genomsnittligt fondkapital.

intäkter och kostnader avseende extern förvaltning av 
onoterade aktier, exklusive direktinvesteringar i fastigheter

Mkr
Onoterade 

 aktier 2011
 Onoterade 
aktier 2010

Intäkter, utdelningar, realiserat samt  
orealiserat resultat 1 255 1 312
Förvaltararvoden redovisade som  
provisionskostnader -23 -37

Erlagda förvaltararvoden -196 -228

Nettobidrag 1 036 1 047

Förvaltat kapital, 31/12 16 534 14 428

Investerat 21 345 14 980

Åtaganden 23 515 18 327

Marknader och avkastning under 2011
2011 präglades av politiska oroligheter i Nordafrika och 
Mellan östern, jordbävning med efterföljande kärnkrafts-
katastrof i Japan och den akuta skuldkrisen i Europa. Markna-
dens bristande förtroende för politiska lösningar av skuldkri-
sen gjorde att räntorna på statsobligationer i Portugal, Irland, 
Italien, Grekland och Spanien sköt i höjden. Samtidigt pres-
sade de allt dystrare konjunkturutsikterna ned långräntorna i 
USA, Tyskland och Sverige. Riskaversionen i marknaden ökade 
och investerare minskade exponeringen mot riskfyllda till-
gångar, vilket innebar att flertalet av världens börser backade. 
Sammantaget kan 2011 summeras enligt följande:

   Nedgångar på världens börser. Den svenska börsen föll 
med 17 procent, europeiska börser med i snitt 10 procent,  
tillväxtmarknader med 21 procent medan USA uppnådde 
en avkastning på 0 procent.

   Långa räntor föll i västvärlden. Samtidigt steg kredit-
spreadarna för de skuldtyngda länderna i södra Europa 
men också för flera länder definierade som kärnländer 
inom eurosamarbetet.

   Centralbankerna i västvärlden satte in stimulansåtgärder   
i form av sänkta styrräntor och olika stödköpsaktiviteter.

   Ratinginstitutet Standard & Poors nedgraderade USA från 
toppbetyget AAA till AA+. 

   Investerarnas flykt till säkra valutor stärkte US-dollarn, 
schweizerfrancen och japanska yenen under året,  men 
även den svenska kronan fortsatte att hålla en stark 
värdering.



       

Avkastning per riskklass 2011

 
Avkastning, 

%
bidrag till totalavkastning, 

procentenheter

Aktier -10,3 -5,3

Räntor 0,8 0,1

Krediter 7,5 1,0

Inflation 13,5 1,9

Valuta1 - -0,2

Övrig exponering 3,9 0,0

Absolutavkastande strategier1 - 0,1

Ap3 totalt före kostnader -2,4 -2,4

Avkastning per riskklass 2010

 
Avkastning, 

%
bidrag till totalavkastning, 

procentenheter

Aktier 13,5 7,4

Räntor 1,8 0,4

Krediter 3,8 0,5

Inflation 7,4 1,0

Valuta1 -0,7

Övrig exponering 9,4 0,1

Absolutavkastande strategier1 0,3

Ap3 totalt före kostnader 9,1 9,1

1 Inga avkastningssiffror redovisas för riskklasserna Valuta och Absolutavkastande strategier 
 då inget kapital finns allokerat till dessa. 

Av årets avkastning före kostnader om -2,4 procent stod 
Riskklass Aktier för det största negativa bidraget med 5,3 
procentenheter. Nordamerika var den bästa regionen med 
en avkastning på noll procent. Riskklasserna Räntor, Kredi-
ter och Inflation bidrog till totalavkastningen med totalt 3,0 
procentenheter. Inom dessa riskklasser stod fastigheter för 
det största bidraget följt av investeringar i realränteobliga-
tioner och svenska bostadsobligationer. Fondens Absolutav-
kastande strategier bidrog med ett resultat på 107 mkr vilket 
motsvarade ett avkastningsbidrag på 0,1 procentenheter. 
Riskklass Valuta, vilken innehåller fondens öppna valuta-
exponering, uppvisade ett negativt resultat för 2011 vilket 
påverkade fondens avkastning med -0,2 procentenheter. 

AP3s övergripande mål är att skapa en real avkastning, 
dvs avkastning rensad för inflation, om minst 4 procent per 
år över tiden. Sedan starten 2001 har AP3 skapat en avkast-
ning på insatt kapital om 68 092 mkr vilket motsvarar en 
genomsnittlig nominell avkastning på 3,4 procent per år. 
Efter avdrag för inflation innebär det en genomsnittlig real 
avkastning om 1,7 procent per år. Den reala avkastningen 
2011 uppgick till -4,4 procent och bidrog därmed negativt 
till den långsiktiga måluppfyllelsen. Även om fonden ännu 
inte har uppnått det långsiktiga avkastningsmålet har AP3 
bidragit positivt till pensionssystemet då avkastningen se-
dan start överstiger inkomstindex, dvs pensionsrätternas 
uppräkningstakt. Inkomstindex har sedan 2001 ökat med 
3,1 procent per år att jämföra med AP3s avkastning på 3,4 
procent per år. 

Fr o m 2010 bedriver inte AP3 traditionell aktiv förvalt-
ning. Skulle man göra en jämförelse med den tidigare defini-
tionen av aktiv förvaltning skulle fondens Absolutavkastande 
strategier klassificeras in under denna rubrik liksom den 
över avkastning som skapats i förvaltningen av AP3s likvida 
portfölj med räntebärande tillgångar och aktier. För 2011 är 
det sammanlagda bidraget till AP3s avkastning 55 (778) mkr. 
Absolutavkastande strategier genererade en avkastning på 
107 (563) mkr. Den samlade aktiva avkastningen uppgick 
därmed till 0,03  (0,5) procentenheter på marknadsnoterade 
tillgångar under 2011.

Målet för de absolutavkastande strategierna är att bidra 
med ett resultat om 600 mkr i snitt per år mätt över en tre-
årsperiod. Mätt över perioden 2009-2011 har fondens absolut-
avkastande strategier genererat ett resultat på 633 mkr i 
snitt per år. Målet för förvaltningen av den likvida portföljen 
uttrycks i termer av en kostnadseffektiv förvaltning. 

Utvärdering av fondens avkastning
AP3 styr mot ett absolut avkastningsmål. Förvaltningen sker 
inte mot ett fastställt referensindex utan allokeringsbeslut 
fattas löpande för att dynamiskt anpassa portföljen till mark-
nadens förutsättningar och prognoser avseende avkastning 
och risk för att nå det långsiktiga avkastningsmålet. Fonden 
har utvecklat en utvärderingsmodell bestående av fyra del-
komponenter som tillsammans ska ge en nyanserad bild av 
AP3s möjligheter att nå det långsiktiga målet samt hur dessa 
möjligheter förvaltas. Utvärdering sker mot:

   Fondens långsiktiga mål om 4 procent real avkastning  
per år i snitt över ett antal fördefinierade tidsperioder,

   En långsiktig statisk portfölj,

   En extern jämförelsegrupp bestående av pensionsfonder 

      med liknande uppdrag,

  En självutvärdering av allokeringsbeslut.

De två första punkterna avser en utvärdering med lång hori-
sont medan de två sista har en kortare horisont. Utvärderings-
modellen kommer att tas i bruk under 2012 och är avsedd att 
användas för internt bruk i styrelsens arbete med att utveckla 
AP3s strategi.

valutaexponering
AP3 gick in i 2011 med en valutaexponering på 11,3 (8,3) 
procent. AP3 har aktivt arbetat med valutaexponeringen 
under året som ett av verktygen för att diversifiera riskerna 
i portföljen. Exponeringen har varierat mellan 8 och 20 pro-
cent för att vid utgången av 2011 uppgå till 19,3 procent. En 
mer detaljerad redovisning över valutaexponeringen åter-
finns på sid 47.
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värdering och risk
AP3 värderar samtliga innehav till verkligt värde. Verkligt vär-
de fastställs utifrån en hierarki av priskällor och beräknings-
modeller. Innehav som finns representerade i de bench-
marks som fonden använder för likvida investeringar i aktier 
och räntebärande värdepapper värderas i första hand till 
indexleverantörernas värderingspriser. Innehav som inte 
inkluderas i index eller där indexleverantörens pris bedöms 
som icke tillförlitligt, värderas till noterade priser observer-
bara i en aktiv marknad. Detta är alltid första valet vid val av 
värderingspris men när dessa inte finns att tillgå tas priserna 
enligt nästa steg i värderingshierarkin.

För vissa innehav, främst vissa räntebärande värdepapper 
samt flertalet derivat som inte handlas över börs eller han-
teras av ett clearinghus, saknas tillförlitliga noterade priser. 
Värdering sker då utifrån vedertagna modeller vilka i sin tur 
använder observerbara marknadsdata för att fastställa ett 
verkligt värde. Värderingsrisken för denna grupp bedöms 
som begränsad. I denna grupp inkluderas också vissa typer 
av transaktioner där AP3 är beroende av prisuppgifter från 
en eller ett par externa motparter för att fastställa ett verk-
ligt värde.

För tillgångar där tillgängligt pris bedöms som mindre till-
förlitligt, t ex på grund av låg marknadsaktivitet och därmed få 
avslut, görs en rimlighetsbedömning av fondens egen värde-
ring baserad på värdering erhållen från tredje part.

Slutligen finns innehav som måste modellvärderas där 
värderingen till stor del är beroende av icke observerbara 
marknadsdata och därmed innehåller en större grad av be-
dömning och högre osäkerhet. För AP3s del är det främst 
innehav i riskkapitalfonder samt aktieinnehav och utlå-
ning till Vasakronan och Hemsö Fastigheter som återfinns 
inom denna kategori. AP3s värdering av innehav i riskkapi-
talfonder baseras på den värdering som erhålls av externa 
förvaltare. AP3 ställer krav på att förvaltarna ska följa IPEVs1  
principer för värdering samt att fonden revideras av en 
välrenommerad revisionsfirma. Värdering från förvaltarna 
erhålls vanligen 90 dagar efter kvartalsslut vilket innebär att 
värderingarna av AP3s innehav per 31 december baseras 
på rapporter från förvaltarna per 30 september, justerat för 
kassaflöden under fjärde kvartalet. En bedömning görs av 
värderingens tillförlitlighet för att fastställa om eventuella 
korrigeringar är nödvändiga för att uppnå ett mer rättvisande 
verkligt värde. Per 31 december 2011 har inga sådana korri-
geringar bedömts nödvändiga. Innehav i onoterade fastig-
hetsbolag värderas till substansvärde.

Tabellen till höger visar AP3s samtliga investeringstill-
gångar fördelade per värderingskategori. Drygt 87 (90) 
procent av fondens investeringstillgångar kan värderas till 
observerbara priser i en aktiv marknad. En nedvärdering 
med 10 procent av de tillgångar som är mest svårbedömda, 
dvs modellvärdering med ej observerbar indata, skulle på-
verka AP3s fondkapital med -1,3 procentenheter. Fondens 
värderingsrisk bedöms som begränsad. 

investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2011

Mkr

Observerbara 
priser i en  

aktiv marknad

Modell- 
värdering med 

observer- 
bara indata

Modell- 
värdering med 

ej observer- 
bara indata

Totalt 
Ap3

Noterade aktier  
och andelar 107 087 107 087

Onoterade aktier  
och andelar 21 346 21 346

Obligationer och 
andra ränte bärande 
tillgångar 85 843 1 793 5 441 93 077

Derivat, positiva 
marknadsvärden 33 1 769 1 802

summa 
investerings -
tillgångar 192 963 3 562 26 787 223 312

Derivat, negativa 
marknadsvärden -144 -2 621 -9 -2 774

summa 192 818 941 26 778 220 538

investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2010

Mkr

Observerbara 
priser i en  

aktiv marknad

Modell- 
värdering med 

observer- 
bara indata

Modell- 
värdering med 

ej observer- 
bara indata

Totalt 
Ap3

Noterade aktier  
och andelar 114 306 114 306

Onoterade aktier  
och andelar 18 966 18 966

Obligationer och 
andra ränte bärande 
tillgångar 89 388 1 516 5 434 96 338

Derivat, positiva 
marknadsvärden 33 4 283 1 4 317

summa 
investerings-
tillgångar 203 727 5 800 24 400 233 927

Derivat, negativa 
marknadsvärden -155 -1,275 -1,430

summa 203 572 4 525 24 400 232 497

Förändring av tillgångar under modellvärdering med 
ej observerbara indata  2010 till 2011

Mkr

Noterade 
aktier och 

andelar

Onoterade 
aktier och 

andelar

Obligationer 
och andra 

räntebärande 
tillgångar derivat

Redovisat värde vid 
årets ingång 18 966 5 434 1
Investerat 1 367 80 -1

Sålt/återbetalt 
under året -1 195 -91 0
Realiserad 
värdeförändring 0 0 0
Orealiserad 
värdeförändring 2 207 18 -9

Förflyttning från 
nivå 1 eller 2 - - - -

Förflyttning till nivå 
1 eller 2 - - - -

redovisat värde vid  
årets utgång - 21 346 5 441 -9

1Se ordlista



Per den 31 december 2011 hade AP3 innehav i statsobliga-
tioner emitterade av de skuldtyngda länderna Portugal, 
Irland, Italien, Grekland och Spanien uppgående till 1 714 
mkr. Av dessa avser 696 mkr grekiska statsobligationer med 
löptider upp till fem år. AP3 har under året följt diskussioner 
som pågått avseende en eventuell frivillig skuldnedskrivning 
av privata investerare. Obligationerna är värderade till mark-
nadsvärde enligt observerbara priser. Marknadsvärdet per 
årsskiftet var lägre än det nominella belopp som förväntades 
kvarstå efter en frivillig överenskommelse avseende en om-
förhandling av obligationsvillkor med privata investerare.

Fondens innehav är exponerade mot marknads- och 
kreditrisker vilka kan innebära värdeförändringar när t ex 
aktiekurser, räntor, kreditspreadar och valutakurser föränd-
ras. AP3 använder Value at Risk1 för att aggregera risk över 
samtliga risktyper. Value at Risk är ett framåtblickande risk-
mått som ger en uppskattning av hur stora resultatslag som 
med en viss sannolikhet kan komma att inträffa över en viss 
tidshorisont baserat på befintliga positioner och historiska 
marknadsrörelser.

Tabellen nedan visar risken mätt som Value at Risk (VaR)  
för AP3s totala portfölj fördelat per risktyp per 31 december 
2011, högsta och lägsta nivå samt genomsnitt över året. AP3 
har valt att använda en sannolikhet på 95 procent samt en 
tidshorisont på en dag. Det innebär att 19 dagar av 20 bör 
värdeförändringen i portföljen inte överstiga Value at Risk för-
utsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. 

risk mätt som value at risk per risktyp för Ap3s portfölj 2011

Mkr
lägsta 

nivå
Högsta 

nivå
genom-

snitt     31 dec    31 dec1  
Aktierisk 838 3 648 1 947     2 308 2 613

Ränterisk 106 356 182      116 131

Valutarisk 278 661 406     502 568

Övrigt 20 157 66    94 106

Diversifiering -530 -1 554 -884     -946 -1 072

Totalt Ap3 712 3 268 1 717  2 073 2 347

1 Med likaviktade historiska data.

risk mätt som value at risk per risktyp för Ap3s portfölj  2010

Mkr
lägsta 

nivå
Högsta 

nivå
genom-

snitt     31 dec    

Aktierisk 868 3 120 1 539 995

Ränterisk 104 225 153 152

Valutarisk 133 638 348 291

Övrigt 14 62 31 29

Diversifiering -433 -1 114 -718 -547

Totalt Ap3 686 2 932 1 353 919

AP3 baserar VaR-beräkningarna på historiska marknadsdata 
för en period om 360 dagar tillbaka i tiden. I den interna upp-
följningen använder AP3 en exponentiell viktning av den his-
toriska datan vilket medför att de senaste 80 dagarnas mark-
nadshändelser får ett dominerande inflytande. Detta gör att 
riskmåttet reagerar snabbare och kraftigare på förändringar 
i marknadsvolatilitet. Beräkningsmetoden som används är 

Monte Carlo simulering. I den översta tabellen visas även VaR 
per 31 december 2011 där den historiska datan är likaviktad, 
dvs varje dag väger lika tungt i beräkningen.

Tabellen nedan visar AP3s exponering mot kreditrisk per 
31 december 2011 fördelad per ratingkategori på kreditbetyg 
från Moody’s eller motsvarande ratinginstitut. 
 
exponering mot kreditrisk1 per 31 dec 2011 

                                                       Kreditbetyg

Mkr Aaa Aa2 A2 baa2 ‹baa32 
Statsobligationer 39 443 4 592 2 625  696

Bostadsobligationer 19 568 188 99 6

Företagsobligationer 708 2 039 2 507 4 625  2 616

Depositioner och repor 755 1 631  11 006

Derivat, nettofordran 27 619

bruttoexponering 60 474 8 479  16 855 4 625 3 318

Erhållna säkerheter 1 200 8 299

Nettoexponering 60 474 7 279 8 556 4 625 3 318

1Inkluderar placeringar i noterade räntebärande värdepapper, depositioner och repor samt 
icke clearade derivat där AP3 har en fordran på motparten. 

2 Inkluderar även värdepapper utan rating. 

exponering mot kreditrisk1 per 31 dec 2010 

                                                       Kreditbetyg

Mkr Aaa Aa2 A2 baa2 ‹baa32 
Statsobligationer 39 357 3 149 2 965 2 264

Bostadsobligationer 16 459 185 1 12
Företagsobligationer 6 462 2 560 3 547 3 748 1 282

Depositioner och repor 1 254 5 906 6 233

Derivat, nettofordran 1 543 1 511

bruttoexponering 63 532 13 343 14 255 3 748 3 558

Erhållna säkerheter 4 700 3 472

Nettoexponering 63 532 8 664 10 784 3 748 3 558

1Inkluderar placeringar i noterade räntebärande värdepapper, depositioner och repor samt 
icke clearade derivat där AP3 har en fordran på motparten. 

2 Inkluderar även värdepapper utan rating.

lagstadgade limiter
Under 2011 överskred AP3 två legala limiter, dels 5-procents-
regeln rörande innehav i onoterade tillgångar, dels 10-pro-
centsregeln kring enskilda innehav i noterade bolag. I och 
med det kraftiga värdefallet för noterade tillgångar 2008 
kombinerat med att onoterade tillgångar inte nedvärderades 
i samma omfattning överskred andelen onoterade tillgångar 
5 procent av fondkapitalet. Sedan dess har andelen onote-
rade tillgångar legat såväl strax över som strax under 5-pro-
centsgränsen beroende på värdeutvecklingen avseende 
såväl noterat som onoterat. Per den 31 december 2011 upp-
gick andelen onoterade tillgångar till 5,4 procent. Inga nya 
investeringsåtaganden har ingåtts sedan 2009.

Under 2009 förvärvade AP3 17 procent av det då onote-
rade bolaget Arise Windpower AB. Bolaget noterades våren 
2010 och genomförde samtidigt en nyemission. AP3s röst-
andel i bolaget uppgick efter börsintroduktionen till 14,7 pro-
cent vilket överskrider lagens begränsning om att röstandelen 
i ett enskilt noterat bolag inte får överskrida 10  procent. AP3 
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deltog inte i den riktade emission som Arise gjorde under andra 
halvåret. Per den 31 december 2011 uppgick AP3s röst andel 
i Arise till 13,9 procent.

Lagen föreskriver att del av innehav som överskrider de 
gränser som nämns ovan ska avvecklas så snart det med 
hänsyn till marknadsförhållandena bedöms lämpligt och kan 
göras utan förlust för fonden.

värdepapperslån 
AP3 bedriver värdepappersutlåning vilket innebär att aktier 
och obligationer lånas ut till motparter med hög kreditvär-
dighet och mot ställda säkerheter. Utlåningsprogrammet ad-
ministreras av AP3s depåbank Northern Trust. Under 2011 
uppgick de totala intäkterna från värdepappersutlåningen 
till 98 (93) mkr. Intäkterna från denna utlåning redovisas 
som ränteintäkter i resultaträkningen. 

intäkter från värdepapperslån

Mkr 2011 2010

Obligationer 28 23

Aktier 70 71

Redovisas under räntenetto 98 93

Redovisas under nettoresultat räntebärande tillgångar - 58

Totalt 98 151

Värdepappersutlåningen sker mot säkerheter antingen i form 
av värdepapper eller kontanta medel. Kontanta medel som 
erhålls som säkerheter återinvesteras enligt av AP3 definie-
rade investeringsriktlinjer. AP3 har förfoganderätt över dessa 
erhållna kontantsäkerheter varför återinvestering av dessa 
redovisas i AP3s balansräkning under obligationer och andra 
räntebärande tillgångar samt under övriga tillgångar. AP3s 
skuld till de som ställt kontantsäkerheter redovisas under 
övriga skulder. Säkerheter som erhålls i form av värdepapper 
redovisas under Poster inom linjen. 

Courtage 
Vid förvärv av aktier och andelar erläggs ersättning i form 
av courtage. Courtaget inkluderas i anskaffningsvärdet för 
aktier. Totalt erlagt courtage under 2011 uppgick till 36 (26) 
mkr. Av courtagekostnaden är 47 (53) procent hänförlig till 
fondens externa förvaltning. Vid handel med ränte- och 
valuta produkter används inte courtage utan transaktions-
kostnaden uttrycks som en spread, dvs skillnaden mellan 
köp- och säljpris. I tabellerna på sid 47 redovisas statistik 
över courtage och affärsvolymer för AP3s förvaltning under 
2011. Redovisningen omfattar både extern och intern för-
valtning.

grupptalan 
Class actions är en form av grupptalan mot bolag och dess 
ställföreträdare m fl för brott mot värdepapperslagstift-
ningen, vanligtvis kraven på information till marknaden. 
Grupptalan förekommer främst på den amerikanska mark-
naden. Enskilda investerare har möjlighet att kräva sin andel 

av eventuella skadestånd som fastställs även om de inte har 
deltagit i processen. AP3 bevakar sin andel av fastställda 
belopp genom fondens depåbank och under 2011 fonden er-
höll fonden 15,8 (9,5) mkr. Beloppen redovisas under netto-
resultat noterade aktier och andelar i resultaträkningen. 
 
regeringens utvärdering 
I den årliga utvärderingen av AP-fondernas verksamhet 
2006-2010 konstaterade regeringen att AP-fonderna har 
utvecklat sina förvaltningsmodeller och har ökat fokus på 
medelfristig/dynamisk allokering. Regeringen anser att skill-
naderna mellan fonderna i grunden är positiva. 

Regeringen bedömer att fondernas långsiktiga resultat 
sedan 2008 har fortsatt att stärkas. Avkastningen för var och 
en av AP1-AP4 överstiger inkomstindex men når inte upp till 
de mål som styrelserna fastställt.

Regeringen noterade att AP1-AP4 under 2010 hade fort-
satt att utveckla och stärka arbetet inom miljö och etik och 
skrev att viktiga steg hade tagits när det gäller värdegrund 
och resurser för att säkerställa kvalitet i samarbetet inom 
miljö och etik. Regeringen konstaterade att fondernas arbete 
inom etik- och miljöfrågor sträcker sig längre än enbart efter-
levnad av internationella konventioner. Vidare noterade re-
geringen att fondernas samarbete inom området hade ökat. 

Den internationella jämförelse som McKinsey gjorde på 
 regeringens uppdrag visade att AP-fondernas kostnader lig-
ger i det lägre spannet i jämförelse med fem internationella 
pensionsfonderna med liknande uppdrag och verksamhet. 

ägarstyrning 
I regeringens riktlinjer från 20091 anges att ”i företag där 
AP-fonderna direkt eller genom ett företag är delägare 
bör AP-fonderna respektive företaget i dialog med övriga 
ägare verka för att riktlinjerna tillämpas så långt som möj-
ligt.” AP3s ägarpolicy karaktäriseras av att den verkar i en 
återhåll ande riktning när det gäller rörliga ersättningar till 
ledande befattningshavare, vilket ligger i linje med avsikts-
förklaring i regeringens riktlinjer som utgavs 2009. Styrel-
sen ser regelbundet över fondens ägarpolicy och fattade 
beslut om en reviderad ägarpolicy i april 2011 som inklude-
rade förtydligande kring fondens värdegrund. Fonden avser 
inte att revidera ägar policyn under 2012 utan avvakta den 
utredning om buffertfonderna som pågår och ska vara klar 
senast i augusti 2012.

AP3 utövade sin rösträtt på 52 svenska bolagsstämmor 
och 399 utländska bolagsstämmor under bolagsstämmo-
säsongen 2010/11. Fonden för fram sina synpunkter rörande 
utformning av incitamentsprogram och utvärdering genom 
dialoger med bolagen.  AP3 röstade emot eller avstod att 
rösta i 75 (60) procent av förslagen om rörande ersättnings-
frågor vilket speglar att utländska börsbolag har svårt att 
uppfylla de krav som AP3 ställer på ersättningssystem till 
 ledande befattningshavare. 

1Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor 
för ledande befattningshavare i AP-fonderna.
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Fonden var representerad i 8 val beredningar: Alpcot Agro, 
Arise Windpower, Bergvik Skog, BioInvent, Cellavision, Diage-
nic, Karolinska Development och Orexo.

Genom dialoger verkar AP3 även för att säkerställa att de 
bolag som fonden har större investeringar i har en ändamåls-
enlig riskhantering inom miljö- och etikområdet. Syftet med 
dialogerna är att säkerställa att bolagen har styrsystem på 
plats, uppförandekoder samt etik- och miljöansvariga i sin 
organisation för att minska risken att de hamnar i situationer 
där de bryter mot internationella konventioner. Fonden upp-
manar även bolag att analysera och se över sin miljöpåverkan 
och att ta fram miljörelaterade mål för att minska utsläpp och 
annan negativ miljöpåverkan. Fonden förde under 2011 dia-
log med 10 svenska bolag kring bolagens sociala ansvar. 

En rapport om AP3s ägarstyrning publicerades i augusti 
2011 och återfinns på fondens hemsida. Rapporten inne-
håller en redogörelse för AP3s agerande inför och på bolags-
stämmorna samt fondens arbete med miljö- och etikhänsyn

AP3 samarbetar med AP1, AP2 och AP4 kring etik och 
 miljöfrågor i utländska bolag i det gemensamma Etikrådet. 
Genom aktiv ägarstyrning försöker Etikrådet påverka ut - 
ländska bolag inom etik- och miljöfrågor. Under 2011 har 
Etikr ådet fört dialog med flera utländska bolag och deltagit i 
ett flertal internationella investerarinitiativ. En rapport om 
Etikrådets arbete 2011 publiceras under första halvåret 2012.

Organisation och medarbetare 
Vid utgången av 2011 hade fonden 57 (56) anställda, varav 20 
kvinnor och 37 män. I genomsnitt har fondens anställda en 
yrkeserfarenhet på drygt 18 år. Under 2011 slutade 1 person 
och 2 personer anställdes. Fonden hade under 2011 en fort-
satt låg sjukfrånvaro på 0,5 (0,5) procent.

ersättningsfrågor 
AP3s riktlinjer för ersättning avser att säkerställa att fonden 
kan attrahera och behålla kompetent personal. Den samman-
lagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig. Ersätt-
ningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig 
på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar utan att för 
den skull vara löneledande. Ersättningar till fondens anställda 
ska även utformas i enlighet med regeringens riktlinjer för 
anställningsvillkor i AP-fonderna. 

Styrelsens ersättningsutskott ansvarar för att bereda 
ersättningsfrågor till styrelsen. Ersättningar och andra an-
ställningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds 
av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersätt-
ningar och anställningsvillkor till övriga ledande befatt-
ningshavare godkänns per person av ersättningsutskottet 
baserat på VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet 
beslut om löneram för övriga anställda. Ersättningsutskottet 
inhämtar årligen jämförande lönestatistik från marknaden 
för att säkerställa att ersättningen till företagsledningen och 
övriga anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrens-
kraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsutskottet ska 

även bevaka förändringar av regeringens riktlinjer och för 
styrelsen föreslå förändringar i fondens ersättningsprinciper 
till följd därav.

Utbetalda ersättningar och villkor för ledande befatt-
ningshavare 2011 framgår av not 7 i notdelen. På fondens 
hemsida www.ap3.se  finns mer information om AP3s rikt-
linjer och process kring ersättning till verkställande ledning 
och övriga anställda. På hemsidan finns även styrelsens ut-
talande avseende uppföljning och utvärdering av tillämp-
ningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattnings-
havare och anställda inom AP3. Styrelsen bedömer att 
fonden följer regeringens riktlinjer och det finns inga undan-
tag som ska särredovisas.

Händelser efter periodens slut 
AP3 kommer att  investera 150 miljoner euro i tyska fastig-
heter via ett investerarkonsortium lett av Patrizia Immobilien 
AG. AP3s ägarandel i konsortiumet uppgår till 25% av aktie-
kapitalet. Affären, som är föremål för godkännande av den s k 
Federal Cartel Office (motsvarar Konkurrensverket) förväntas 
bli klar i slutet av första kvartalet 2012.

Fondstyrningsrapport 
Fondstyrningsrapporten är från årsredovisningen en skild 
handling och offentliggörs i samband med publicering av 
 årsredovisningen på fondens hemsida www.ap3.se. Fond-
styrningsrapporten är inte reviderad.
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Resultaträkning

rÖrelseNs iNTäkTer

Mkr Not 2011 2010

Räntenetto             2 3 697 1 999

Erhållna utdelningar 3 338 2 917

Nettoresultat, noterade aktier och andelar 3 -15 854 14 755

Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 4 2 407 2 415

Nettoresultat, räntebärande tillgångar 2 001 1 182

Nettoresultat, derivatinstrument 5 -375 -1 817

Nettoresultat, valutakursförändringar -453 -2 820

Provisionskostnader, netto 6 -89 -146

Summa rörelsens intäkter -5 328 18 485

rÖrelseNs kOsTNAder

Personalkostnader 7 -104 -101 

Övriga administrationskostnader 8 -51 -53

summa rörelsens kostnader -155 - 154

Årets resultat -5 483 18 331
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Balansräkning

TillgÅNgAr

Mkr Not 2011-12-31 2010-12-31

Aktier och andelar

   Noterade             9 107 087 114 306

   Onoterade 10 21 346 18 966

Obligationer och andra räntebärande tillgångar 11 93 077 96 338

Derivat 12 1 802 4 317

Kassa och bankmedel 1 520 2 225

Övriga tillgångar   13 10 018 9 263

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      14 1 842 1 827

summa tillgångar 236 692 247 242

FONdkApiTAl OCH skulder

skulder

Derivat          12 2 774 1 430

Övriga skulder     15 19 751 24 898

Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader     16 61 85

summa skulder 22 586 26 413

Fondkapital 17

Ingående fondkapital 220 829 206 539

Nettobetalning mot pensionssystemet -1 240 -4 041

Årets resultat -5 483 18 331

summa fondkapital 214 106 220 829

summa fondkapital och skulder 236 692 247 242

Poster inom linjen 18

bAlANsräkNiNg
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NOTer
Tredje AP-fonden (AP3), organisationsnummer 802014-4120 är en av buffertfon-
derna inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovisning 
för räkenskapsåret 2011 har godkänts av styrelsen den 23 februari 2012. Resul-
taträkning och balansräkning ska fastställas av regeringen.

   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 marknadsvärdet. Med denna utgångs-
punkt har Första till Fjärde AP-fonderna utarbetat gemensamma redovisnings- 
och värderingsprinciper vilka har tillämpats och sammanfattas nedan. 
Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade mot föregående år. 

Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till den 
internationella redovisningsstandarden, IFRS.  Eftersom IFRS är under omfattande 
omarbetning, har anpassningen under 2011 inriktats mot informationskrav enligt 
IFRS 7. En fullständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt påverka redovisat re-
sultat och kapital. Mot nu gällande IFRS har följande större skillnader identifierats: 
•  Fonderna värderar inte finansiella instrument baserat på köp/sälj kurs utan på 

marknadsnotering enligt valt index (oftast genomsnittskurs). 
•  Transaktionskostnader, såsom courtage, redovisas som en del i anskaffnings-

värdet för finansiella instrument som redovisas till verkligt värde via resultatet. 
•  Koncernredovisning samt kassaflödesanalys upprättas inte. 

Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obligations-
marknaden, aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balansräkningen 
per affärsdagen, det vill säga vid den tidpunkt då de väsentliga rättigheterna och 
därmed riskerna övergår mellan parterna. Fordran på eller skulden till motparten 
mellan affärsdag och likviddag redovisas under övriga tillgångar respektive övriga 
skulder. Övriga transaktioner, 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. 

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den valutakurs 
som gäller på transaktionsdagen. På balansdagen räknas tillgångar och skulder i 
utländsk valuta om till svenska kronor 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. Valutakursresultat 
som uppstår vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på raden 
Nettoresultat, valutakursförändringar.

Aktier i dotterbolag/intressebolag
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas aktier i dotterbolag/
intressebolag till verkligt värde.  Verkligt värde bestäms enligt samma metoder 
som tillämpas för onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta koncernre-
dovisning föreligger inte. 

Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl realiserade 
som orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. I raderna Net-
toresultat per tillgångsslag ingår således såväl realiserade som orealiserade resul-
tat. I de fall hänvisning nedan sker till vald indexleverantör, se www.ap3.se för in-
formation kring aktuella index. Nedan beskrivs hur verkligt värde fastställs för 
fondens olika placeringar.

Noterade aktier och andelar
För aktier och andelar som är upptagna till handel vid en reglerad marknad eller 
handelsplattform, bestäms verkligt värde utifrån balansdagens officiella marknads-
notering enligt fondens valda indexleverantör, oftast genomsnittskurs. Innehav 
som inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara i en aktiv marknad. 
Erlagda courtagekostnader resultatförs under nettoresultat noterade aktier. 

Onoterade aktier och andelar
För aktier och andelar som inte är upptagna till handel vid en reglerad marknad 
eller handelsplattform, bestäms verkligt värde baserat på värdering erhållen från 
motparten eller annan extern part. Värderingen uppdateras då ny värdering 
erhållits och justeras för eventuella kassaflöden fram till bokslutstillfället. I de fall 

fonden på goda grunder bedömer att värderingen är felaktig sker en justering av 
erhållen värdering. Värderingen följer IPEVs (International Private Equity and 
Venture Capital Valuation Guidelines) principer eller likvärdiga värderingsprinci-
per och ska i första hand vara baserat på transaktioner med tredje part, men 
även andra värderingsmetoder såsom diskonterat kassaflöde, substansvärdeme-
toden och multipelvärdering kan användas. 

Obligationer och andra räntebärande tillgångar
För obligationer och andra räntebärande tillgångar bestäms verkligt värde 
utifrån balansdagens officiella marknadsnotering (oftast köpkurs) enligt fondens 
valda indexleverantör. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser 
observerbara i en aktiv marknad. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv 
marknad och tillförlitliga marknadspriser inte finns att tillgå värderas 
instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna värderingsmodeller som innebär 
att kassaflöden diskonteras till relevant värderingskurva. 

Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt effektivräntemetoden 
baserat på upplupet anskaffningsvärde. 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 undervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa 
räntejusteringstillfälle och ingår i redovisad ränteintäkt. 

Derivatinstrument
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat på noteringar vid årets slut. 
I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga marknads-
priser inte finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av allmänt vedertagna 
värderingsmodeller där indata 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 terminskontraktets löptid och redovisas som ränta.

 
Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt i 
balansräkningen 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. 

Värdepapperslån
Utlånade värdepapper redovisas i balansräkningen till verkligt värde medan 
erhållen ersättning för utlåningen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. 
Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper består av värdepapper och kontanter.  
I de fall AP3 har rätt att förfoga över erhållen kontantsäkerhet redovisas denna i 
balansräkningen som en tillgång och en motsvarande skuld. I övriga fall redo visas 
den erhållna säkerheten inte i balansräkningen utan anges separat under rubriken 
”Ställda panter, ansvarsförbindelser och Åtaganden”. Under denna rubrik redovisas 
även värdet av utlånade värdepapper, samt säkerheter för dessa.

poster som  redovisas direkt mot fondkapitalet
In- och utbetalningar som har skett mot pensionssystemet redovisas direkt mot 
fondkapitalet.

provisionskostnader
Provisionskostnader redovisas i resultaträkningen som en avdragspost under 
 rörelsens intäkter. De utgörs av direkta transaktionskostnader såsom depåbanks-
arvoden och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta avgifter för noterade 
fonder. Prestationsbaserade arvoden, som utgår när förvaltare uppnår en avkast-
ning 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 anskaffningskostnad och kommer därmed ingå i det orealiserade resultatet. 
I övriga fall redovisas de som provisionskostnader.

rörelsens kostnader
Samtliga förvaltningskostnader, exklusive courtage, arvoden till externa förval-
tare och depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. Investeringar 
i inventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara kostnadsförs i 
normalfallet löpande. 

skatter
AP3 är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. 
Skatt på utdelningar och kupongskatter som påföres i vissa länder nettoredovisas 
i resultaträkningen under respektive intäktsslag. 

Avrundningar
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.  
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 NOT 2 räntenetto

Mkr 2011 2010

räNTeiNTäkTer

Obligationer och andra räntebärande intäkter 2 314 2 101

Derivatinstrument 1 632 216 
Värdepapperslån 98 93

Övriga ränteintäkter 18 16

Summa ränteintäkter 4 062 2 426

räNTekOsTNAder

Derivatinstrument 365 426

Övriga räntekostnader 0 1
summa räntekostnader 365 427

räntenetto 3 697 1 999

 NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar 

Mkr 2011 2010

Realisationsresultat 463 391

Orealiserade värdeförändringar 1 944 2 024

Nettoresultat onoterade aktier och andelar 2 407 2 415

 NOT 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar

Mkr 2011 2010

Resultat noterade aktier och andelar -15 708 14 906

Avgår courtage -36 -26
Avgår prestationsbaserade arvoden -110 -125
Nettoresultat noterade aktier och andelar -15 854 14 755

 NOT 5 Nettoresultat derivat

Mkr 2011 2010

Aktierelaterade derivat -683 -1 558

Ränte- och kreditrelaterade derivat 308 -259

Nettoresultat derivat -375 -1 817

 NOT 6 provisionskostnader

Mkr 2011 2010

Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar 57  991

Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar 23 37

Övriga provisionskostnader inkl depåbankskostnader 9 10

summa provisionskostnader 89 146

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka uppgick 
till 110 (139) mkr, varav 110 (125)  mkr avser noterade aktier och 0 (14) mkr avser 
räntebärande värdepapper. Dessa redovisas direkt mot nettoresultat för 
respektive tillgångsslag.       

Underliggande avgifter i s k total return swaps (TRS)1 redovisas inte i provi-
sionskostnader utan som en del av värdeförändringen under Nettoresultat, deri-
vatinstrument. För 2011 uppgår underliggande kostnader i TRSer till 14 (12) mkr.               

Under året har totalt 237 (265) mkr erlagts i förvaltararvoden avseende onote-
rade tillgångar. Av dessa avser 196 (228) mkr avtal som medger återbetalning av 
erlagda förvaltningsarvoden före vinstdelning vid avyttring. Dessa redovisas som 
en del av tillgångens anskaffningsvärde.     
1  Se ordlista

 NOT 7 Forts.
 
 
 
personalkostnader i tkr, 2011

Löner 
och 

arvoden

Rörliga 
ersätt-
ningar

Pensions-
kostnader

Sociala 
kostnader 

inkl 
särskild 

löneskatt Summa

Styrelsens ordförande,  
Pär Nuder

 60    19    79   

Övriga styrelseledamöter
Sonat Burman-Olsson  71    22    93   
Björn Börjesson  38    12    50   
Inga-Lill Carlberg  50    16    66   
Gunvor Engström  50    16    66   
Lars Ernsäter  60    19    79   
Ingela Gardner Sundström  60    6    66   
Peter Hellberg  71    22    93   
Kari Lotsberg  76    24    100   

Ledamöter som avgått under 2011 (2 personer)
Fd ordf. Claes de Neergaard  50    16    66   
Lars G Josefsson  38    12    50   

Summa  624    184   808

VD Kerstin Hessius  3 623    1 143    1 415   6 181  
Övriga ledningsgruppen
Gustaf Hagerud  2 739    734    1 039   4 512  
Christina Kusoffsky Hillesöy  1 205    344    462   2 011  
Adriano Pizzignacco  1 033    308    399   1 740  
Katarina Utterström  1 570    454    603   2 627  
summa ledningsgrupp exkl 
VD

6 547 1 840 2 503 10 890

Övriga anställda  49 464    14 091    18 819   82 374  
Summa  59 634    17 074    22 737   99 445
Övriga personalkostnader  4 114   4 114

summa personalkostnader  64 372    -      17 074    22 921    104 367   

 
 
personalkostnader i tkr, 2010 Löner 

och 
arvoden

Rörliga 
ersätt-
ningar

Pensions-
kostnader

Sociala 
kostnader 

inkl 
särskild 

löneskatt Summa

Styrelsens ordförande,  
Claes de Neergaard

 110    35   145  

Övriga styrelseledamöter   
Sonat Burman-Olsson  71    22   93  
Inga-Lill Carlberg  50    16   66  
Gunvor Engström  50    16   66  
Lars Ernsäter  35    11   46  
Ingela Gardner Sundström  60    6   66  
Peter Hellberg  25    8   33  
Lars G Josefsson  38    12   50  
Kari Lotsberg  76    24   100  

Ledamöter som avgått under 2010 (3 personer)
Dan Andersson  25    8   33  
Lars Otterbäck  38    4   42  
Christer Romilson  25    8   33  

Summa  603    -      -      169   772

VD Kerstin Hessius  3 495    1 075    1 359   5 929  
Övriga ledningsgruppen   
Gustaf Hagerud  2 420    638    915   3 973  
Christina Kusoffsky Hillesöy  1 171    319    445   1 935  
Adriano Pizzignacco  1 160    285    434   1 879  
Katarina Utterström  1 508    438    580   2 526  
Personer som slutat i  
lednings gruppen under 2010 
(2 personer)

3 077   911    1 188   5 176  

summa ledningsgrupp exkl 
VD

9 336 2 591 3 562 15 489

Övriga anställda  44 350    2 789    11 125    16 952   75 216  
Summa  57 181    2 789    14 791    21 873   96 634
Övriga personalkostnader  3 772   3 772

summa personalkostnader  61 556    2 789    14 791    22 042    101 178   

 NOT 7 personal
2011 2010

totalt
varav 

kvinnor totalt 
varav 

kvinnor 

Medelantal anställda 57 20 55 19
Anställda 31/12 57 20 56 19

Antal i ledningsgruppen 31/12 5 3 5 3
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 NOT 7 Forts.

 Styrelse Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen 
uppgår sedan år 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 
2011 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 löne-
revision. Ersättningsutskottet bereder också frågor rörande programmet för 
prestationsbaserad rörlig ersättning. Beslut i dessa frågor fattas av styrelsen. 
Revisionsutskottet består av tre ledamöter. Revisionsutskottet är beredande 
och bevakande åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell rapporte-
ring, redovisning, intern kontroll, riskhantering och extern revision.

  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 avgångs-
vederlag skall avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller närings-
verksamhet. Det finns inget avtal om förtida pension. VD har erhållit övriga 
förmåner till ett värde understigande 2 tkr. VD omfattas inte av programmet 
för prestationsbaserad rörlig ersättning.

 ledningsgrupp exkl Vd Ledningsgruppen består av VD samt cheferna för 
Kapitalförvaltning (vice VD), Risk & Finansiell kontroll, Affärsstöd & Utveckling 
samt Kommunikation & Hållbart värdeskapande. Fonden är ansluten till kol-
lektivavtal mellan BAO och JUSEK/CR/CF (SACO). Endast VD och vice VD har 
villkor som avviker från kollektivavtalet. Fondens vice VD har en ömsesidig 
uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från fondens sida kan även 12 
månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och avgångsvederlag 
skall avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller näringsverksam-
het. För övriga medlemmar i ledningsgruppen finns inga särskilda avtal avse-
ende uppsägningstid, avgångsvederlag eller förtida pension. Medlemmarna i 
ledningsgruppen har erhållit övriga förmåner till värden understigande 3 tkr. 
Medlemmar i ledningsgruppen omfattas inte av programmet för prestations-
baserad rörlig ersättning.   

  sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro under 2011 uppgick till 0,5% (0,5%) uppdelat 
på 0,2% (0,3%) för män och 1,0% (1,0%) för kvinnor. Ingen (0%) av fondens 
anställda har varit sjukskrivna mer än 60 dagar i sträck under 2011.

 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 samt med anpassningar i enlighet med de allmänna råd om 
ersättningspolicy i försäkringsföretag m fl som Finansinspektionen publice-
rade i mars 2010. Programmet gäller för 2011 och innebär att anställda inom 
Kapitalförvaltningen har möjlighet att erhålla upp till två extra månadslöner i 
prestationsbaserad rörlig ersättning under förutsättning att i förväg kommuni-
cerade kriterier är uppfyllda. 60 procent av den rörliga ersättningen betalas ut 
först tre år efter intjänande året. Anställda inom de administrativa funktioner-
na har möjlighet att erhålla en halv extra månadslön i rörlig ersättning. För att 
rörlig ersättning ska kunna utgå till någon anställd måste fonden som helhet 
uppvisa ett positivt resultat. VD och medlemmar i ledningsgruppen omfattas 
inte av programmet om rörlig prestationsbaserad ersättning. För 2011 gjordes 
inga avsättningar för rörlig ersättning då fondens resultat var negativt. 

 NOT 8 Övriga administrationskostnader

Mkr 2011 2010

Lokalkostnader 10 12
Informations- och datakostnader 26 24

Köpta tjänster 7 9

Övrigt 8 8
summa övriga administrationskostnader 51 53

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisionsbolag. I köpta tjänster ovan ingår 
arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet om 0,7 (0,7) tkr.

Tkr 2011 2010

revisionsuppdrag

Ernst & Young AB 907 1 125

Andra uppdrag

Ernst & Young AB 238 195

KPMG AB 99 859

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 190 -
summa ersättningar till revisionsbolag 1 434 2 179

 

 NOT 9 Noterade aktier och andelar

         2011-12-31 2010-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde

Svenska aktier 29 163 32 485

Andelar i svenska fonder 486 557

Utländska aktier 61 771 66 558

Andelar i utländska fonder 15 667 14 706

summa noterade aktier och andelar 107 087 114 306

En förteckning över fondens tio största aktieinnehav finns på sid 47.  
På fondens hemsida www.ap3.se återfinns en förteckning över fondens  
samtliga aktieinnehav.
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 NOT 10 investeringar i onoterade värdepapper, private equity, infrastruktur och fastigheter

AP3 hade per 31 december 2011 gjort följande investeringar i onoterade värdepapper via riskkapitalbolag och fonder. Specifikation nedan är över de största innehaven  
baserat på investerat kapital. 

Mkr
FONd/riskkApiTAlbOlAg Organisationsnummer Antal ägarandel kapital

2011  
Anskaffningsvärde

2010  
Anskaffningsvärde

Onoterade aktier
Vasakronan AB 556650-4196 1 000 000 25% 1 221 1 221
Hemsö Fastighets AB 556481-1429 50 000 50%                                             757                                             757
Bergvik Skog AB 556610-2959 347 5% 174 174
Alpcot Agro AB 556710-3915 9 874 993 10% 143 152
Affibody 556714-5601 4 405 402 2% 19 18
AP3 Investments AB 556853-7392 50 000 100% 0 -
Karolinska Development 556663-0322  1 226
FK Volga Farming Ltd 52% 179 153

Andelar i riskkapitalbolag och fonder
RMK GAC 100% 850 825
EuroPrisa 10% 473 473
Hancock GAC 100% 440 440
Southern Cone Timberland, LLC 19% 428 428
GS US Middle Market Buyout Fund 29% 346 406
Global Timber Investors 8 6% 330 330
ABN AMRO Infrastructure Capital Equity Partners 4% 296 270
Meridiam Infrastructure Fund 5% 254 244
Innisfree PFI Continuation Fund 7% 248 236
Altor Fund II 3% 241 261
Alchemy Investment Plan 1% 221 219
Henderson PFI Secoundary Fund LP 6% 219 219
Threadneedle Strategic Property Fund IV L.P. 4% 207 170
Crown European Buyout Opportunities II 6% 190 180
Bermuda Ltd LLREP3 12% 186 162
Paul Capital Partners Top Tier II 7% 183 182
Goodman Australia Industrial Fund 6% 182 182
Warburg Pincus Private Equity X 0% 177 139
AXA Alternative Property Inc Venture Fund 5% 176 138
Paul Capital Partners Top Tier III 6% 176 154
Resterande innehav 9 257 8 929
Totalt anskaffningsvärde 17 573 17 288
Totalt verkligt värde 21 346 18 966

I anskaffningsvärdet ingår 790 (722) mkr som avser förvaltararvoden för vilka återbetalning medges före vinstdelning.

En specifikation över samtliga innehav med angivelse av startår på investeringen och investeringsåtagande återfinns på www.ap3.se
1Karolinska Development börsnoterades under 2011. Innehavet ingår i noterade aktier.

 NOT 11 Obligationer och andra räntebärande tillgångar

ObligATiONer sAmT ANdrA räNTebärANde VärdepApper  
FÖrdelAT pÅ emiTTeNTkATegOri 

2011-12-31 2010-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 

Svenska staten 25 201 11 651

Svenska bostadsinstitut 18 589 15 571

Övriga svenska emittenter

  Finansiella företag 1 413 2 491

  Icke-finansiella företag 9 071 8 834

Utländska stater 19 589 34 243

Övriga utländska emittenter 15 487 20 195

Totalt 89 350 92 985

räntefonder 3 727 3 353

 NOT 11 Forts.

ObligATiONer sAmT ANdrA räNTebärANde VärdepApper  
FÖrdelAT pÅ iNsTrumeNTkATegOri 

2011-12-31 2010-12-31

Mkr Verkligt värde Verkligt värde 

Realränteobligationer 21 140 15 016

Övriga obligationer 57 084 65 502

Certifikat - -
Onoterade reverslån 5 355 5 352

Övriga instrument 5 771 7 115

Totalt 89 350 92 985

räntefonder 3 727 3 353

Av obligationer och andra räntebärande värdepapper avser 10 396 (15 212) mkr  
återinvestering av erhållna kontantsäkerheter relaterade till  värdepappers-
utlåning.  
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 NOT 12 derivat, brutto 2011

2011-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde

AkTierelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, Clearade Innehavda, köp 72 0 0

Innehavda, sälj 6 826 125 -9

Utställda, köp 5 607 0 -70

Utställda, sälj 6 185 -50

Terminer 3 255 127 -100

Swappar 3 726 56 -38

Summa 25 671 308 -267

varav clearat 21 838

räNTe- OCH krediTrelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, Clearade Innehavda, sälj 37 095 - -9

Utställda, köp 454 0 -
Utställda, sälj 19 229 2 0

FRA/Terminer 381 013 19 -155
CDS 6 519 145 -193

Swappar 13 174 62 -91

Summa 457 484 228 -448

varav clearat 437 791

VAluTArelATerAde iNsTrumeNT

Optioner, Clearade Innehavda, köp 457 0 0

Innehavda, sälj 2 496 -13
Utställda, köp 3 613 50 0

Utställda, sälj 4 997 -42

Terminer 120 554 1 456 -2 230

Swappar 54 - -14

Summa 132 171 1 506 -2 299

varav clearat - -240 240

summa derivatinstrument 615 326 1 802 -2 774

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas i syfte att effektivisera förvalt-
ningen eller hantera risken. 

Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade marknader i 
clearade produkter, varpå motpartsriskerna enbart är gentemot clearinghuset. 
Clearade derivat redovisas netto i balansräkningen. Valuta- och kreditderivat-
marknaderna 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 
godkänns 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 riskhanteringen med avseende på derivat-
instrument hänvisas till fondens riskhanteringsplan på www.ap3.se.

derivat, brutto 2010

2010-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde

AkTierelATerAde iNsTrumeNT

Optioner Innehavda, köp 3 19 -
Innehavda, sälj 2 1 -
Utställda, köp 2 - -21
Utställda, sälj 5 1 -

Terminer 2 497 49 -26

Swappar 928 65 -205

Summa 3 437 135 -252

varav clearat 2 509

 NOT 13 Övriga tillgångar

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Fondlikvider 540 1 467

Återköpstransaktioner 9 471 7 793

Övriga tillgångar 0 0 

Övriga kortfristiga fordringar 7 3
summa övriga tillgångar 10 018 9 263

 NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna ränteintäkter 1 691 1 717

Upplupna utdelningar 97 70

Restitutioner 29 16 

Förutbetalda kostnader 19 18

Upplupna premier aktielån 6 6

summa förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

 1 842 1 827

 NOT 15 Övriga skulder

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Leverantörsskulder 4 9

Fondlikvider 865 1 495
Löneskatter 1 0
Personalens källskatter 2 2
Återköpstransaktioner 8 475 -
Mottagna kontantsäkerheter 10 404 23 388

Övriga skulder 0 4

summa övriga skulder 19 751 24 898

 NOT 12 Forts.

2010-12-31

Mkr
Nominellt 

värde
Positivt  

verkligt värde
Negativt 

verkligt värde

räNTe- OCH krediTrelATerAde iNsTrumeNT

Optioner Innehavda, köp 53 910 2 -1
Innehavda, sälj 21 610 - -1
Utställda, köp 53 909 - 0

Utställda, sälj 21 610 - -1
FRA/Terminer 87 540 7 -157

CDS 5 015 85 -62

Summa 243 594 94 -221

varav clearat 238 579

VAluTArelATerAde iNsTrumeNT

Optioner Innehavda, köp 2 451 19 -
Innehavda, sälj 8 795 164 -1
Utställda, köp 10 226 - -8

Utställda, sälj 11 661 2 -71

Terminer 140 805 3 958 -883

Swappar 185 - -49

Summa 174 123 4 143 -1 012

varav clearat -
Effekt av nettoredovisning -55 55

summa derivatinstrument 421 151 4 317 -1 430
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STYreLSe Och VerKSTäLLANde direKTöreNS UNderSKriFTer

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Stockholm den 23 februari 2012

Pär Nuder  Ordförande

Inga-Lill Carlberg 

Ingela Gardner Sundström

Sonat Burman-Olsson

Lars Ernsäter 

Kari Lotsberg

 Björn Börjesson  Vice Ordförande

Gunvor Engström 

Peter Hellberg

Kerstin Hessius Verkställande direktör

 NOT 16 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Upplupna externa förvaltningskostnader 50 70
Övriga upplupna kostnader 9 11
Rörlig ersättning inkl sociala avgifter 2 4
Summa förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 61 85

Avsättning till rörlig ersättning gjordes 2010. Kvarvarande belopp år 2011 
består i sin helhet av andelen av ersättningen som har framskjuten utbetalning 
till år 2013.

 NOT 17 Fondkapital

NeTTObeTALNiNgAr mOT peNSiONSSYSTemeT

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

ingående fondkapital 220 829 206 539

Inbetalda pensionsavgifter 53 895 51 267
Utbetalda pensionsmedel innevarande år -54 919 -55 050
Överflyttning av pensionsrätter till EG -2 -1
Reglering av pensionsrätt -1 0
Administrationsersättning till Pensionsmyndigheten -213 -257
Summa nettobetalningar mot pensionssystemet -1 240 -4 041

Årets resultat -5 483 18 331

Utgående fondkapital 214 106 220 829

 NOT 18 poster inom linjen

pANTer Och därmed jämFörLigA SäKerheTer STäLLdA För egNA SKULder

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Panter för återköpstransaktioner 8 475  1 

Panter för derivathandel

   Erhållen kontantsäkerhet 0 382
   Ställd kontantsäkerhet 89 90
Utlånade värdepapper för vilka säkerheter erhållits

Utlånade värdepapper 10 085 22 789
Erhållen kontantsäkerhet 10 404 23 005

Ovanstående säkerheter finns redovisade i not 11, 13 samt 15.
 1 Korrigering har skett av 2010 års siffra pga felrapportering föregående år. 

öVrigA pANTer Och jämFörLigA SäKerheTer

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Utlånade värdepapper  mot erhållen  
säkerhet i form  av värdepapper

Utlånade värdepapper 4 742 14 005
Erhållen säkerhet i form av värdepapper 4 911 14 201

TOTALT ÅTAgANde

Mkr 2011-12-31 2010-12-31

Onoterade aktier 18 178 18 327
Fastighets- och skogsfonder 5 337 5 297

 NOT 19 Närstående

AP3 hyr sina lokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.
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reViSiONSberäTTeLSe

Revisionsberättelse
för Tredje Ap-fonden, organisationsnummer 802014-4120

Vi har reviderat årsredovisningen för Tredje AP-fonden (AP3) 
för räkenskapsåret 2011. Fondens årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29-42.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för  
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansva-
ret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt lagen om allmänna pensionsfonder och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel.  

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grund-
val av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt Interna-
tional Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt 
planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet 
att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis-
ningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter el-
ler på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som  är relevanta för hur fonden 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständig heterna, men inte i syfte att göra 
ett uttalande om effektiviteten i fondens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och 
av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
 
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i  
enlighet med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder 

(AP-fonder) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av  AP3s finansiella ställning per den 31 december 2011 
och av dess finansiella resultat för året enligt lagen om all-
männa pensionsfonder. Förvaltningsberättelsen är förenlig 
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräk-
ningen fastställes.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat 
inventeringen av de tillgångar som AP3 förvaltar. Vi har också 
granskat styrelsens och verkställande direktörens förvaltning 
i övrigt.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för räkenskapshandlingarna samt för förvaltningen av 
fondens tillgångar enligt lagen om allmänna pensionsfonder. 

revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om resulta-
tet av vår granskning och inventeringen av de tillgångar som 
fonden förvaltar samt om förvaltningen i övrigt på grundval 
av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisions-
sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om inventeringen av till-
gångarna har vi granskat fondens inventering samt ett urval 
av underlagen för denna.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen i övrigt har 
vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat  väsentliga 
beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna be-
döma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören 
har handlat i strid med lagen om allmänna pensionsfonder. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträf-
fande inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende 
förvaltningen.

Stockholm den 23 februari 2012

Anna Peyron
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen   

Peter Strandh
 Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen 
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Ap3 SedAN STArTeN 2001

AP3 har sedan 2001 riksdagens långsiktiga uppdrag att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta  
för inkomstpensionssystemet. För att nå det långsiktiga avkastningsmålet om 4 procent real avkastning  i 
snitt per år investerar AP3 i en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande 
tillgångar och alternativa investeringar. 

20 %

10 %

0 %

-10 %

-20 %

Totalavkastning efter kostnader 2001–2011, %

Marknaden under perioden 2001-2011 har 
karakteriserats av tre stora börsfall. AP3s 
nominella avkastning under perioden 2001-2011 
uppgår till i genomsnitt 3,4 procent per år.
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Ackumulerad avkastning efter kostnader 2001–2011, % Då pensioner och pensionsrätter årligen räknas 
upp med inkomstindex är det viktigt att AP3 
växer minst i samma takt som detta index för 
att bidra till pensionssystemet. Inkomstindex 
uppgår sedan 2001 till 3,1 procent per år, vilket 
innebär att AP3s avkastning sedan start över-
stiger inkomstindex. AP3s nominella avkastning 
har sedan start uppgått till i genomsnitt 3,4  
procent per år. Den reala, dvs inflationsrensade, 
avkastningen har uppgått till i genomsnitt 
 1,7 per år. 

AP3 KPI +4% Inkomstindex

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vid starten 2001 uppgick AP3s fondkapital till 
133 975 mkr. Sedan dess har fondkapitalet 
vuxit med 80 131 mkr till 214 106 mkr 2011. 
Fondkapitalets ökning består av den avkast ning 
om 68 092 mkr som AP3 åstadkommit samt av 
nettoflöden från pensionssystemet om 12 039 
mkr. Sedan 2009 är fonden netto betalare till det 
svenska pensionssystemet och har sammanlagt 
betalat ut 9 187 mkr. 

Fondkapitalets utveckling sedan starten 2001, mkr

Ingående kapital 
2001

Nettoflöden  
2001-2011

Totalavkastning 
efter kostnader 

2001-2011

Utgående kapital 
2011
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133  975

12 039

68 092

214 106

Fondkapitalet har vuxit med 80,1 mdkr sedan 2001
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Fondkapitalet har ökat med 80 131 mkr  
sedan starten och uppgick vid utgången av 
2011 till 214 106 mkr.
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Femårsöversikt

2011 2010 2009 2008 2007 Per år från start1 2001 Per år1 2007-2010

reSULTAT Och iNFLödeN

Mdkr
Nettoflöden från pensionssystemet -1,2 -4,0 -3,9 0,9 2,0

Årets resultat -5,5 18,3 29,4 -44,8 10,7

Fondkapital per 31/122 214,1 220,8 206,5 181,0 224,9

AVKASTNiNg Och KOSTNAder TOTALpOrTFöLj

%
Avkastning före kostnader -2,4 9,1 16,4 -19,7 5,1
Rörelsekostnader 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06

Provisionskostnader 0,04 0,07 0,09 0,07 0,07

Avkastning efter kostnader -2,5 9,0 16,3 -19,8 5,0 3,4 0,8

Inflation 2,0 2,3 0,9 0,9 3,5 1,7 1,9

Real avkastning efter kostnader -4,4 6,5 15,3 -20,5 1,5 1,7 -1,1 

Mdkr
Avkastning efter provisionskostnader -5,3 18,5 29,6 -44,6 10,8 6,3 1,8

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

Avkastning efter kostnader -5,5 18,3 29,4 -44,8 10,7 6,2 1,6

riSK

Risk (standardavvikelse), %3 9,2 7,0 9,9 16,6 7,3

Sharpe-kvot neg 1,2 2,0 neg 0,1

VALUTAexpONeriNg

% av totalportföljen4 19,3 11,3 8,3 13,8 9,0

exTerN FörVALTNiNg

% av totalportföljen4 34,8 41,0 40,7 38,8 39,9

FörVALTNiNgSKOSTNAder

% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader 0,07 0,07 0,08 0,07 0,06

Rörelsekostnader + provisionskostnader 0,11 0,14 0,17 0,14 0,13

Antal anställda 31/12 57 56 55 50 51

1Beräknad som annualiserat. 
2Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
3Visas fr o m 2010 för totalportföljen som en följd av den dynamiska allokeringen. T o m 2009 visades risk för den marknadsnoterade portföljen.
4Exklusive exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist. 

Fondkapitalets förändring

Mkr 2011 2010 2009 2008 2007

Ingående fondkapital1 220 829 206  539 181 024 224 897 212 198
Nettoflöden -1 240  -4 041 -3 906 831 991
Särskild förvaltning - - 0 53 1 028 
Resultat -5 483  18 331 29 421 -44 757 10 680 

Utgående fondkapital 214 106  220 829 206 539 181 024 224 897

1Ingående fondkapital vid fondens start 2001 var 133 975 mkr.



” Slingrig väg kantat av träd fugiam que aut  
sitam nis aliqui inuscia dolupta doles pratur  
lamus sitam nis aliqui inuscia dolupta doles  
eum nonsenitem que comnisi soluptaque.” 
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FördjUpNiNg: Ap3S pOrTFöLj

Krediter
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Exponering, %

Andel av  
avkastningen1,  %

Bidrag till 
 totalrisken, 

procentenheter

Räntor
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AP3

Avkastning  -2,4%
Risk   0,97%
Exponering  107,6%

Absolutavkas-
tande strategier

3,0

0,6

0,6

Aktier

53,5

61,9

100,4

Avkastning och risk i Ap3s portfölj per 31 dec 2011

Inflation

17,2

21,8

9,3

marknadsvärde per tillgångsslag

Mdkr 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

NOTerAde AKTier1 Sverige 28,7 32,0 26,5 17,9 24,0
Europa 25,6 24,4 25,5 20,8 32,3

USA 27,1 25,2 24,1 25,7 36,8

Asien 10,6 16,4 15,2 13,6 16,0

Tillväxtmarknader 13,1 12,8 11,5 5,9 8,4

Noterade aktier totalt 105,1 110,8 102,7 83,9 117,5

räNTebärANde1

Nominella Sverige 41,7 31,6 13,6 13,7 13,6

Euro-området 0,6 14,9 12,5 12,4 12,6

Storbritannien 2,3 4,7 4,4 4,5 12,2

USA 11,8 9,1 20,3 16,8 29,8

Asien 0,0 0,0 5,2 5,5 4,7
 
Realränteobligationer Sverige 17,1 1,5 0,1 5,4 7,4

Euro-området 0,6 1,4 4,7 4,8 3,2

USA 3,6 12,3 9,5 3,9 8,1

räntebärande totalt 77,6 75,4 70,2 67,0 91,5

ALTerNATiVA  iNVeSTeriNgAr1

Fastigheter Aktier och reverslån i Vasakronan 7,7 7,0 6,6 7,0 5,0

Aktier och reverslån i Hemsö Fastigheter 2,6 2,1 2,3 - -
Svenska bostadsobligationer - 3,4 3,4 6,2

Skog 4,0 3,2 2,9 2,3 1,2

Internationella fastighetsfonder 1,4 1,2 0,9 0,7 0,2

Fastigheter totalt 15,7 16,9 16,0 16,2 6,4

Onoterade aktier2 11,5 10,9 9,8 10,8 9,5

Nya strategier2, 3 - 6,9 7,7 3,1 -

Övriga tillgångar4 4,2 - - - -

Alternativa investeringar totalt   31,4 34,7 33,6 30,2 16,0

Ap3 TOTALT 214,1 220,8 206,5 181,0 224,9

1 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.
2 Onoterade aktier inkluderar noterade life science-aktier t o m 2007. Fr o m 2008 ingår life science-aktier i Nya strategier.                                                                                                                                                                                                          
3 Under 2011 har Nya strategier fördelats ut på respektive tillgångsslag. De investeringar som inte har en naturlig placering inom något tillgångsslag har klassificerats som Övriga tillgångar.
4 Under Övriga tillgångar redovisas bl a investeringar i konvertibler och försäkringsrelaterade risker.         

1Andel av totalavkastning beräknas som respektive riskklass avkastningsbidrag i förhållande till summan av samtliga riskklassers bidrag utan hänsyn till plus- och minustecken.
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AP3S ROLL I PENSIONSSYSTEMET 
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FördjUpNiNg: Ap3S pOrTFöLj

Valutaexponering per 31 dec 2011

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

Aktier och andelar 14 530 10 431 5 413 33 444 23 352
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist1 589 718 262 751
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 5 603 2 334 0 13 726 68
Derivat 42 0 -2 -22 -91
Övriga placeringstillgångar -2 924 -9 48 1 745 1 995

Valutaexponering brutto 17 840 13 474 5 459 49 155 26 075 112 003

Kurssäkring -18 794 -7 326 -3 819 -37 030 -1 318 -68 287

Total valutaexponering -954 6 148 1 639 12 125 24 757 43 715

1 Att denna exponering anses utsatt för valutarisk är en följd av lagkrav.

Kreditstruktur för den nominella ränte- och kreditportföljen 
(inklusive derivat) per 31 dec 2011

% Portfölj

Statsobligationer 49
Bostadsobligationer 37
Företagsobligationer Investment grade 11

High yield 3

Totalt  100

modifierad duration i den nominella ränteportföljen 
(inklusive externt förvaltade portföljer) per 31 dec 2011 

Portfölj

Sverige 3,3

Euro-området 1,4

Storbritannien 2,7

USA 3,4

Totalt antal år 3,2

Fördelning av ratingkategori i Ap3s portfölj med räntebärande  
tillgångar per 31 dec 2011

%
Stats- 

obligationer
Bostads- 

obligationer
Företags- 

obligationer
Total 

 exponering

Aaa 76 99 1 72

Aa2 17 1 12 13

A2 5 0 33 7

Baa2 0 0 45 6

<Baa3 2 0 9 2

Utan rating 0 0 0 0

Tio största aktieinnehaven i Ap3s aktieportfölj per 31 dec 2011

Bolag Marknadsvärde, mkr

Hennes & Mauritz  2 849
Ericsson 2 599
Atlas Copco 1 798
Volvo 1 673
Nordea Bank 1 509
TeliaSonera 1 266
Investor 1 083
Sandvik 1 028
Swedbank 940
Royal Dutch Shell 891

Tio motparter som erhöll mest aktiecourtage under 2011

Barclays Goldman Sachs Nordea
Citi JP Morgan UBS
Credit Suisse Neonet
Deutsche Bank Nomura

Fem motparter som förmedlade de största  
affärsvolymerna inom ränteförvaltningen under 2011

Bank of America M Lynch JP Morgan SEB
Danske Bank Nordea

Fem motparter som förmedlade de största  
affärsvolymerna inom valutaförvaltningen under 2011

Danske Bank Royal Bank of Scotland UBS
Nordea SEB
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FördjUpNiNg: Ap3S pOrTFöLj

w

Alternativa investeringar

Mandat Beskrivning av mandat och förvaltning

Ursprungliga  
investeringsåtaganden 

i mkr per 31 dec 2011

Investerade belopp  
utav ursprungliga 

investeringsåtaganden  
(exkl distributioner) 

i mkr per 31 dec 2011
Marknadsvärde

i mkr per 31 dec 2011

Onoterade aktier Investeringar görs i fonder som investerar i onoterade aktier fördelat på olika 
geografiska regioner samt olika invester ingskategorier (buyouts och venture 
capital). Investeringsåtagande och marknadsvärde för onoterade aktier inkluderar 
infrastrukturtillgångar.

Investeringar i infrastrukturtillgångar görs både i Sverige och internationellt. 

18 178

varav 1 324 

16 483

varav 1 453 

11 484

varav 1 186 

Fastigheter Investeringar i fastigheter är under uppbyggnad och består av ett 25%-innehav i 
Vasakronan, 50%-innehav i Hemsö Fastigheter, skogs fastigheter samt innehav i 
internation ella fastighetsfonder (se vidare sid 49).

Investeringar i internationella fastigheter görs via fonder. 

Investeringar i skogsfastigheter i Sverige och utomlands.

5 337

 
varav 2 077  

varav 3 260

4 862

 
varav 1 752 

varav 3 110  

15 729

1 448 

4 027 

exponering av noterade aktier och räntebärande tillgångar per 31 december 20111

Region Förvaltare och fondinvesteringar Typ av mandat Mkr Starttidpunkt för uppdrag

AKTiemANdAT

passiva mandat Sverige AP3 intern portfölj Alla bolag 27 898 2006-01-01

Europa AP3 intern portfölj Stora/Mellanstora bolag 21 453 2009-06-30

Europa BlackRock Investment Management Småbolag 2 038 2009-05-26

Nordamerika AP3 intern portfölj Stora bolag 531 2011-01-19

Nordamerika BlackRock Investment Management Stora bolag  6 421 2009-03-24

Nordamerika BlackRock Investment Management Mellanstora bolag 4 151 2007-10-31

Nordamerika BlackRock Investment Management Småbolag 4 609 2007-10-31

Japan BlackRock Investment Management Alla bolag 5 477 2006-01-17

Stillahavsasien BlackRock Investment Management Alla bolag 3 023 2007-06-29

Tillväxtmarknader AP3 intern portfölj Alla bolag 455 2006-01-25

Semipassiva mandat Nordamerika BlackRock Investment Management Stora bolag 11 189 2002-08-30

Tillväxtmarknader BlackRock Investment Management Alla bolag 6 054 2009-10-08

Tillväxtmarknader State Street Global Advisors Alla bolag 51 2011-12-31

räNTemANdAT

Semipassiva mandat Global AP3 intern portfölj 76 162

Aktiva mandat Nordamerika Guggenheim US High yield 689 2011-10-31

AKTiVA FONder  

Globalt Olika förvaltare Aktier 7 236

Globalt Olika förvaltare Blandade tillgångsslag 2 523

Nordamerika Olika förvaltare Ränteinstrument 1 361

Globalt Olika förvaltare Ränteinstrument 2 578

1 Exklusive likviditetsförvaltning och alternativa investeringar.

AP3s värdepappersinnehav i noterade aktier, räntebärande tillgångar, onoterade aktier via riskkapitalfonder, investeringar  
i skog och fastigheter finns att ladda ned på www.ap3.se
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FördjUpNiNg: Ap3S pOrTFöLj

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

investeringsåtagande i onoterade aktier per 31 dec 2011

AP3 investerar i onoterade aktier via fonder eller riskkapitalbolag. Inne-
haven är diversifierade både avseende region och investeringskategori 
(buyout eller venture capital).

Mkr

Norden

4 251

Europa Övriga världen

8 458

5 469

marknadsvärde fastighetsinvesteringar per 31 dec 2011

AP3s fastighetsportfölj består av innehav i Vasakronan, Hemsö Fastigheter, 
internationella fastighetsfonder, Bergvik skog och internationella skogsfonder. 

Vasakronan Hemsö 
Fastigheter

Internationella 
fastigheter

Skogsfastigheter

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Mkr

7 668

2 586

1 448

4 027 

Totalt åtagande i onoterade aktier per 31 dec 2011

Mkr

Totala
åtaganden

18 178

Totalt 
investerat

kapital

Totalt värde
distributioner1

och marknads-
värde

16 483

19 985

Totala  
distributioner1 

2001-2011

Marknadsvärde 
31 dec 2011

8 501

Av AP3s totala investeringsåtaganden om 18 178 mkr hade 16 483 mkr 
investerats per 31 dec 2011.

1 Distributioner är återbetalt investerat kapital samt utbetalda reavinster.
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AP3s långsiktiga uppdrag möjliggör investeringar i mindre likvida tillgångar. 
Dessa tillgångar bidrar till riskdiversifiering av portföljen samt högre 
avkastningspotential genom bland annat likviditetspremier. Fondens 
diversifierande investeringar består av riskkapitalfonder, fastigheter, 
skogsinvesteringar samt övriga tillgångar av mer opportunistisk karaktär. 
Alternativa investeringar har vuxit från 3 752  mkr 2001 till 31 423 mkr 2011, 
och utgjorde per 31 dec 2011 14,7 procent av AP3s totala investeringar.

1 Under 2011 omdefinierades Övriga tillgångar och motsvarande 2 977 mkr överfördes till noterade 
aktier och räntebärande fodringar.

diversifiering i alternativa investeringar 2001-2011 

Fastigheter
Onoterade aktier Övriga tillgångar1  

Andel av fondkapitalet

11 484

AP3 investerar i en globalt diversifierad portfölj. Bilden ovan visar en 
procentuell fördelning per region på marknadsvärdet av investeringarna  
vid årsskiftet 2011. 

 Noterade aktier 

 Räntebärande tillgångar

 Alternativa investeringar

Ap3s investeringar fördelade per region, 31 dec 2011

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Mkr
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Ap3S OrgANiSATiON

Avdelningen för affärsstöd och utveckling ansvarar för 
kontorsservice, IT och  back office. 

Fondens kapitalförvaltning är organiserad i fem enheter: 
Strategisk allokering, Betaförvaltning, Alfaförvaltning, 
Alternativa investeringar och Externförvaltning.

Risk och finansiell kontroll  ansvarar för personalfrågor, 
juridik, ekonomi och finansiell kontroll samt middle office.

För att kapitalförvaltare framgångsrikt ska kunna agera i  en 
omvärld som är i ständig förändring krävs relevant kompe-
tens och en väl anpassad förvaltningsorganisation. AP3 
uppnår detta genom tydlig ansvarsfördelning där förvalt-
ningsbesluten delegeras till de enheter eller personer som 
har störst möjlighet att bedriva förvaltningen på ett lönsamt 
och kostnadseffektivt sätt inom ramen för givna riskmandat. 
Styrelsen har ett stort ansvar och beslutar om riktlinjer för 
dynamisk allokering inklusive riskklasstruktur och över-
gripande allokering på riskklassnivå i portföljen. Styrelsen 
bestämmer även de avvikelsemandat inom vilka fondens  
VD kan ändra allokeringen.

Ap3S OrgANiSATiON 

Strategisk allokering PersonalIT

Alfaförvaltning Middle Office

Betaförvaltning JuridikAffärsstöd/Backoffice

Externförvaltning

Alternativa  
investeringar Finansiell kontrollKontorsservice

Kommunikation 
VD-stöd

Affärsstöd & 
Utveckling

Kapitalförvaltning Risk- & 
Finansiell kontroll

Compliance 
Officer

Styrelse

VD



ORDLISTA

ORDLISTA
Absolutavkastning Den faktiska avkastningen, 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 standardav-
vikelse.

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

Alfa Meravkastning utöver beta som genereras med 
hjälp av aktivt positionstagande. Se även beta.

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

Balanstal Pensionssystemets totala tillgångar (exkl 
premiepensionen) dividerat med pensionsskulden. 
Om balanstalet understiger 1 inträder den automatis-
ka 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 expone-
ring mot en riskfaktor såsom aktierisk, kreditrisk och 
volatilitet.

Buffertfond Utgörs av AP1-AP4 samt AP6. Buffert-
fondernas uppgift är dels att jämna ut tillfälliga 
variationer mellan pensions avgifter och pensions-
utbetalningar, dels att bidra till pensions systemets 
långsiktiga finansiering.

Buyout Innebär att en enskild aktör förvärvar aktie-
majoriteten i ett moget bolag. 

CDM En förkortning för Clean Development Mecha-
nism som är projekt under Kyotoprotokollet som 
syftar till att låta industriländer som anslutit sig till att 
minska sina koldioxidutsläpp att investera i projekt för 
att minska utsläppen i utvecklingsländer som ett al-
ternativ till utsläppsminsk ningarna i sina egna länder.

CDS Credit Default Swap. Se kreditswap.

Cleantech En förkortning för Clean technologies som 
står för energi- och miljörelaterade tekniker utveck-
lade 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 clearingverksamhet. Oftast en eller ett 
fåtal per land. I Sverige sköts derivatclearingen av 
Stockholms börsen där Stockholmsbörsen träder in 
som motpart till alla derivataffärer som har handlats 
på börsen.

CLS En bank som ägs av aktörerna på valutamarkna-
den 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 bland 
annat räkna optioner, terminer och swappar. Värdet 
av ett derivat beror bland annat på förändringar i det 
underliggande värdet.

Duration Används som ett mått på ränterisk. Uttrycks 
som genomsnittlig räntebindningstid och kan använ-
das för att approximera värdeförändringar utifrån 
antaganden om förändring av räntenivån.

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

High yield Obligationer som förväntas ge högre av-
kastning än statsobligationer, därför att kreditrisken är 
högre. Vanligen är ratingen sämre än investment grade.

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. 

IPEV The International Private Equity and Venture Ca-
pital Valuation Board är en internationell branschor-
ganisation för riskkapitalföretag. Organisationen ger 
bland annat ut värderingsriktlinjer baserade på IFRS 
och US GAAP vilka ses som branschstandard.

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 port-
följs avkastning, vanligen i form av ett standardiserat 
marknadsindex. Kallas även referensindex. 

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

Kreditswap Ett derivatkontrakt mellan två parter, A 
och B, i vilken A betalar B en räntepremie under en 
viss löptid. B betalar enbart en premie till A om en 
fördefinierad händelse för en viss tillgång inträffar. 
Storleken på denna premie utgörs av skillnaden 
mellan det nominella underliggande värdet för deri-
vatkontraktet och marknadsvärdet på den aktuella 
tillgången (credit-default-swap).

Option En option ger innehavaren rätten att köpa 
eller sälja en viss underliggande tillgång till ett i förväg 
fastställt pris vid en i förväg fastställd tidpunkt eller 
period. Utställaren av en option har motsvarande 
skyldighet. Exempel på olika typer av optionskontrakt 
valutaoptioner, ränteoptioner och aktieoptioner.

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, 
och inte 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 motpart 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.

Realiserad volatilitet Se volatilitet

Referensindex Se jämförelseindex.

Riskbudgetering Anpassning av risknivån i olika 
förvaltningsuppdrag utifrån uppdragens förväntade 
avkastning och samvariation i avkastning, i syfte att op-
timera förvaltningens totala riskjusterade avkastning.    

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

Riskkapital Avser generellt investeringar i ett företags 
egna kapital. Avser i praktiken ofta investeringar i 
företag som inte är marknadsnoterade, dvs private 
equity.

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

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

Stop loss En i förväg bestämd nivå avseende ackumu-
lerat resultat under en viss period vilken medför att 
samtliga positioner stängs omedelbart.

Swap En swap är ett kontrakt där motparterna kom-
mer överens om att byta flöden baserade på en viss 
underliggande tillgång till i förväg fastställda villkor. 
Kontraktet löper ofta över en period överstigande ett 
år. Exempel på olika typer av swapkontrakt är ränte-
swap, valutaränteswap och total return swap.

Termin En termin innebär ett kontrakt där mot-
parterna har skyldighet att köpa eller sälja en viss 
underliggande tillgång till ett i förväg fastställt pris vid 
en i förväg fastställd tidpunkt. Exempel på olika typer 
av terminskontrakt är valutaterminer, ränteterminer, 
Forward rate agreements (FRA) och aktieindextermi-
ner. Kontrakten benämns ofta forwards eller futures.

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

Uppförandekod Koncernövergripande regelverk och 
ledningssystem för hantering av miljö- och etikhän-
syn. 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. Port-
följförvaltning innebär ofta att ändra portföljens 
sammansättning så att denna förlustrisk blir tillfreds-
ställande låg. 

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

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

Volatilitet Visar hur mycket avkastningen varierar. 
Mäts som standard avvikelse på av kastningen. Reali-
serad volatilitet mäts på historisk avkastning.

Avkastnings- och riskmått

Absolut avkastning (rp)  
Portföljavkastning

Absolut risk eller volatilitet ( p)  
Standardavvikelsen för portföljavkastningen

Sharpe-kvot (riskjusterad absolut avkastning) 
Portföljavkastning minus riskfri avkastning 
dividerat med absolut risk = 

Informationskvot (riskjusterad aktiv avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk = 
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