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» AP3s VD Kerstin Hessius är nöjd med ett positivt resultat på
0,6 procent ett år då aktieportföljen backade rejält.

S. 18

» AP3s medarbetare stärker resultatet genom hög kompetens,
ansvarstagande och professionellt förhållningssätt.
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Tredje AP-fondens årsredovisning 2018
Denna årsredovisning beskriver AP3s verk samhet under 2018 och inkluderar även AP3s hållbarhets-
rapportering. AP3 följer Global Reporting Initiative’s riktlinjer, GRI Standards, rapporterar på nivå ”Core” 
och i enlighet med det branschspecifika tillägget Finansiella tjänster. Läs även AP-fondernas Etikråds 
årsrapporter på etikradet.se.

» Fyra hållbarhetsmål kopplade till klimatfrågan sattes 2014.
2018 visar resultatet att alla fyra målen uppnåtts.

S. 36
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2018
Resultatet uppgick till 2,2 miljarder kronor vilket motsvarade en 
avkastning på 0,6 procent efter kostnader. Fondens fastighets
investeringar och valutaexponering höll emot den dramatiska 
nedgången i aktieportföljen under sista kvartalet 2018. Vid årsskiftet 
uppgick fondens kapital till 341 miljarder kronor efter nettobetalningar 
till pensionssystemet på 6,8 miljarder kronor. Den genomsnittliga 
reala avkastningen de senaste fem åren uppgår till 6,7 procent efter 
kostnader vilket är betydligt högre än såväl fondens mål på 4 procents 
real avkastning som inkomstindex på 2 procent under samma period.

AP3 2018
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AP3 2018

Mindre expansiv penningpolitik, ökad handelsoro och tekniksektorns volatila 
utveckling bidrog till att marknadsrisken steg under året. När oron för tillväxtutsikterna 
tilltog under hösten sjönk aktiemarknaden tillbaka markant.

Ett år med ökad marknadsoro

Avkastning och bidrag till totalportföljen 
(per investeringskategori, valutahedgat, för valuta och absolutavkastande strategier visas endast bidrag till portföljens totala värdeutveckling)

Portföljens utveckling
Det sista kvartalet 2018 blev dramatiskt och 
de amerikanska börserna som står för över 
50 procent av världsindex föll med närmare 
20 procent. Trots dramatiken lyckades 
AP3s portfölj stå emot och genererade en 
positiv avkastning på 0,7 procent före kost-
nader. Det var främst den fortsatt starka 
utvecklingen i fondens svenska fastighets-
bolag och valutaexponeringen som bidrog 
till en positiv utveckling totalt. Fondens 
diversifiering gav därmed bra utdelning och 
avkastningen översteg jämförelseportföljen 
med hela 3,1 procentenheter. 

Marknadens utveckling 
Inledningen av året präglades av en fortsatt 
stark global tillväxt och en mindre expan-
siv penningpolitik, främst i USA. Oron för 
tillväxtutsikterna började tillta under hösten 
påhejat av handelsoro, italienska budgetför-
handlingar, resultatlösa Brexitförhandlingar 
och politisk osäkerhet i Mellanöstern. 

Samtidigt kom varningssignaler från den 
amerikanska teknologisektorn. Bolag som 
Facebook, Apple, Amazon och Google har 
varit motorn i den amerikanska aktiemark-
nadens uppgång. När Federal Reserve 
sedan signalerade fortsatta räntehöjningar 

och de långa räntorna i USA steg snabbt 
under september började aktiemarknaden 
återigen visa svaghetstecken som tilltog 
mot slutet av året.

I Sverige nådde inflationen upp till två pro-
cent men trots det höjde Riksbanken räntan 
först i december från -0,5 procent till -0,25 
procent. Det medförde att kronan utveckla-
des svagt även under 2018 och att svenska 
tillgångar klarade sig relativt bra. 
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AP3 2018

Portföljstrategi 
Med en tilltagande oro för tillväxtutsikterna 
vidtog AP3 under det första halvåret flera 
åtgärder i syfte att öka portföljens robust-
het. Portföljens totala risknivå reducerades 
genom att aktieexponeringen sänktes, 
valutaexponeringen ökade och duratio-
nen i obligationsportföljen förlängdes. När 
den amerikanska dollarn sedan stärktes 
markant under året reducerades återigen 
valutaexponeringen. AP3 fortsatte att ha 

Som ett led i den övergripande strategin att reducera portföljens 
totala risknivå ökade AP3s valutaexponering betydligt i början 
av året. Framförallt genom köpoptioner på USD. I takt med en 
ökande marknadsoro stärktes sedan dollarn markant samtidigt 
som framförallt tillväxtmarknadernas valutor försvagades. Den 
omvärderingen medförde att fonden under den senare delen av 
året ökade exponeringen mot tillväxtmarknader på bekostnad 
av USD. Fonden sålde också USD mot kronan när Riksbankens 
första höjning närmade sig. Exponeringen mot EUR fortsatte 
under året att vara låg.

AP3s portföljsammansättning 31 december 2018, baserat på marknadsvärdet
För absolutavkastande strategier anges total nettoexponering. Total exponering mot noterade aktier utgör ytterligare 4,7% inklusive terminer,  
en exponering som löpande förs över till en investering i aktiemarknaden. Då minskar marknadsvärdet av obligationer i motsvarande grad. 

Valutastrategi Valutaexponeringens utveckling under 2018
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en mycket låg exponering till kreditmark-
nader som bedömdes ha en låg förväntad 
avkastning. 

Inom alternativa investeringar fokuse-
rades arbetet på att prioritera de olika 
tillväxt alternativ som möjliggörs i det nya 
regel verket, i första hand inom redan väl 
etablerad verksamhet som fastighetsbolag, 
infrastrukturprojekt, skog och riskkapital-
fonder.
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VDord

Hur kommer vi att minnas 2018? Det var året som den amerikanska 
centralbanken för första gången sedan finanskrisen 2008 höjde räntan över 
två procent och Riksbanken tog ett första steg i riktning mot att lämna den 
negativa reporäntan.

Ett tufft år då  
riskspridning bar frukt

Det var våra fastighetsbolag och  
övriga onoterade tillgångar samt valuta-
exponeringen som höll emot och skapade 
det positiva resultatet.

Vi kommer att minnas 2018 då kronan fortsatte att falla, den 
svenska fastighetsmarknaden höll ställningarna, dollarn stärktes, 
den amerikanska börsen nådde nya rekord men föll sedan stort och 
räntorna orkade aldrig stabiliseras på en högre nivå. Det var året när 
den politiska arenan blev ett ökat hot mot världstillväxten genom 
handelskrig, när Brexitförhandlingen misslyckades och när politiska 
val ledde till besvärliga regeringsbildningar. Kina fick tillväxtproblem 
och allt fler började oroa sig för att världsekonomin sett toppen av 
denna tillväxtcykel.

Korkeken ger ingen skugga
I årsredovisningen 2017 jämförde jag den finansiella marknaden 
med tjuren Ferdinand som satt under sin korkek och luktade på 
blommorna där korkeken var den skyddande penningpolitiken och 
tillväxten blommorna han njöt dofterna av. Jag avslutade med att 
blicka fram mot 2018 där ”Ferdinands korkek kanske inte ger någon 
svalkande skugga längre” och så blev det faktiskt. När hösten kom, 
föll alla korkekens löv och blommorna vissnade. Sista kvartalet 
2018 blev mycket dramatiskt på aktiemarknaden.

Vår strategiska agenda för 2018 var att göra portföljen mer ro-
bust. Vi ökade vår dollarexponering, vi höjde durationen i ränteport-
följen och vi minskade aktierisken något. Det var bra för i höstrus-
ket stod portföljen emot lite bättre. Jag är nöjd med att vi lyckades 
leverera ett positivt resultat på 0,6 procent ett år då vår aktieportfölj 
gav ett negativt bidrag på 4,7 procentenheter. Det var våra fastig-
hetsbolag och övriga onoterade tillgångar samt valutaexponeringen 
som höll emot och skapade det positiva resultatet. Jag ser 2018 
som ett år där diversifieringen bar frukt.

Fondkapitalet står sig starkt
För första gången sedan 2011 minskade fondkapitalet vilket beror 
på att vår avkastning på 2,2 miljarder kronor inte täckte våra utbe-
talningar till pensionssystemet på 6,8 miljarder kronor. Det finns 
dock ingen anledning till oro, vårt fondkapital på drygt 340 miljarder 
kronor står sig starkt i förhållande till de förväntade utbetalningarna 
på mellan sex och åtta miljarder kronor de kommande åren. 

Vårt resultat de senaste fem och tio åren på 6,7 respektive 7,4 pro-
cent realt är starkt. Vårt bidrag under de senaste tio åren har varit 
avsevärt eftersom vår kapitaltillväxt per år har varit 5,8 procenten-
heter högre än inkomstindex. 

För att rusta för lite svårare tider stod också på 2018 års agenda 
att höja kvaliteten på våra interna processer. Vi har bland annat för-
stärkt organisationens första försvarslinje genom att tillsätta en se-
nior tjänst inom kapitalförvaltningen, Chief Operating Officer (COO), 
vi har moderniserat vår riskhanteringsplan och vi har upphandlat ett 
nytt resultatanalyssystem. 

Nya placeringsregler
En annan viktig händelse under 2018 var riksdagens beslut om 
AP-fondernas nya placeringsregler. Moderniseringen av placerings-
reglerna syftar till att öka fondernas diversifieringsmöjligheter och 
tydliggöra kravet på hållbarhet i förvaltningen. I den nya lagstiftning-
en sänks golvet för räntebärande tillgångar med låg likviditets- och 
kreditrisk. Samtidigt görs onoterade tillgångar till regel snarare än 
undantag. Hållbarhetsfrågorna har fått en högre prioritet och det 
ställs särskilda krav på samordning mellan de fyra AP-fonderna.

Under 2018 har vi ägnat mycket tid åt att anpassa våra interna 
riktlinjer till de nya placeringsreglerna som trädde i kraft första 
januari 2019. De nya reglerna är bra och viktiga men innebär inte 
omedelbara förändringar i vårt sätt att arbeta eftersom vi i prakti-
ken har legat steget före. Det är som det ska vara för ett långsiktigt 
uppdrag, inga tvära kast, snarare anpassning efter vad utvecklingen 
kräver.

Klimatstrategi med tydliga hållbarhetsmål
Vår hållbarhetsstrategi utgör en integrerad del av förvaltningen och 
ska vara förenlig med vårt uppdrag att skapa god avkastning till 
pensionssystemet. Det innebär att olika aspekter på miljö, sociala 
frågor, och bolagsstyrning inkluderas i investeringsbesluten. AP3 
för också dialoger med bolagen och deltar i olika ägarinitiativ. Vi 
följer Etikrådets rekommendationer när det gäller uteslutning av 
enskilda bolag i enlighet med konventionsgrunden men i övrigt ser 
vi inte uteslutning som en strategi i en ansvarsfull förvaltning. AP3s 
klimatstrategi är att ha tydliga hållbarhetsmål för portföljen. På det 
sättet anser vi att vårt kapital får störst genomslag. Vi kan stolt 
konstatera att vi nått de hållbarhetsmål som vi satte upp för 2018 
och nu har vi precis beslutat om nya mål fram till 2025. 

Avkastningsmålet ses över
En fråga som länge har varit på AP3s agenda är vårt reala avkast-
ningsmål på fyra procent. Är det rimligt att förvänta sig att det går 
att uppnå den avkastningen framöver? När vi beslutade om målet 
2004 var den amerikanska 20-åriga realräntan drygt två procent, 
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VDord

I vår förvaltning ska vi försöka förutse 
och fånga de större förändringarna för att 
skapa bra avkastning och begränsa risken 
för betydande värdetapp i portföljen.

idag ligger den en procentenhet lägre. Styrelsen valde dock att av-
vakta en revidering av målet tills fonden har gjort en fördjupad ALM 
analys. Den genomförs under 2019 i ljuset av de nya placeringsreg-
lerna och en något mer normaliserad penningpolitik. 

Komplex omvärld kräver flexibel förvaltning
Vi lever i en komplex värld där de finansiella marknaderna hela tiden 
prissätter förändringar som påverkar risken i olika tillgångar. I vår 
förvaltning av pensionskapitalet ska vi försöka förutse och fånga 
de större förändringarna för att skapa bra avkastning och begränsa 
risken för betydande värdetapp i portföljen. Vi måste kunna vara 
flexibla i vår förvaltning och vi måste ha god kontroll på våra risker. 
Det är viktigt att vi inte komplicerar vår portfölj för mycket även om 

vi hanterar tillgångar över hela världen, i många olika tillgångsslag, 
i många valutor och i många olika ägandeformer. 

Framåt arbetar vi med att förenkla vår verksamhet och det är 
alltid en utmaning. Vår strävan är att alltid göra vad som är till 
störst nytta för pensionssystemet. Jag vill tacka våra kompetenta 
medarbetare för fina insatser 2018 och för ambitionen att alltid vilja 
göra ännu bättre. Styrelsen får också ett särskilt tack för stöd och 
konstruktiva diskussioner men också värdefullt kravställande. 

Kerstin Hessius
Verkställande direktör
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Inkomstindex

APfondernas uppdrag

När det allmänna pensionssystemet reviderades under 90-talet fick AP- 
fonderna i uppdrag att förvalta buffertkapitalet. Avsikten var att över tid göra 
största möjliga nytta för nutida och framtida pensionärer. Knappt 20 år  
senare har uppdraget infriats och inkomstpensionssystemet stärkts.

Buffertfonderna är pensions-
systemets grundpelare

APfondernas uppdrag
Under 90-talet arbetades dagens allmänna pensionssystem fram 
som en blocköverskridande överenskommelse och sjösattes vid 
millennieskiftet. Pensionsgruppen har sedan dess uppgiften att 
värna det allmänna pensionssystemet genom att utvärdera dess 
funktion och arbete med förbättringar. 

En viktig grundpelare i inkomstpensionssystemet utgörs av 
de fem buffertfonder som fick i uppgift att förvalta den fondera-
de delen av pensionskapitalet. Första, Andra, Tredje och Fjärde 
AP-fonderna har identiska uppdrag att förvalta buffertkapitalet och 
Sjätte AP-fonden har uppdraget att förvalta en mindre del avsatt för 
riskkapital.

Det kapital buffertfonderna förvaltar ingår i det allmänna pen-
sionssystemet till förmån för nuvarande och framtida pensionärer. 
Utgångspunkten för förvaltningen är därför att alltid agera som en 
ansvarsfull investerare och ägare. Buffertfonderna agerar med den 
svenska regeringsformen, statens värdegrund och internationella 
konventioner som Sverige har skrivit under, som bas.

AP3 är tillsammans med övriga buffertfonder statliga myndig-
heter som skiljer sig från andra myndigheter genom att inta en 
oberoende ställning i förhållande till regeringen. AP-fondernas 
verksamhet regleras genom en särskild lagstiftning, AP-fondslagen 
(Lagen 2000:192). Uppdragets utformning ger möjlighet för buffert-
fonderna att agera långsiktigt och ger goda förutsättningar i övrigt 
att utföra uppdraget.

AP-fonderna finansierar underskottet i inkomstpensionssystemet Pensioner och pensionsrätter indexeras med inkomstindex  
och balansindex 2009-2018

Balansindex
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INKOMSTPENSIONSSYSTEMET

• Pensionssystemet är självfinansierande. Det sker inget 
individuellt sparande i inkomstpensionssystemet, 
istället erhåller man pensionsrätter. Varje månads 
totala pensionsinbetalningar från alla yrkesaktiva 
finansierar samma månads pensionsutbetalningar. Det 
är AP1–AP4 som hanterar skillnaden mellan in- och 
utbetalningar. 

• Pensioner och pensionsrätter (pensionsskulden) 
i inkomstpensionssystemet skrivs upp med den 
genomsnittliga löneutvecklingen (inkomstindex) i 
landet för att pensionerna ska ha en utveckling som  
är följsam med ekonomin i övrigt.

• Varje år beräknas tillgångarna och skulderna i 
inkomstpensionssystemet och om kvoten mellan 
dessa (balanstalet) understiger 1,0 går systemet 
in i balansering för att återställa den finansiella 
ställningen. Det innebär att pensionerna under en 
period höjs i långsammare takt i linje med balansindex 
för att stärka systemet (bromsen). På så sätt förblir 
de finansiella förutsättningarna stabila oavsett 
demografisk och ekonomisk utveckling över tid.

Fakta
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Uppdraget fyller två uppgifter
Buffertfondernas ena uppgift är att hantera de periodvisa över- och 
underskott som uppstår i inkomstpensionssystemet. Obalanserna 
beror på att den demografiska sammansättningen av Sveriges be-
folkning ändras över tid så att de pensioner som betalas ut ett givet år 
inte exakt motsvarar de pensionsavgifter som betalas in samma år.

För närvarande befinner sig inkomst pensionssystemet i en mång-
årig period med underskott vilket medför att buffertfondernas kapi-
tal nu används till pensionsutbetalningar, se graf på föregående sida.

Buffertfondernas andra uppgift är att bidra till stabiliteten i in-
komstpensionssystemet genom att generera finansiell avkastning 
för att bidra till systemets styrka över tiden. Tack vare den höga 
avkastning som buffertfonderna har uppnått har AP-fondernas  
betydelse för inkomstpensionssystemet ökat markant.

Buffertfonderna har hittills haft den stabiliserande roll i inkomst-
pensionssystemet som var avsikten. Att inkomstpensionssystemet 

Balanstalet (totala tillgångar/pensionsåtagandet) visar på styrkaAP-fondernas betydelse för inkomstpensionen har ökat markant

AP-fonderna

Avgiftstillgång
Pensionsskuld

AP-fonderna, % av tillgångar
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APfondernas uppdrag

idag står sig starkt framgår av utvecklingen mellan de samlade 
tillgångarna och de samlade åtagandena. Det så kallade balanstalet 
visar på just det förhållandet.

Pensionssystemet vidareutvecklas
Som ett led i att värna det allmänna pensionssystemet har Pen-
sionsgruppen påbörjat en revidering. Ett uppdaterat regelverk för 
AP-fonderna som gäller från den 1 januari 2019 är på plats som ett 
viktigt steg i detta arbete. Under 2019 fortsätter arbetet med att 
utforma regelverket med fokus på infrastruktur, riskkapital och lån. 

I tillägg arbetar man bland annat med att förbättra grundskyddet, 
att reformera premiepensionssystemet och att justera upp olika 
åldersnivåer som är relaterade till pensionssystemet. Det senare är 
ämnat att anpassa systemet till att vi idag förväntas leva i genom-
snitt cirka två och ett halvt år längre än när pensionsöverenskom-
melsen först träffades.

%

 utbetald 
inkomstpension

304
mdkr

pensionsavgifter

278
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från buffert- 
fonderna

27
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AP3s utveckling

Värdeutvecklingen når
långsiktigt mål

Utvecklingen i relation till uppgift och mål
AP3 bidrar till att stärka inkomstpensionssystemet så länge som 
avkastningen över tid överstiger inkomstindex. Den genomsnittliga 
utvecklingen för inkomstindex har varit 2,9 procent samtidigt som 
AP3s genomsnittliga avkastning har varit 5,6 procent sedan start.

I uppdraget ingår ett krav på generationsneutralitet. Risktagandet 
är därför en balansgång mellan att investera i riskfyllda tillgångar 
för att generera en hög avkastning över tid och att undvika bety-
dande värdefall på kortare sikt. AP3s styrelse har fastslagit att ett 
långsiktigt avkastningsmål på fyra procents real avkastning möter 
den balansgången.

Ackumulerad procentuell utveckling sedan 2001 
Efter de senaste årens starka värdeutveckling överstiger AP3s 
avkastning det långsiktiga målet på fyra procents real avkastning. 
Fondens genomsnittliga värdetillväxt sedan startåret uppgår till 5,6 
procent vilket motsvarar 4,2 procents real värdetillväxt. Under perio-
den som helhet har inflationsutvecklingen varit låg och uppgår till 1,3 
procent per år vilket understiger Riksbankens mål på två procent.

Efter de senaste årens starka värdeutveckling i kombination  
med en låg inflationstakt har AP3s uppdrag så långt uppfyllts. 

Ackumulerad procentuell utveckling av portfölj  
och jämförelsetal 2001–2018 
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AP3s utveckling

Nettoflöden mot pensionssystemet

Avkastning efter kostnader
Både IT-kraschen strax efter millennieskiftet och finanskrisen 2008 
medförde stora värdefall för AP3s kapital. Sedan 2009 har dock 
återhämtningen varit markant och värdeutvecklingen på investe-
ringarna har varit positiv sju år i rad, se figur på sidan 10. Fondens 
strategiska val tillsammans med ränta på ränta-effekten och 
stabiliteten i marknadsutvecklingen under perioden har medfört en 
kraftig ökning i det totala portföljvärdet vilket har genererat positiva 
effekter på inkomstpensionssystemets nyckeltal.

Fondkapitalets utveckling 
Under 2018 minskade AP3s kapital för första gången sedan 2011. 
Det beror på att årets avkastning på 2,2 miljarder inte täckte utbe-
talningen till pensionssystemet på 6,8 miljarder kronor. Under 2018 
motsvarade utbetalningen två procent av fondens kapital. Sedan 
2009 har AP3 betalat ut 50,7 miljarder kronor för att täcka under-
skottet i pensionssystemet. Under de kommande tio åren förväntas 
underskotten motsvara cirka 2,0–2,5 procent av buffertkapitalet 
per år. Buffertkapitalet kan därför förväntas stiga i långsammare 
takt under den kommande tioårsperioden jämfört med det senaste 
årtiondet.

Fondkapitalets utveckling 2009–2018

1810 14 1612 1709 13 1511 1810 14 1612 1709 13 1511

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

-4

-3

-2

-1

0

AP3s nettobetalningar till inkomstpensionssystemet  
har ökat 2009–2018

% av kapitalet

mdkr mdkr %

Genomsnittlig  
avkastning sedan  

starten 2001

 5,6%



12 AP3 ÅRSREDOVISNING 2018

Nya placeringsregler

Nya placeringsregler ger  
ökat handlingsutrymme
AP3s organisation är förberedd på att utnyttja möjligheterna som de nya 
placerings reglerna ger. Fonden har byggt upp såväl plattform som kompetens 
för att kunna växa inom onoterade investeringar.

Det nya regelverket trädde i kraft den 1 januari 2019. Det medför 
en strukturell förändring i den fortsatta utvecklingen av hur 
buffert kapitalet kan investeras. 

Huvudregeln sedan år 2000 har varit att kapitalet ska investeras 
i noterade tillgångar och ha en hög andel likvida obligationsinne-
hav. Minst 30 procent av kapitalet har därför varit avsett för obli-
gationer med låg risk. En undantagsregel har gjort det tillåtet att 
investera upp till fem procent i onoterade tillgångar vilket främst 
har varit ämnat för riskkapitalfonder. I tillägg har AP- fonderna 
kunnat investera i direktägda fastighetsbolag utan någon uttalad 
begränsning. 

 Regelverket är nu ändrat så att upp till 40 procent av tillgång-
arna kan investeras i illikvida tillgångar. Med det avses tillgångar 
som inte är noterade på en marknadsplats. Det innebär att de 
investeringar som AP-fonderna idag har inom riskkapitalfonder, 
fastighetsbolag, skog, infrastruktur och andra onoterade investe-
ringar räknas in under begränsningen. 

Samtidigt sänks kravet på innehav av minst 30 procent obliga-
tioner med låg risk till en lägsta nivå på 20 procent.

Det nya regelverket ger inte utrymme för några nya former av 
investeringar jämfört med tidigare. Även fortsättningsvis kan 
AP-fonderna inte investera i råvaror eller använda derivat med 
råvaror som underliggande tillgång.

AP-fondslagen är fortsatt tydlig med att uppdraget är att göra 
största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att 
långsiktigt generera en hög finansiell avkastning. Det nya regel-
verket ger goda förutsättningar för AP-fonderna att fortsätta att 
hantera hållbarhetsrisker och betonar fondernas centrala roll som 
ansvarstagande investerare.

Fastigheter

Stigande andel alternativa investeringar ger ökad diversifiering
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AP-fondslagen är fortsatt tydlig med att 
uppdraget är att göra största möjliga nytta 
för inkomstpensionssystemet genom att 
långsiktigt generera en hög finansiell  
avkastning. 

KORT OM DE NYA PLACERINGSREGLERNA

 

Fakta

Valutaexponeringen 
får högst uppgå till 40 
procent av tillgångarna.

Högst 40 procent av 
fondens tillgångar 
får placeras i illikvida 
tillgångar. 

Fonden får inneha högst 
10 procent av rösterna i 
ett börsnoterat bolag.

Minst 20 procent av 
fondens tillgångar ska 
placeras i räntebärande 
värdepapper med låg 
kredit- och likviditetsrisk. 
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Fondens investeringar 
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Nya placeringsregler

Nytt regelverk lyfter fram  
AP-fondernas hållbarhetsarbete
Peter Lundkvist, ansvarig för ägarfrågor på AP3, ger sin syn på hur den nya lag-
stiftningen påverkar AP-fondernas arbete som ansvarstagande investerare och ägare.

Hur ser du på att den nya lagstiftningen 
lyfter fram hållbarhetsfrågor?
Uppdateringen av AP-fondslagen ligger väl 
i linje med den internationella utvecklingen 
där långsiktigt institutionellt kapital i allt 
större utsträckning förväntas spela en roll 
i omställningen mot ett mer hållbart sam-
hälle. Den betonar också hur viktigt det håll-
barhetsarbete som AP-fonderna bedriver 
faktiskt är, vilket vi är stolta över.
 
Vad innebär det att förvalta fondmedlen 
på ett föredömligt sätt?
Det betyder att AP-fonderna ska leverera en 
långsiktigt hög avkastning. Vi ska verka för 
en hållbar utveckling, utan att göra avkall på 
avkastningsmålet. För att behålla allmän-
hetens förtroende är det helt avgörande att 
AP-fonderna integrerar aspekter som miljö, 
sociala frågor, bolagsstyrning och affärsetik 
i förvaltningen. Vi är övertygade om att det 
också är viktigt för förtroendet för inkomst-
pensionssystemet som helhet.  

Innebär det någon förändring i 
arbetssätt jämfört med tidigare? 
Hörnpelarna i vår förvaltningsmodell har 
utvecklats under närmare 20 års tid. Det 
gäller även hållbarhetsarbetet men det 
finns alltid anledning till kontinuerliga 
förbättringar. Sedan länge är AP-fonderna 
engagerade ägare i de bolag vi investerar i. 

Uppdateringen ligger väl i 
linje med den internationella 
utvecklingen där långsiktigt 
institutionellt kapital 
förväntas spela en viktig roll 
i omställningen mot ett mer 
hållbart samhälle.

Vi för dialoger med bolagen och övriga 
intressenter och vi deltar i olika nationella 
och internationella initiativ som främjar god 
bolagsstyrning. 

Hur påverkar den nya lagstiftningen 
innehaven i tillgångsportföljen? 
Fonderna tar hänsyn till de internationella 
konventioner som Sverige har underteck-
nat och AP1-AP4 har i samverkan kommit 
överens om gemensamma riktlinjer för 
vilka tillgångar som fondmedel inte bör 
placeras i. AP-fonderna är också del av en 
internationell samverkan där den internatio-
nella finansmarknaden aktivt arbetar mot 
kränkningar av konventioner. På så sätt blir 
AP-fondernas arbete effektivare och får ett 
större genomslag.

Peter Lundkvist, ansvarig ägarfrågor
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Hålltext
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Förutsättningar och särdrag

AAA
16-37

Förutsättningar och särdrag
AP3s uppdrag och förutsättningar bidrar på flera sätt till fondens särdrag.  
Dessa utgör en viktig bas för val av investeringsstrategi och förvaltningsmodell. 

AP3s kapitalförvaltning har utvecklats un-
der nästan 20 års tid. Ramverket bygger på 
fondens särdrag som investerare och utgör 
hörnpelarna i den kapital förvaltningsmodell 
som är basen för att kunna bedriva en 

AP3s arbetssätt, det statliga ägandet 
och den svenska hemvisten gör att 
fonden är en attraktiv samarbetspart-
ner och bidrar till att skapa långsiktiga 
projekt.

Mer om AP3s förvaltningsmodell 
på sidorna 16-37

Långsiktighet 
 

AP3s uppdrag för pensionssystemet 
är långsiktigt. Fonden kan därför 

agera med längre tidsperspektiv och 
investera i illikvida investeringar där 
värdeskapandet realiseras över tid. 
Avkastningen blir relativt hög efter-

som de inte är lämpade för alla typer 
av investerare.

AP3 har en effektiv storlek på portfölj
och organisation. Portföljen är stor nog 
att dra nytta av skalfördelar samtidigt 
som organisationens storlek ger korta 
beslutsvägar och medarbetarna ett 
stort ansvar som förpliktigar och förut-
sätter stor kunskap och erfarenhet.

AP3 regleras av AP-fondslagen vilket ska-
par stabila förutsättningar. Lagen möjliggör 
ett både flexibelt och långsiktigt agerande 
och skapar en relativ fördel jämfört med 
andra aktörer som kan tvingas att sälja av 
tillgångar när marknadsrisken ökar.

AP3S SÄRDRAG

Med Sverige som bas 
AP3 har Sverige som bas och därför större 
fokus på svenska investeringar. Det har varit 
gynnsamt under lång tid samtidigt som 
det också varit värdefullt att ta med sig ett 
svenskt perspektiv ut i världen.

lång siktigt framgångsrik kapitalförvaltning. 
Modellen beskrivs på följande sidor och 
omfattar allt från val av investeringar till 
hållbarhetsarbete och AP3s medarbetare. 
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Förvaltningsmodell

AP3s styrelse har beslutat om ett avkastningsmål på fyra procents real avkastning 
över tid. Med ett relativt högt avkastningsmål är förvaltningen därför inriktad på 
investeringar som har potential att generera en avkastning på den nivån.

Grundstenar i förvaltningsmodellen

Förvaltningsmodellen som är utformad uti-
från AP3s särdrag har följande huvudinslag:

• Investerar i tillgångar som genererar 
riskpremier.

• Anpassar portföljens olika risker till 
förändrade förutsättningar (dynamisk 
allokering)

• Tillämpar diversifiering och riskspridning 
som skapar värde genom att reducera 
sårbarheten.

• Utnyttjar effektiv ägarstyrning som med-
för att ägandet bedrivs ansvarsfullt.

• Tillämpar kostnadseffektiva lösningar.

För att upprätthålla en hög ambitionsnivå 
inom dessa områden har AP3 gjort ett antal 
val som karaktäriserar hur förvaltningen 
bedrivs:

Olika placeringshorisonter 
– strategisk och taktisk allokering
Den faktor som över tid har störst betydelse 
för fondens avkastning är den övergripande 
portföljallokeringen och därmed totalrisken 
i portföljen. En god övergripande riskallo-
kering uppnås genom diversifiering och ge-
nom att fonden i ett medellångt perspektiv 
ändrar allokeringen dynamiskt beroende 
på finansmarknadens förutsättningar. Den 
strategiska allokeringen baseras på ett 
medel- till långsiktigt perspektiv där huvud-
sakligen konjunkturbedömningen tillsam-
mans med förväntad avkastning ligger till 
grund för att anpassa portföljriskerna. Den 

taktiska allokeringen har en kortare invest-
seringshorisont och försöker kvantitativt 
eller kvalitativt finna felprisättningar i mark-
naden. Över tid tror AP3 att kombinationen 
av diversifiering och strategier med fokus 
på olika placeringshorisonter sammantaget 
kommer att möjliggöra att avskastningsmå-
let uppfylls till en rimlig risknivå.

Fokuserar på Sverige men investerar 
över hela världen
AP3 investerar globalt för att bygga en 
diversifierad portfölj och för att kunna till-
varata de möjligheter som finns tillgäng-
liga på världens investeringsmarknader. 
Samtidigt är AP3 fokuserad på Sverige och 
svenska investeringar. AP3 kan de svenska 
förhållandena bäst, har primärt ett svenskt 
kontaktnät och en tradition av att bygga 
fastighetsbolag i Sverige. Det är därför AP3 
gör mest direktinvesteringar och fokuserar 
sina insatser inom ägarstyrningområdet i 
Sverige.

Förvaltar det mesta av kapitalet 
internt och tar hjälp av globalt nätverk 
av specialister
Styrningen av förvaltningen görs från konto-
ret i Stockholm varifrån cirka 60 medarbe-
tare hanterar en stor del av investeringarna. 
Förvaltningen bedrivs främst i intern regi. 
Det medför en god insyn i investeringarna, 
en god förståelse för händelseutvecklingen, 
en effektiv ägarstyrning samt en hög kost-
nadseffektivitet. Det förutsätter en erfaren 

egen personal för att både bedöma inves-
teringar och att sköta uppföljningen. Inom 
valda områden sker investeringarna med en 
extern förvaltare där specialistkompetens 
krävs inom områden som ligger utanför 
AP3s kärnverksamhet till exemepl aktiv 
aktieförvaltning inom tillväxtmarknader och 
förvaltning av riskkapital.

Investerar i onoterade investeringar 
för diversifiering och avkastning
AP3s särdrag har gjort fonden till en attrak-
tiv motpart och krävande investerare både i 
Sverige och internationellt. Det leder till att 
AP3 har möjlighet att samarbeta med spe-
cialister för att genomföra direktinvestering-
ar i fastigheter, infrastruktur och skog. Det 
viktigaste skälet till att bygga egna bolag är 
att det utgör ett mycket kostnadseffektivt 
sätt att förvalta kapital. Direktägandet ger 
också en ökad insyn och bättre möjligheter 
till en ansvarsfull ägarstyrning vilket förbätt-
rar kontrollen av värdeskapandet över tiden. 
Samtidigt är investeringarna mindre utsatta 
för den noterade marknadens volatilitet. 
AP3 har också lång erfarenhet som investe-
rare i riskkapitalbolag.  

Investerar kostnadseffektivt
Att vara kostnadseffektiv är en viktig förtro-
endefråga. AP3 ställer höga krav på effek-
tiva lösningar och går noga igenom val av 
förvaltningsmodell, samarbetsformer och 
krav på leverantörer.

Intern förvaltning, 73%
Extern förvaltning, 27%

Sverige, 41%
Världen, 59%

Noterat, 76%
Onoterat, 24%

AP3S PORTFÖLJ UR TRE PERSPEKTIV

Världen | Sverige Extern förvaltning | Intern förvaltning Onoterat | Noterat
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Förvaltningsmodell

Vad innebär de nya placeringsreglerna i 
övrigt för kapitalförvaltningen? 
– De innebär att vi bättre kan utnyttja 
våra institutionella fördelar som långsiktig 
förvaltare av pensionskapitalet. Placerings-
reglerna ger ökade möjligheter att bära 
likviditetsrisker och att öka diversifieringen 
i portföljen. Det ligger väl i linje med den 
portföljstrategi AP3 arbetat med under de 
senaste åren. Ett exempel på strategin är 
att löpande utveckla fastighetsbolagen 
och den investering som gjordes i elnäts-
företaget Ellevio 2015.
 
Det nya regelverket ger alltså bättre 
förutsättningar?
– Ja, det utökade handlingsutrymmet 
är mycket värdefullt för vårt långsiktiga 
uppdrag att skapa största möjliga nytta för 
inkomstpensionssystemet. Det kräver i sig 

Hur främjar AP3 en hållbar utveckling?
– Som långsiktig kapitalförvaltare har vi 
ett stort intresse av att bidra till en fortsatt 
gynnsam utveckling för finansiella investe-
ringar. Då är det naturligt att arbeta för att 
den ekonomiska, sociala och miljömässiga 
utvecklingen är förenlig med en hållbar 
samhällsutveckling.

Hur påverkar det AP3s verksamhet?
– AP3s strategi i hållbarhetsfrågor går långt 
tillbaka i tiden och är en del av att göra bra 
investeringar. Vi fortsätter att ha tydliga 
hållbarhetsmål för portföljens CO2 avtryck 
och för investeringar inom vissa områden 
som gröna obligationer. Vi arbetar också 
för att våra egna fastighetsbolag ska vara 
branschledande inom hållbarhet.

Långsiktigt uppdrag kräver brett perspektiv
AP-fondernas uppdrag är att göra största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att 
långsiktigt skapa en hög avkastning men också att ta hänsyn till hur investeringarna påverkar 
omvärlden. Det nya regelverket betonar AP-fondernas skyldighet att bedriva en ansvarstagande 
förvaltning. Kerim Kaskal, CIO, förklarar vad det innebär för AP3s kapitalförvaltning.

ett brett perspektiv på hur man bedriver 
kapitalförvaltning. Ett exempel på det är de 
uppfattningar som gäller just idag på vad 
som är en bra eller dålig investering, ur olika 
perspektiv. Vi vill till exempel inte avsäga 
oss möjligheten att påverka utvecklingen 
i olika branscher, något som är lite av en 
trend idag.

Men ni utesluter också bolag och 
branscher?
– Vi följer AP-fondernas Etikråds rekom-
mendationer när det gäller uteslutning av 
enskilda bolag i enlighet med konventions-
grunden. I övrigt ser vi inte uteslutning som 
en lösning på några hållbarhetsfrågor men 
vi är självklart inte intresserade av att äga 
bolag och sektorer som löper stor risk att 
inte få verka framöver som till exempel 
kolindustrin.

Kerim Kaskal, CIO
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Hållbarhetsmål

2014 satte AP3 upp fyra konkreta hållbarhetsmål för 2018, alla inom ramen för 
klimat området. I slutet av 2018 visar resultatet att alla mål är uppnådda. 

Hållbarhetsmål med  
fokus på klimatfrågan

Klimatförändringen är en utmaning som 
ställer krav på stora omställningar i den 
globala resursanvändningen. 2014 satte 
AP3 upp hållbarhetsmål för att bidra till 
att begränsa dessa risker. De fyra över-
gripande målen belyser väsentliga områden 
där AP3 har störst möjlighet att påverka 
utvecklingen. Hit räknas exempelvis gröna 
obligationer och strategiska hållbarhets-
investeringar. 

En annan väsentlig del i den övergripande 
strategin utgörs av hållbarhet inom fondens 
fastigheter. Fastigheter tar mycket resurser 
i anspråk både i form av energi, avfall och 
materialåtgång. AP3 strävar efter att fon-
dens hel- och delägda fastighetsbolag ska 
vara förebilder för fastighetsbranschen ur 
ett hållbarhetsperspektiv. 

I den noterade aktieportföljen bedriver 
AP3 dialog med syfte att portföljbolagen 

ska reducera klimatpåverkan i den egna 
verksamheten. AP3 verkar för att begränsa 
hållbarhetsrisker som kan inverka negativt 
på fondens avkastning, till exempel genom 
att successivt minska koldioxidavtrycket i 
tillgångsportföljen genom att vikta ned, eller 
helt avstå ifrån, investeringar i bolag och 
sektorer som har störst klimatpåverkan. Att 
sätta upp förnyade tydliga hållbarhetsmål 
för kommer att göras även framöver.

AP3S HÅLLBARHETSMÅL

Halvera CO2-avtryck
Noterade aktiers och krediters CO2 avtryck skulle till 2018 ha halverats jämfört med 
fondens nivå 2014. AP3 arbetar för att alla bolag ska rapportera sitt CO2-avtryck.

Läs mer på sid 19

Fördubbla strategiska hållbarhetsinvesteringar
Fondens strategiska hållbarhetsinvesteringar skulle ha fördubblas från 10 miljarder 
kronor till 20 miljarder vid slutet 2018. Vid årsskiftet uppgick dessa investeringar till 
28,5 miljarder kronor.

Läs mer på sid 23 

Tredubbla gröna obligationer
AP3 siktade på att mer än tredubbla innehavet i gröna obligationer från 4,5 miljarder 
kronor 2014 till 15 miljarder 2018. Vid årsskiftet var AP3s gröna obligationer värda 
16,5 miljarder kronor.

Läs mer på sid 25

Arbeta för gröna fastigheter  
AP3 arbetar för att fastighetsinnehaven med Vasakronan i spetsen ska leda 
utvecklingen av hållbarhetsarbetet i den svenska fastighetsbranschen. Global Real 
Estate Sustainable Benchmark (GRESB), rankar Vasakronan 2018 som etta i Europa 
i segmentet kontor och som det nionde mest hållbara fastighetsbolaget i världen.

Läs mer på sid 26

1
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Koldioxidavtryck

Långsiktiga investerare kan tillämpa flera 
olika strategier för att minska den klimatpå-
verkan som investeringar ger upphov till:

• Påverka bolagen att reducera klimat-
påverkan i sina verksamheter.

• Investera i nya lösningar som bidrar till 
att reducera klimat påverkan. 

• Medvetet besluta att inte investera i 
bolag och sektorer med stor negativ 
klimatpåverkan. 

Investerare kan också välja att minska den 
egna exponeringen mot klimatrisker. Det 
gör man genom att inte investera i de bolag 
och sektorer som har störst klimatpåverkan 
och därmed minska koldioxidavtrycket i 
portföljen. 

AP3 har valt att inte investera i bolag verk-
samma inom kolproduktion och oljesand, 
ett ställningstagande som fonden fattat 
på affärsmässiga grunder. Generellt är 
fondens grundläggande uppfattning att inte 
avsäga sig ansvaret för utsläppen genom 
att avyttra bolag med klimatutmaningar 
eftersom det inte är den mest klimatef-
fektiva lösningen. AP3 har istället valt att 
påverka bolagen genom ägarstyrning. Det 
handlar främst om att få bolagen att mäta 
sitt koldioxidavtryck och sedan anpassa 

och utveckla sin verksamhet för att minska 
avtrycket. AP3 för löpande dialoger med de 
portföljbolag som har stor exponering mot 
koldioxid och eftersträvar att dessa över tid 
ska minska sin klimatpåverkan. 

Klimatpåverkan fortsätter minska
Som en del av AP3s klimatarbete ingår 
att mäta och redovisa det klimatutsläpp 
som fondens investeringar ger upphov till. 
Fonden redovisar ett antal olika mått för 
koldioxidavtrycket, som utvärderas för en 
sammanvägd bedömning. Koldioxidav-
trycket ger viktig kunskap om klimatrisken 
i portföljen och utgör basen för dialog med 
portföljbolagen. 

Under 2018 fortsatte fondens klimatpå-
verkan att minska. Det absoluta koldiox-
idavtrycket har minskat med 35 procent se-
dan 2014. Den 31 december 2018 hade AP3 
ett koldioxidavtryck som var 48 procent läg-
re än motsvarande globala jämförelseindex. 
Mätt som viktat medeltal av de mått som 
används var koldioxidavtrycket mer än 50 
procent lägre än globala jämförelseindex.

AP3 har sammantaget uppnått målet att 
till slutet av år 2018 halvera noterade aktiers 
och krediters koldioxidavtryck sedan 2014. 
Läs mer om AP3s rapportering och mät-
metod av koldioxidavtryck på ap3.se.

Skogsinnehavet betydelsefullt 
Redan när AP3 började mäta den noterade 
aktieportföljens koldioxidavtryck i december 
2014 var portföljen som helhet koldioxidneu-
tral. Anledningen till detta är fondens omfat-
tande skogsinnehav. Hela skogsinnehavet är 
certifierat i enlighet med Forest Stewards-
hip Council, FSC, en kvalitetsstämpel som 
säkrar att skogstillgångarna förvaltas på ett 
hållbart sätt. AP3s skogsinnehav är betydel-
sefullt för att minska fondens totala koldi-
oxidavtryck och klimatpåverkan, eftersom 
skog binder koldioxid. Analys av skogsinne-
havet, motsvarande 205 000 hektar, visar att 
det finns totalt 38 miljoner ton lagrad koldi-
oxid i skogen. Om den mängd koldioxid som 
binds av biomassorna under jord inkluderas 
blir siffran högre. Beaktas endast tillväxten 
i skogen så binder den årligen lika mycket 
koldioxid som bolagen i fondens noterade 
aktieportfölj genererar varje år.

Halvering av CO2-avtrycket
 
Klimatförändringen utgör en global utmaning som ställer höga krav på stora om- 
ställningar i användningen av jordens resurser. Här har investerare en viktig roll att 
spela och AP3 bedriver påverkansarbete på flera olika sätt. 

AP3s koldioxidavtryck för noterade aktier1 2018 2017 2016 2015 2014
Aktieportföljens absoluta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) (miljoner tCO2e)2 1,1 1,2 1,2 1,4 1,5

AP3 jämfört med MSCI ACWI (2018-12-31) -48% -45% -47% -44% -27%
Koldioxidintensitet relaterat till ägarandel av bolagens marknadsvärde (tCO2e/miljoner kronor)3 9,7 9,4 10,2 12,2 17,1
Koldioxidintensitet relaterat till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/miljoner kronor)4 15,1 15,7 15,9 18,5 25,3
Koldioxidintensitet, viktat medeltal (tCO2e/miljoner kronor)5 13,2 14,8 - - -
Marknadsvärdet av fondens portfölj som täcks in av CO2e-data (miljarder kronor, 2018-12-31) 108,9 126,1 120,5 141,4 94,9
Andel av aktiekapitalet som det finns data för (%) 78% 83% 78% 81% 76%

1) Mätt enligt gemensamt överenskommen mätmetod med övriga AP-fonder.
3) CO2e (koldioxidekvivalent) är en måttenhet som gör det möjligt att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser.
4) Summan av fondens andel av bolagens utsläpp delat med det totala marknadsvärdet av fondens noterade aktieinnehav.
4) Summan av fondens andel av bolagens utsläpp delat med summan av fondens andelar av bolagens omsättning.
5) Summan av bolagens andel i portföljen (baserat på marknadsvärde) multiplicerat med bolagens koldioxidintensitet i förhållande till omsättning.
Formlerna för ovanstående indikatorer finns tillgängliga på AP3s hemsida.
Källa: Trucost

HÅLLBARHETSMÅL
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Noterade aktier

Noterade aktier ger AP3 möjlighet att investera i ekonomisk tillväxt och  
innovationsfömåga världen över och utgör en betydande del av AP3s portfölj. 

Aktieinvesteringar i global  
tillväxt och innovationsförmåga

Den aktiva förvaltningen baseras på:

• Fundamental analysbaserad intern 
förvaltning, särskilt i Sverige och övriga 
Europa.

• Hållbarhetsinriktad extern aktiv förvalt-
ning i tillväxtmarknader.

• Kvantitativa modeller, som är egen-
utvecklade och delvis baserade på de 
senaste metoderna för maskininlärning.

• Taktisk allokering.

• Ägarstyrning.

För att erhålla en effektiv marknads-
exponering till en låg kostnad, bedrivs även 
passiv eller semipassiv förvaltning på vissa 
marknader. 

Analysbaserad förvaltning
Den interna förvaltningen av noterade aktier 
i Sverige och Europa är driven av funda-
mental analys. AP3s egna förvaltare ställer 
bolagens möjligheter till vinstutveckling i 
relation till marknadens värdering. Förval-
tarnas kompetens och erfarenhet är grun-
den för den förvaltningen. Samarbete med 
extern expertis är nödvändig för att kunna 
följa utvecklingen globalt.

För aktiv förvaltning på marknader som 
är geografiskt avlägsna och inom de områ-
den där AP3 inte har intern kapacitet, anlitas 
externa förvaltare. Huvudsakligen gäller 
detta tillväxtmarknader.

Kvantitativa modeller
Modellbaserade investeringar utgör idag ett 
viktigt komplement till den fundamentalt 
analysbaserade förvaltningen och bidrar till 
systematik och kostnadseffektivitet. AP3 
bedriver idag egen kvantitativ analys och 
modellkonstruktion. Under senare år sker 
det i ökande utsträckning med hjälp av ma-
skinlärning och artificiell intelligens.

Taktisk allokering
Det viktigaste aktiva beslutet för AP3s 
avkastning och risk är valet av totalexpone-
ring mot aktiemarknaden. Genom taktisk 
allokering varieras exponeringen utifrån 
AP3s syn på ekonomisk utveckling och fun-
damental värdering. Terminer och optioner 
är effektiva instrument för att kunna göra 
anpassningar utifrån förändringar i omvärld 
eller hur tillgångar prissätts.

Aktiv ägarstyrning
AP3 bedömer att välskötta bolag ger en 
högre riskjusterad avkastning över tid. AP3s 
ägarstyrning är koncentrerad till den svens-
ka aktiemarknaden, eftersom fonden har 
störst möjlighet att påverka där ägandet är 
störst. För största möjliga genomslagskraft 
bedrivs internationell ägarstyrning i första 
hand genom samverkan med såväl Etikrå-
det som stora kapitalägare.

Intern/Extern förvaltning av aktieportföljen

Intern förvaltning          Extern förvaltningIntern förvaltning, 54%          Extern förvaltning, 46%

Intern/Extern förvaltning per region
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amerika
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37,6
procent

av AP3s totala portfölj  
består av noterade aktier.

Avkastning: 
-3,7% (Sverige), -11,5% (Världen)

Bidrag:
-0,2% (Sverige), -4,5% (Världen)

Noterade aktier utgör ett effektivt sätt att ta 
del av ekonomisk tillväxt och innovations-
förmåga världen över. Aktiemarknaden är 
ofta förhållandevis likvid jämfört med ono-
terade tillgångar, vilket ger en hög flexibili-
tet. Samtidigt är noterade aktier förknippa-
de med hög risk och utvecklingen beroende 
av marknadens beteende. 

AP3 har valt flera strategier för att inves-
tera konstnadseffektivt i aktier och för att 
inte vara beroende av någon enskild inves-
teringsstrategi. 
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Teknologisektorn dominerade 2018
På aktiemarknaden fortsatte teknologi-
aktier att utvecklas starkt under det första 
halvåret, drivet av fortsatt hög tillväxt och 
sänkt skatt i USA. Teknologisektorns för-
måga att ta vinster från mer traditionella 
sektorer blev än tydligare. Detta gjorde att 
investerare i stor skala fortsatte att förflytta 
sina aktieportföljer mot teknologisektorn 
vilket resulterat i en betydande koncen-
tration mot tämligen få bolag. Idag utgör 
teknologisektorn 19 procent av världsindex 
och hela 28 procent av USAs aktiemarknad 
om man inkluderar Amazon, Google och 
Facebook i sektorn. Vid årsskiftet utgjorde 
sektorn 17 procent av AP3s aktieportfölj. 

Den ökande dominansen har en baksida 
i form av en ökad risk för regleringar av 
verksamheterna. Under andra halvåret föll 
sektorn tillbaka relativt kraftigt när ame-
rikanska bolag som Facebook, Apple och 
Amazon annonserade lägre tillväxtutsikter. 
De kinesiska bolagen Tencent och Alibaba 
som också vuxit sig mycket stora och domi-
nerade på sina respektive marknader föll 
också tillbaka markant. 

2018 präglades även av en tilltagande 
global handelskonflikt. Minskad global 
handel i spåren av ökade handelsfriktioner 
drabbade flera tillväxtmarknader.

Största innehav i svenska noterade aktier

Global diversifiering av portföljen

Största innehav i internationella noterade aktier

Noterade aktier

i svenska  
börsbolag

37 
mdkr

• Volvo AB, 2,3 mdkr

• Ericsson AB, 2,0 mdkr

• Investor AB, 2,0 mdkr

• Swedbank AB, 1,9 mdkr

• Atlas Copco AB, 1,7 mdkr

• Apple Inc., 1,3 mdkr

• Microsoft Corp., 1,3 mdkr

• Alphabet Inc., 1,1 mdkr

• Nestlé S.A., 1,1 mdkr

• Amazon.com Inc., 1,1 mdkr

Noterade aktier
Obligationer
Alternativa investeringar

Nordamerika

40%

Sverige

41%

Europa

10%

Tillväxt- 
marknader

6%

Stillahavs- 
regionen
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AP3s målsättning
AP3s primära målsättning med att inves-
tera i riskkapitalfonder är att uppnå en 
avkastning som är högre än för noterade 
aktier. Värdeskapandet skiljer sig från note-
rade bolag och kan därför också ge en viss 
diversifiering. AP3 fokuserar på att investe-
ra i fonder med förvaltare som AP3 redan 
har väl etablerade relationer med och som 
har uppvisat god avkastning under lång tid. 
AP3s strategi har framförallt varit inriktad 
mot buyout fonder fokuserade på mid-cap 
segmentet.

Nytt regelverk ger ökat utrymme
Det tidigare taket att högst fem procent av 
kapitalet fick investeras i onoterade aktier 
utgjorde en begränsning. Bland annat med-
förde det att fonden inte kunde gå in i nya 

åtaganden under åren 2011 och 2012 vilket 
har haft en negativ påverkan på totalavkast-
ningen. De senaste fem åren har AP3 gjort 
nya åtaganden till riskkapitalfonder på 13,9 
miljarder kronor. Framöver kan investering-
arna inom området öka ytterligare. 

En bra modell för ansvarsfullt ägande
AP3s ansvar som investerare är i första 
hand att fondens riskkapitalfonder agerar 
som professionella, långsiktiga och an-
svarstagande ägare som lyckas kombinera 
både den långsiktiga resultatutvecklingen 
och hållbarhetsfrågor.

Riskkapitalfonder blir långsiktigare
AP3 har investerat i riskkapitalfonder sedan 
2001. Under denna tid har riskkapital-
branschen vuxit markant och delvis funnit 

Åtaganden i riskkapitalbolag
Geografisk fördelning

Vintage years – när åtagandet gjordes

Asien, 1,6 mdkr
Australien, 0,3 mdkr
Europa, 7,6 mdkr
Globalt, 5,9 mdkr
Norden, 6,9 mdkr
Nordamerika, 13,3 mdkr
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AP3 har byggt en stark plattform för att kunna investera 
i riskkapitalfonder där värdeskapandet är beroende av 
förvaltare med hög kompetens och erfarenhet. 

Riskkapitalfonder  
diversifierar portföljen

Riskkapitalfonder

3,8
procent

av AP3s totala portfölj  
består av riskkapitalfonder.

Avkastning: +12,0%
Bidrag: +0,5%
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Hållbarhetsinvesteringar

nya former med mer långsiktig inriktning. 
Ett exempel är investerare som långsiktigt 
investerar i riskkapitalfondens förvaltnings-
bolag och då tar ett direkt intresse i att 
bedriva ägarstyrning i onoterade bolag.

Stora fonder – trenden håller i sig
Under 2018 var riskkapitalmarknaden 
mycket aktiv. Trenden från tidigare år 
med stora mängder kapital investerat i 
ett mindre antal stora riskkapitalfonder 
höll i sig. Priserna på de bolag fonderna 
investerar i förblev generellt sett höga vilket 
ställer stora krav på förvaltarna. Det kan 
även noteras att mängden kapital som 
riskkapitalfonder har tillgång till men inte 
investerat nådde nya högsta nivåer. 

Åtaganden i riskkapitalbolag 
Typ av riskkapital

Balanced, 5,2 mdkr
Buyout, 21,0 mdkr
Co-investments, 1,3 mdkr
Distressed, 0,4 mdkr
Growth, 0,9 mdkr
Secondaries Direct, 1,1 mdkr
Venture Capital, 5,6 mdkr

Tillgång till vatten är oersättlig i människors 
dagliga liv, för livsmedelsproduktion och 
i mängder av industriprocesser. Vatten-
relaterade kriser tillhör sedan många år de 
främsta hållbarhetsriskerna i världen med 
potentiellt stor inverkan på både samhälls-
funktioner och ekonomisk tillväxt. AP3s 
investeringar i vatteninfrastruktur uppgår 
till cirka fyra miljarder kronor och återfinns 
inom strategiska hållbarhetsinvesteringar. 
 Under 2018 har inga nya investeringar 
gjorts men arbetet med att hitta goda inves-
teringsmöjligheter fortsätter. Investering-
ar med fokus på vattenfrågor finns inom 
flera tillgångsslag och fonden arbetar för 
att finna effektiva investeringar med reell 

påverkan. Det stora investeringsbehovet 
kvarstår både i utvecklade och utvecklings-
marknader. 
 AP3 har under 2018, fortsatt sin ambi-
tion att i samarbete med andra institutio-
nella investerare verka för FN:s hållbarhets-
mål att förstå och reducera olika hinder 
för nödvändiga vattenprojekt och deras 
finansiering. Arbetsgruppen medverkade 
bland annat i ett seminarium och panel 
under World Water Week där utmaningar 
och möjligheter för vatteninfrastruktur dis-
kuterades. Samarbeten som detta har klar 
betydelse för hur olika intressenter kan lära 
sig att möta de utmaningar som finns. 

AP3 har investerat totalt 28,5 miljarder kronor i hållbarhetsinvesteringar 
där vattenrelaterad infrastruktur utgör en viktig del. Sedan 2014 har AP3 
nått målet om en fördubbling av fondens strategiska hållbarhetsinveste-
ringar fram till och med 2018.

Hållbarhets investeringar  
med vatten i fokus

HÅLLBARHETSMÅL

1 3 42
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Obligationer och valuta

Obligationsinvesteringar och valutaexponering har historiskt bidragit till att 
diversifiera och reducera risk i portföljen. Med räntor på låga nivåer och en 
relativt lågt värderad krona kan AP3 inte räkna med samma diversifierande 
effekt från obligationer och valuta som tidigare.

Obligationer och 
valuta reducerar risk

Låg avkastning och diversifiering
Fondens möjlighet till avkastning och 
diversifiering från obligationer är idag låg 
i en historisk jämförelse. Det beror på att 
räntorna ligger på historiskt låga nivåer och 
kronan är relativt lågt värderad. Fonden har 
därför valt att ha en lägre duration i obliga-
tionsportföljen än vad som annars skulle 
vara fallet.

Aktiv förvaltning
AP3 förvaltar hela obligationsportföljen 
aktivt i egen regi. Portföljen består främst 
av statsobligationer i SEK, USD och GBP. 

Under 2018 förlängdes durationen något 
genom köp av amerikanska statsobligatio-
ner när räntan steg efter vårens räntehöj-
ningar. Mot slutet av året föll dessa räntor 
återigen kraftigt vilket gav ett positivt bidrag 
till portföljen.

Fondens investeringar i krediter fortsatte 
att vara låg då den förväntade avkastningen 
under större delen av året förblev låg.  

Det ändrades mot slutet av året då kredit-
marknadsräntor började stiga. Om den 
utvecklingen fortsätter kan AP3s intresse 
för kreditinvesteringar öka igen.

I dagsläget bedrivs även kreditförvaltning-
en internt och har framförallt en inriktning 
mot svenska lån tagare. Kreditförvaltningen 
har en naturlig koppling till hållbarhetsrisker, 
då verk samheterna som investeras i, måste 
vara lång siktigt håll bara och stå under en 
sund finansiell styrning.

Valutaexponering
AP3s valutahantering är en viktig del av 
fondens verksamhet med stor påverkan på 
avkastningen. Fonden tar valutarisk dels 
genom att inte hedga alla utländska inne-
hav, dels genom aktiva valutapositioner. 
Valutaexponeringen bidrar till att reducera 
den totala risken i portföljen samtidigt som 
den aktiva valutaförvaltningen över tid har 
varit framgångsrik.

Som en av åtgärderna för att göra AP3s 

portfölj mer robust ökades exponeringen 
mot USD markant i början av året. Efter att 
kronan fortsatte att försvagas under året, 
inte minst mot USD, reducerades valuta-
exponeringen återigen då Riksbankens 
räntehöjning närmade sig.

37,5
procent

av AP3s totala portfölj  
består av obligationer.

Avkastning: -1,1%
Bidrag: -0,3%
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Obligationer och valuta

I november 2008 investerade AP3 i Världs-
bankens allra första gröna obligation. Sedan 
dess har mer än 500 miljarder dollar lånats 
upp genom gröna obligationer och spelar 
idag en avgörande roll i att engagera finan-
siella investerare och låntagare i klimatfrå-
gan världen över. 2014 tog ett konsortium 
av banker fram Green Bond Principles för 
att säkerställa definitionen av en grön obli-
gation. Den viktigaste principen är att kapi-
talet från en grön obligation ska användas 
till projekt som gagnar miljön.

För AP3 är gröna obligationer ett finansiellt 
instrument som får en direkt återverkan på 
låntagarens verksamhet. Möjligheten att 
attrahera kapital genom gröna obligationer 
påverkar låntagarnas fokus och engage-
mang i miljöfrågorna. 

AP3s finansiering kan direkt påverka vilka 
projekt som genomförs. Genom att investe-
ra i låntagare som Världsbanken, Kommun-
invest, Göteborgs Stad, Asian Development 
Bank, African Development Bank, Nordiska 
Investeringsbanken, Hemsö och Fortum 

Gröna obligationer tredubblade på fyra år
AP3s hållbarhetsmål om att nå en tredubbling av investeringar i gröna obligationer,  
från 4,5 till 15 miljarder kronor fram till och med 2018 är mer än uppfyllt. I slutet av 2018 uppgick  
fondens innehav till 16,5 miljarder kronor.

HÅLLBARHETSMÅL

AP3s portfölj av gröna obligationer har vuxit snabbt sedan 2015

Värme har AP3 byggt en diversifierad port-
följ av obligationer som gör nytta i projekt 
både i Sverige och i världen.

I linje med att utveckla marknaden för 
gröna obligationer har AP3 investerat i en 
fond för gröna obligationer i tillväxtmark-
nader. Som emittent bidrar AP3 via sina 
fastighetsbolag Vasakronan och Hemsö. 
Vasakronan var först i världen med att emit-
tera en grön företagsobligation, vilket har 
utvecklats till en snabbt växande marknad.

Statsobligationer, 67%
Kreditobligationer, 15%
Realränteobligationer, 19%

1 32 43
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Direktägande av bolag 
medför att AP3s kostnader 
blir lägre än vid fond
investeringar. 

Under 2018 fortsatte kommersiella fastigheter i Sverige  
att uppvisa en hög avkastning. Den kommer främst från 
värdeökningar på fastigheter drivet av fortsatt stigande 
hyror. En tydlig trend är att fastighetsbolag startar egna 
utvecklingsprojekt i takt med att priserna på existerande 
bestånd stiger.

Framgångsrik  
modell för fastig hets
förvaltning

Fastigheter

• Fastigheter utgör reala tillgångar där den 
totala avkastningen över tiden är kopplad 
till inflationsutvecklingen.

Fokus på fastigheter i Sverige
Strategin är att fokusera på Sverige främst 
genom majoritetsägda fastighetsbolag. Här 
kan AP3 utnyttja sin styrka i marknaden 
som en långsiktig och ansvarsfull ägare. Att 
starta egna bolag är också ett mycket kost
nadseffektivt sätt för fonden att förvalta 
kapital. Bolagen som startas har strategier 
med tillväxtmöjligheter, vilket innebär flexibi
litet att sysselsätta kapital efter AP3s behov 
till en låg marginalkostnad. Direktägande av 
bolag gör att AP3s kostnader blir lägre än 
vid fondinvesteringar.

Hållbarhetsmålet att arbeta för gröna 
fastigheter är kvalitativt och kännetecknas 
av ett ständigt pågående förbättringsar
bete i fondens hel- och delägda onoterade 
fastighetsbolag. Vasakronan som ägs till 
25 procent av AP3 utgör ledstjärnan för 
fondens övriga fastighetsbolag, Hemsö, 
Trophi, Regio och Trenum, när det kommer 
till att utveckla ett medvetet och ambitiöst 
hållbarhetsarbete allteftersom bolagen 
utvecklas och mognar.

Vasakronan – ett av världens mest 
hållbara fastighetsbolag
Sedan Vasakronan bildades 2008 har  
bolaget fokuserat på att leverera en lång
siktigt hög och stabil avkastning. Ett 
genomtänkt och systematiskt arbete har 
gjort det möjligt att halvera energianvänd
ningen i bolagets fastighetsbestånd, sänka 
koldioxid utsläppen från verksamheten med 
nästan 100 procent samt miljöcertifiera en 
större del av fastighetsbeståndet. 

Vasakronan lanserade 2010 som första 
bolag i Sverige så kallade gröna hyresavtal, 
något som idag utvecklats till branschstan
dard. Ett kvitto på att hållbarhetsarbetet 
i Vasakronan utvecklats i rätt riktning är 
resultatet från den senaste globala hållbar
hetsundersökningen för fastighetsbolag, 
Global Real Estate Sustainable Benchmark 
(GRESB). GRESB som rankar Vasakronan 
som nummer ett i Europa i segmentet 
kontor och som det nionde mest hållbara 
fastighetsbolaget i världen.

Fastigheter i 
klimatomställning
AP3s fastighetsbolags hållbarhetsarbete 
ska vara ledande i branschen. Det uppnås 
med inspiration från Vasakronan som är 
ett av världens högst rankade fastighets-
bolag inom hållbarhet.

HÅLLBARHETSMÅL

Fastigheter utgör en betydande del av 
AP3s portfölj och motsvarar 13 procent av 
fondens totala portfölj. Investeringar i fastig-
heter ger goda möjligheter till en relativt 
stabil avkastning och visst skydd mot infla
tionsutvecklingen. De särdrag som AP3 har 
som investerare bidrar till att fastigheter ut
gör en mycket lämplig investeringskategori: 

• AP3s långsiktiga åtagande matchas av 
tillgångar med långa hyresavtal.

• Tillgångarna är illikvida och anpassade 
till specifik verksamhet vilket bidrar till en 
riskpremie som innebär att investerare 
som har möjlighet att ta den risken kan 
erhålla en högre avkastning.

1 32 44

13,4
procent

av AP3s totala portfölj  
består av fastigheter.

Avkastning: +22,4%
Bidrag: +2,4%
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TROPHI
Trophi är Nordens ledande ägare av 
handelsfastigheter för dagligvaru-
handel med fastigheter i Sverige och 
Finland. Marknadsvärdet uppgick 
31 december 2019 till 13,3 miljarder 
kronor. Coop är största hyresgäst 
med 22 procent av hyresvärdet följt 
av ICA med 20 procent och Axfood 
med 17 procent. Trophi ägs till 100 
procent av AP3.

ÖVRIGT
AP3s fastighetsinvesteringar kom-
pletteras med internationella fastig-
hetsfonder och ett strategiskt ägande 
i samarbetspartnern Sagax.

HEMSÖ
Hemsö är Sveriges största ägare av 
fastigheter för äldreboende, utbild-
ning, vård och rättsväsende. Fastig-
hetsbeståndet har ett sammanlagt 
marknadsvärde på 46,2 miljarder 
kronor. Bolaget är huvudsakligen 
verksamt i Sverige men har även 
verksamheter i Finland och Tyskland. 
Hemsö ägs till 85 procent av AP3 och 
15 procent av Sagax. 

TRENUM
Trenums affärsidé är att investera i 
nyproduktion av hyresfastigheter i 
tillväxtorter i Sverige. Idag förvaltar 
Trenum fastigheter till ett marknads-
värde av 6,3 miljarder kronor. Bolaget 
ägs till 50 procent av Balder och till 
50 procent av AP3.

VASAKRONAN
AP3 äger Vasakronan tillsammans 
med AP1, AP2 och AP4 i lika delar. 
Vasakronan är Sveriges största fast-
ighetsbolag med ett fastighetsvärde 
på 139 miljarder kronor. Bolagets 
verksamhet är att förvalta och ut-
veckla kommersiella fastigheter på 
tillväxtorter i Sverige som Stockholm, 
Göteborg, Öresundsområdet och 
Uppsala.

REGIO
Regios affärsidé bygger på ett långsik-
tigt och aktivt ägande av kontors- och 
handelsfastigheter i regionstäder och 
storstädernas ytterområden. Regio 
deltar I samhällsutvecklingen i nära 
samarbete med kommuner och lo-
kala fastighetsägare. Idag äger Regio 
fastigheter på 19 orter i Sverige med 
ett fastighetsvärde på 7,9 miljarder 
kronor. AP3s kapital andel i Regio är 96 
procent. Bolaget ägs tillsammans med 
och förvaltas av Brunswick Real Estate.
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Infrastruktur

Infrastrukturinvesteringar ligger också väl i linje med AP3s 
långsiktiga uppdrag. Fonden arbetar för att APfondslagen ska 
omfatta utökade möjligheter inom investeringskategorin.

Framtidens  
infrastruktur

Ellevio är ett av Sveriges största elnäts-
företag med närmare en miljon kunder i 
mellansverige och Stockholm. Kombina-
tionen av AP3 som ägare, Ellevios innova-
tionsförmåga och en samhällsutveckling 
som går mot energibesparande lösningar 
för ett hållbart samhälle, gör företaget till 
en hållbar investering för AP3.

Ellevio – bygger 
framtidens 
energisystem

Fokus på Sverige
AP3s Sverigefokus har medfört att onot-
erade investeringar främst har genom-
förts här. Till stor del har det gjorts genom 
att driva fastighetsbolag i egen regi eller 
tillsammans med andra investerare. Den 
modellen lämpar sig även för dedikerade 
infrastruktursatsningar: 

• AP3 kan bättre utnyttja sin styrka som en 
långsiktig ägare i bolag än i fonder med 
begränsad livslängd. 

• Att driva egna bolag är ett kostnads- 
effektivt sätt att förvalta kapital.

• Bolagen som startas har strategier med 
tillväxtmöjligheter vilket innebär flexibi-
litet att sysselsätta kapital efter AP3s 
behov till låg marginalkostnad.

Idag genomförs fondens infrastruktur-
investeringar också genom internationella 
infrastrukturfonder. Fondinvesteringar ger 
generellt sett inte samma fördelar men kan 
ibland vara det effektivaste sättet att ge-
nomföra investeringar utanför Sverige.

Bygger framtidens infrastruktur
Redan idag kan AP3 investera i framtida 
svensk infrastruktur. Ett sådant exempel ut-
görs av elnätsbolaget Ellevio. Investeringen, 
som gjordes 2015, är ett bra exempel på hur 
AP3s särdrag kan kombineras med interna-
tionell expertis inom investeringsområdet. 
Kontinuerligt utvecklar Ellevio betydande 
kompetens inom affärsområde som berör 
den pågående elektrifieringen och energi-
omställningen av samhället i stort. Det är en 
kunskap som kan stärka AP3s investeringar 
i andra sammanhang.

Lämpliga investeringar för  
långsiktiga investerare
Samhället är beroende av att olika former 
av infrastruktur ständigt förnyas och 
utvecklas vilket innebär långsiktiga kapital- 
och finansieringsbehov. AP3s särdrag som 
investerare gör att infrastrukturinvesteringar 
är lämpliga genom att:

• Långsiktiga åtagande matchas med till-
gångar där verksamheterna ofta bedrivs 
under långa avtal.

• De ger goda möjligheter till en relativt 
stabil avkastning. 

• Tillgångarna är illikvida och anpassade 
till specifik verksamhet vilket bidrar till en 
riskpremie som innebär att investerare 
får högre avkastning.

• Infrastruktur utgör i huvudsak reala till-
gångar där både den löpande avkastning-
en och värdeutvecklingen har koppling till 
inflationsutvecklingen.

• Infrastruktur utgör en viktig komponent 
för en hållbar samhällsutveckling.

Idag tillåter inte AP-fondslagen generellt 
investeringar i infrastruktur utan enbart 
investeringar som klassificeras som fastig-
heter. AP3 har föreslagit att AP-fondslagen 
även ska inkludera möjligheten att investera 
i andra typer av infrastrukturbolag. 

Nyckel i energiomställningen 
Ellevio är ett av Sveriges största elnäts-
företag och distribuerar idag el till närmare 
en miljon kunder i mellansverige, inklusive 
Stockholmsområdet. Verksamheten är 
reglerad under Ellagen och är inriktad på 
att föra elen från det statliga Svenska kraft-
näts infrastruktur fram till slutkunden. Det 
innebär ett stort ansvar för att säkerställa 
en pålitilig elförsörjning vilket i Ellevios fall 
innebär att cirka tio miljarder investeras 
under perioden 2016 till 2019. 

Under det närmaste årtiondet förvän-
tas Sverige, och stora delar av världen, att 
genomgå en omfattande energiomställ-
ning där en av de viktigaste delarna är en 
genomgående elektrifiering. Sverige har 
ett gott utgångsläge med en hög andel ren 
elproduktion men stora investeringar kom-
mer att behövas, inte bara inom elproduk-
tionen utan också inom Ellevios verksam-
het, elleveransen fram till användaren. 

I takt med att samhällets elberoende 
stiger, ökar också behovet av driftsäkerhet i 
alla dess aspekter.

Långsiktig kärnverksamhet
För att säkerställa elleveranserna för kom-
mande generationer behöver Ellevio planera 
för årtionden framöver. Samtidigt pågår den 
största energiomställningen i modern tid. 
Exakt hur framtiden kommer att se ut och 
vilka tekniska innovationer som kommer att 

Infrastruktur satsningar 
innebär flexibilitet att 
syssel sätta kapital efter 
AP3s behov och till en låg 
marginalkostnad.

4,5
procent

av AP3s totala portfölj
består av infrastruktur.

Avkastning: +11,5%
Bidrag: +0,5%
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AP3 äger skogstillgångar i huvudsak via ett tiotal 
olika skogsfonder men även direkt.

Långsiktig investering 
som binder koldioxid

dominera vet vi inte idag. Det vi vet är att 
det kommer att ställas stora krav på flexi-
bilitet och en hög kunskapsnivå. Det ställer 
också krav på att aktivt vara med och driva 
utvecklingen.

Kombinationen av AP3 som långsiktig 
ägare, Ellevios innovationsförmåga och en 
samhällsutveckling som drivs mot smarta, 
energibesparande lösningar för ett hållbart 
samhälle, gör att Ellevio är en investering 
med goda förutsättningar att skapa nytta 
för samhället och värde för framtiden.

Elektrifieringsrevolutionen bidrar  
till att nå klimatmålen
Minskade koldioxidutsläpp bygger delvis på 
en elektrifiering av fordonsflottan. Sverige 
har satt som mål att den ska vara oberoen-
de av fossila bränslen 2030. Det ska hjälpa 
Sverige att nå visionen om att 2045 ha en 
energiförsörjning utan nettoutsläpp av växt-
husgaser i atmosfären. En ökad elanvänd-
ning medför ett ökat behov av elproduktion 
och elöverföring. Effektivare utnyttjande av 
den energi som produceras förutsätter mo-
dernare teknik för överföring och styrning 
än vad som är i bruk idag.

Förbränningsmotorn revolutionerade 
transportsektorn för hundra år sedan. 
Elektrifieringen håller på att ta oss till nästa 
fas. Utvecklingen hittills har överraskat i sin 
snabbhet och bredd. 

Hållbarhetsaspekterna av elektrifie-
ring fyller hela spektrumet från positiv 
till negativ påverkan på samhällsutveck-
lingen. På den positiva sidan återfinns en 
effektivare energianvändning, inga direkta 
utsläpp, lägre bullernivåer, minskat slitage 
och underhållskostnader. På den negativa 
sidan återfinns risk för negativ miljöpåver-
kan i produktionen av komponenter och 
återvinning av dessa samt ett ökat behov av 
elenergiproduktion. 

Det behovet kan delvis tillgodoses med 
förnybar energi som redan idag kan pro-
duceras till en lägre kostnad än kolbaserad 
energi. Därmed kan utvecklingen i stort be-
dömas som överraskande positiv men sam-
tidigt oförutsägbar för många branscher.

Skog

AP3 äger skogstillgångar i Sverige, Latin- 
och Nordamerika, Afrika och Asien, huvud-
sakligen genom ett tiotal skogsfonder, men 
även direkt genom saminvesteringar och 
Bergvik skog. Genom att investera i olika 
regioner och träslag sprids riskerna inom 
skogsportföljen. I tropiska regioner växer 
skogen snabbare än i Sverige och i många 
fall säljs den till andra marknader vilket bi-
drar till riskspridning inom portföljen. 

Som långsiktig investering passar skog 
väl in i AP3s portfölj. Skog växer under 
decennier och binder koldioxid oberoende 
av den ekonomiska cykeln. Investeringarna 
bidrar därmed till att stabilisera fondens 
totalavkastning över tid. Dessutom väntas 
investeringarna avkasta väl även under ne-
gativa klimatscenarier – ökad koldioxidhalt 
och varmare väder väntas främja tillväxten i 
exempelvis den svenska skogen.

Skog som råvara har historiskt efter-
frågats av massa- och träindustrin. Det 
gäller fortfarande och nu växer använd-
ningsområden som flis, biobränsle och nya 
alternativa material. Genom samarbeten 
med strategiska partners kan AP3 bidra 
till att försörja olika industrier med hållbar 
skogsråvara.

Skog fortsätter att växa och 
binder koldioxid oberoende 
av ekonomiska cykler.

1,5
procent

av AP3s totala portfölj
består av skog.

Avkastning: +4,5%
Bidrag: +0,2%
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AP3 investerar sedan 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och väder-
relaterade värdepapper. Bland annat investerar fonden i katastrof obligationer, 
instrument som handlas utanför de traditionella finansmarknaderna. 
Avkastningen är lågt korrelerad med andra investeringar och bidrar till att 
stabilisera fondens avkastning över tid. 

Försäkringsrisker  
– en systematisk strategi 

 Försäkringsrisker

är snabba ur ett geologiskt tids perspektiv 
är de långsamma ur ett finansiellt perspek-
tiv. De instrument AP3 investerar i har en 
genomsnittlig löptid på tre år vilket medför 
att prissättningen av försäkringsriskerna 
justeras betydligt snabbare än riskbilden för 
klimat förändringen i sig.

AP3s investeringar i försäkringsrisker är 
strategiska, långsiktiga och de bidrar till 
att effektivisera försäkringsmarknaderna. 
I fallet pandemiförsäkringar bidrar de 
genom att snabbt tillföra kapital till de 
insatser där katastroferna ägt rum. 

För AP3 handlar det om att systematiskt 
bära olika försäkringsrisker, till exempel 
risken för orkaner, jordbävningar eller över-
svämningar som orsakar stora skador. De år 
som inga eller få katastrofer inträffar förvän-
tar sig fonden en god avkastning, men under 
katastroftunga år kan förlusten bli kännbar. 
Det är den risken AP3 får betalt för att bära. 
Över tid förväntar sig fonden en god riskjus-
terad avkastning inom dessa områden.

Kompetens och effektiva nätverk
AP3 har byggt upp kompetens och ett effek-
tivt nätverk inom området genom samar-
beten med strategiska partners, universitet 
och forskningsinstitut. Strategin är ett 
exempel på AP3s långsiktighet och förmåga 
att bygga en effektiv intern förvaltning inom 
komplexa tillgångsslag. Förvaltningen har 
visat sig fungera väl, inte minst under kata-
stroftunga år som 2011 och 2017. Genom 
att analysera och följa klimatutvecklingen 
kan AP3 fatta väl avvägda investeringsbe-
slut. Även om dagens klimatförändringar 

1,6
procent

av AP3s totala portfölj består  
av försäkringsrisker.

Avkastning: 1,0%
Bidrag: 0,0%
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Absolutavkastande strategier

Inom absolutavkastande strategier eftersträvar AP3 att generera 
avkastning som skiljer sig från övriga investeringar beträffande hur 
den genereras. Syftet är att erhålla avkastning som är lågt korrelerad 
med övriga portföljen. 

Avkastning som skiljer sig 
från övriga investeringar

1,8
 procent

av AP3s totala portföljexponering består  
av absolutavkastande strategier.

De absolutavkastande strategierna utveck-
las både internt i förvaltningen och externt. 
De utformas för att ha liknande avkast-
ningsmål som portföljen i övrigt. Kraven är 
dock högre på externa strategier eftersom 
de är förknippade med högre kostnader och 
lägre grad av kontroll från AP3 än vad de 
interna strategierna har. 

Absolutavkastande strategier
AP3 har under lång tid arbetat med en bred 
uppsättning interna absolutavkastande 
strategier. Dessa utformas som individu-
ella strategier kring risktagande där AP3 
bedöms ha goda möjligheter att generera 
en positiv avkastning över tid. Sammanta-
get följs de upp ur ett portföljperspektiv så 
att syftet att komplettera portföljen som 
helhet kan utvärderas.

De externa absolutavkastande strate-
gierna omfattar framförallt hedgefonder. 
Fondens hedgefondinvesteringar har under 
senare år reducerats som en reaktion på de 
svårigheter som hedgefonder har haft med 
att leva upp till de förväntningar som fun-
nits gällande relationen mellan avkastning, 
risk och kostnader. Hedgefonderna har 
haft svårt att generera avkastning i dagens 
marknadsmiljö. 

Alternativa riskpremier
Inom absolutavkastande strategier åter-
finns alternativa riskpremiestrategier som 
är exponerade mot så kallade alternativa 
riskpremier. Riskpremierna är en del av 
AP3s övriga marknadsinvesteringar men 
enbart i mindre omfattning. Genom dedi-
kerade strategier baserade på riskpremier 
som ”value”, ”quality”, ”momentum” eller 
volatilitet kan ett större värdeskapande 
genereras. 

AP3 har under året reducerat exponering-
en mot dessa strategier. Samtidigt pågår ett 
utvecklingsarbete inriktat mot mer innovati-
va kvantitativt baserade strategier som ska 
tjäna samma syfte – att generera avkast-
ning som har en begränsad samvariation 
med aktiemarknadens större rörelser.

AP3 har goda möjligheter att 
generera en positiv avkast
ning över tid.

Claudia Stanghellini, chef extern förvaltning

UPPFÖLJNING AV  
ABSOLUT AVKASTANDE  
STRATEGIER

• Avkastning och risk för varje 
strategi

• Riskbidrag till hela portföljen av 
absolutavkastande strategier

• Korrelationen mellan strategier

• Riskfaktoranalys av enskilda 
strategier

Fakta
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Ägarstyrning

Engagemang, agerande och krav på förändring utgör stommen i AP3s 
ägarstyrningsarbete. Utifrån en stark position på kapitalmarknaden kan 
AP3 utöva påverkansarbete och ställa krav på bolagen. 

Engagemang och krav på förändring 
centralt i AP3s ägarstyrning

Utgångspunkten i fondens ägarstyrningsar-
bete är att AP3 är en engagerad aktieägare 
som agerar aktivt och ställer krav på för-
ändring i de bolag där fonden är ägare. Fon-
den koncentrerar ägarstyrningsarbetet till 
de områden och bolag där det finns störst 
möjlighet att påverka vilket betyder att stort 
fokus ligger på svenska aktiemarknaden. 
Beträffande det internationella ägarstyr-
ningsarbetet samverkar AP-fonderna via 
Etikrådet och med andra stora kapitalägare 
för att få större genomslagskraft.

Olika strategi för olika ägande
AP3 har innehav i närmare 3 000 bolag va-
rav cirka 180 svenska bolag. AP3 har olika 
strategier för påverkansarbete beroende på 
hur ägandet ser ut i de olika bolagen. Ägar-
styrningsarbetet fokuserar på de områden 
där fonden gör nytta och har störst möjlig-
het att påverka.

I helägda bolag eller bolag där AP3 är stora 
ägare, främst de onoterade fastighetsbola-
gen Vasakronan, Hemsö, Trophi, Regio och 
Trenum, påverkar fonden bolagens strategier 
genom representation i bolagens styrelser.

I svenska börsbolag är ägarandelarna 
större och engagemang drivs främst via 
egna dialoger med bolagen, röstning på 

oftast är ägarstyrning en process som tar 
tid. AP3 har under längre tid tillsammans 
med andra ägare drivit frågan om att nå en 
ökad jämställdhet i bolagsstyrelserna. Ett 
arbete som tar tid men där utvecklingen går 
i rätt riktning.

Återkoppling till utländska bolag är en 
naturlig del i den dialog som fonden driver 
genom AP-fondernas Etikråd. AP3 för även 
dialoger på eget initiativ och återkopplar 
årligen till ett 50-tal utländska bolag för att 
förklara varför fonden röstat nej till olika 
förslag på bolagsstämmorna. I dessa 
dialoger har fonden valt att fokusera på ett 
antal principiella ägarfrågor som styrelsens 
sammansättning, omfattande emissions-
mandat och ersättningsprogram som inte 
lever upp till fondens krav. AP3 har även lyft 
frågor om bolagens klimatbelastning. Då 
har det handlat om att bolagen bör utveckla 
en egen klimatstrategi – att de ska mäta 
och redovisa sitt koldioxidavtryck samt 
anpassa och utveckla sin verksamhet för 
att minska sin klimatpåverkan. Fondens 
målsättning är att dialogerna ska utvecklas 
och intensifieras över tid så att bolagen och 
dess ledningar får djupare förståelse för de 
frågor som AP3 lägger särskild vikt vid för 
en fortsatt positiv samhällsutveckling.

bolagsstämmor och deltagande i valbered-
ningsarbete. 

I utländska noterade börsbolag är äga-
randelarna mindre och AP3 har begränsade 
möjligheter att påverka. I dessa bolag sker 
påverkansarbetet ofta i samarbete med 
andra ägare, huvudsakligen via AP-fonder-
nas Etikråd.

Brett engagemang i ägarstyrningen
Oavsett bolag eller geografisk hemvist dri-
ver fonden ett antal principiella frågor: 

• Påverka utformningen av ersättnings-
system.

• Begränsa generösa mandat för att ändra 
kapitalstrukturen.

• Öka mångfalden i bolagens styrelser.

• Särskilj rollen som VD och styrelse-
ordförande.

• Frågor relaterade till arbetsförhållanden.

• Korruption. 

Dialogen fortsätter
Påverkan sker genom dialog med bolagens 
styrelser, verkställande ledning och andra 
ägare, genom deltagande i valberedningar 
och genom röstning på årsstämmor. Ibland 
med tydligt och omedelbart resultat men 

AP3s aktieinnehav varierar i storlek – med olika strategier för ägarstyrning som följd

18 bolag har ett marknadsvärde som motsvarar mer 
än 1 mdkr och utgör 25 procent av portföljen.
551 bolag har ett marknadsvärde som motsvarar 
mellan 30 mkr och 1 mdkr och utgör 60 procent av 
portföljen.
2 487 bolag har ett marknadsvärde som motsvarar 
mindre än 30 mkr och utgör 15 procent av portföljen.
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Ägarstyrning

Etikrådets uppdrag är att påverka bolag att arbeta strukturerat och 
systematiskt med hållbarhetsfrågor samt att bli mer transparenta 
när det kommer till att agera ansvarsfullt.

Etikrådet – samarbete för  
dialog och påverkan

Etikrådet arbetar för AP-fondernas långsik-
tiga avkastning genom att påverka bolagen 
till ansvarsfullt företagande vad gäller miljö, 
sociala aspekter och bolagsstyrnings frågor. 
Etikrådet engagerar sig i branscher och 
utländska bolag där allvarliga och systema-
tiska problem finns och där kränkningar av 
internationella konventioner som Sverige 
har undertecknat, identifierats. Genom dia-
log i olika former försöker Etikrådet påverka 
bolagen att identifiera problematiken och 
skapa handlingsplaner för en förbättring. 
Etikrådet arbetar med att införa förebygg-
gande system och åtgärder för att förhindra 
framtida konventionsbrott. Etikrådet deltar 
även i bransch- och investerarinitiativ i syfte 
att påverka bolag att öka transparensen 
och agera mer ansvarsfullt.

Under 2018 har Etikrådet fortsatt fokuse-
ra på kärnverksamheten, reaktiva bolags-
dialoger och förebyggande arbete i form av 
olika projekt. Etikrådet lägger allt mer fokus 
på projekt inom exempelvis gruvindustrin 

och inom sektorer som palmolja, kakao 
och tobak. Arbetet mot korruption är en 
fråga som är viktig för Etikrådet att driva 
eftersom korruption undergräver legitimitet 
och hållbarhet i det ekonomiska systemet. 
Bolagens hänsyn till mänskliga rättigheter 
och förhållningssätt till klimat och miljö är 
också viktiga frågor för Etikrådet. Den sena-
re frågan hanteras till stor del av fondernas 
kapitalförvaltning eftersom fonderna har 
olika strategier för att hantera klimat frågan.

Uteslutning när inget annat fungerar
Under 2018 beslutade AP3s styrelse 
efter rekommendation från Etikrådet att 
exkludera tre kanadensiska bolag inom 
cannabissektorn. Bakgrunden till beslutet är 
att i oktober 2018 legaliserades cannabis i 
Kanada. FN reglerar ett antal konventioner 
som rör narkotiska preparat. Bolagen anses 
kränka FN:s konventioner och därför beslu-
tade AP3s styrelse att utesluta dessa.

Etikrådets ramverk utgörs 
av den svenska regerings-
formen som bygger på 
demokrati, grundläggande 
fri-, och rättigheter, alla 
människors lika värde och 
den enskilda människans 
frihet och värdighet.

Utveckling av arbetsmiljön i köttindustrin

Etikrådets arbete fortsätter, däribland 
genom förbättrad arbetsmiljö i kött- och 
kycklingindustrin. JBS är världens största 
köttproducent och Pilgrim’s Pride är 
världens näst största kycklingproducent 
som vid upprepade tillfällen dömts till böter 
av myndigheterna för brott mot arbetsmiljö-
bestämmelser. Etikrådet har fört en 
konstruktiv dialog med Pilgrim’s Pride 
och bolaget har tagit fram en hållbarhets-
redovisning för bolaget och har också 
försett Etikrådet med detaljerad information 
om sin arbetsmiljöpolicy och de åtgärder 
som vidtagits för att adressera brister som 
rapporterats kring arbetsmiljön. Etikrådet 
fortsätter dialogen för att säkerställa att 
förbättringsarbetet fortgår.



Ett urval av de globala initiativ där AP3 deltar

34 AP3 ÅRSREDOVISNING 2018

Samarbeten

Gemensamma initiativ  
– samverkan som gör skillnad

Globala initiativ
Några globala överenskommelser är sär-
skilt viktiga för AP3:s hållbarhetsarbete: 

• FN:s principer för ansvarsfulla  
investeringar. 

• OECD:s riktlinjer för multinationella 
företag.

• ILO:s kärnkonventioner avseende tvångs-
arbete, barnarbete, arbetsvillkor, likabe-
handling och organisationsfrihet.

• FN:s deklaration om de mänskliga rättig-
heterna och Ruggieprinciperna.

• FN:s Global Compact.

• FN:s globala mål för en hållbar  
utveckling (SDG).

AP3 har också ställt sig positiv till rekom-
mendationerna från Task force on Clima-
te-related Financial Disclosure (TCFD), 
avseende rapportering av klimatrelaterad 
information. Fonden bedömer att ramverket 
kommer öka bolagens transparens och ge 
investerare information som behövs för att 
bedöma bolags klimatrelaterade risker och 
möjligheter. Ramverket är också viktigt för 
AP3 då det kan användas som ett verktyg 
för att beskriva och kommunicera fondens 
eget klimatarbete.

Samverkan för påverkan 
För att uppnå största möjliga genomslag i 
fondens strävan efter att driva en utveckling 
mot ett alltmer hållbart företagande är det 
viktigt att samarbeta med andra investera-
re. AP3 ställer sig bakom flera förebyggan-
de branschinitiativ och samarbeten som 
ligger i linje med fondens övergripande 
hållbarhetsstrategi. Delar av arbetet bedrivs 
via AP-fondernas Etikråd och andra initiativ 
deltar fonden direkt i. AP3s engagemang 
spänner över att vara mer aktivt till att ha 
en stödjande roll, beroende på vilken typ av 
initiativ och samverkan som bedrivs.

Samarbete med stora ägare
Ett aktieägarinitiativ där AP3 är mer aktivt 
handlar om ersättningsfrågor i internatio-
nella bolag. Arbetet bedrivs som ett nära 
samarbete mellan några av Europas största 
pensionsfonder i Nederländerna, Danmark, 
Storbritannien och Sverige där dialoger 
förs med ett 15-tal stora europeiska och 
amerikanska bolag. Det finns många för-
delar med att samordna sitt engagemang i 
denna typ av frågor exempelvis genom att 
dela på arbetsbördan, överföra kunskap och 
erfarenheter mellan varandra och för att 
öka kraften i påtryckningen. Den grupp av 
pensionsfonder som samarbetar inom detta 
specifika initiativ har sammantaget ett för-
valtat kapital på mer än 1 100 miljarder USD.

En väsentlig del i AP3s strategi att göra skillnad är att samordna resurser. På 
så sätt blir den globala påverkan större och fondens resurser kan användas 
på ett bättre och effektivare sätt. 

Samarbeten med andra AP-fonder
Konstruktionen med fyra självständiga buf-
fertfonder har skapat en sund konkurrens 
vilket också har bidragit till en kostnads-
effektiv förvaltning. Inom områden som inte 
äventyrar konkurrensen mellan fonderna 
sker samarbeten för att uppnå kostnads-
besparingar och ett effektivt resursutnytt-
jande. Ett av de viktigare samarbetena sker 
inom ramen för AP-fondernas Etikråd, som 
för dialog med noterade bolag för att påver-
ka bolagen i miljö- och etikfrågor. Ytterligare 
nio samarbetsgrupper standardiserar och 
effektiviserar administrationen av AP-fon-
derna, utbyter kunskap och erfarenhet och 
genomför gemensamma upphandlingar.

Samarbetsgrupperna är: 

• AP-fondernas Etikråd

• VD-möten

• Samverkansrådet

• Redovisningsgruppen

• Personalchefsgruppen

• IT-chefsgruppen

• Affärskontroll

• Juristgruppen

• Kommunikationchefsgruppen

• Risk- och performancegruppen

PRI är FN:s principer för ansvarsfulla 
investeringar. Det är ett globalt initiativ för 
institutionella investerare vars syfte är att 
stödja investerare i investeringsbeslut och 
ägaraktiviteter och därigenom skapa värde 
för sina förmånstagare.

CDP är ett initiativ där ett hundratal stora 
kapitalförvaltare ställer krav på att världens 
största noterade bolag ska rapportera om 
sina utsläpp av växthusgaser och andra 
uppgifter relaterade till hantering av klimat-
utmaningen. 

IIGCC är ett forum för samarbete kring 
klimat frågor för europeiska investerare. 
Målet är att föra fram investerarnas röst 
samt engagera företag, myndigheter och 
andra investerare för att uppmärksamma 
långsiktiga klimatrelaterade risker och 
möjligheter.

Institutional Investors Group on Climate Change
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FN:s globala mål

FN:s globala mål viktiga för 
AP3s hållbarhetsarbete
FN:s 17 globala utvecklingsmål för en hållbar utveckling utgör en 
vägledning för en global samverkan mellan såväl regeringar som 
samhälle och näringsliv.

Tillsammans med övriga AP-fonder 
stöder AP3 FN:s utvecklingsmål. AP3 
har i samarbete med några av Europas 
största pensionsförvaltare skrivit under 
ett ställningstagande om vikten av att 
institutionella investerare placerar kapital 
i företag och lösningar som aktivt bidrar 

till de globala hållbarhetsmålen. För detta 
samarbete erhöll gruppen en utmärkelse av 
Responsible Investor Awards för Innovation 
& Industry Leadership 2017 inom kategorin 
Collaborations: Leading Institutional 
Investors committing to the SDGs.

AP3s ambition är att omsorgen om 

Mål 6: Rent vatten och sanitet
AP3 har gjort investeringar inom vattenin-
frastruktur, med inriktning mot både vatten-
försörjning och rening. Fonden samarbetar 
med andra investerare med syfte att skapa 
mer investeringsmöjligheter inom vatten.

Mål 9: En väl fungerande och  
hållbar infrastruktur
En modern och utvecklad infrastruktur 
främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. 
AP3s investeringar och ägarengagemang 
bidrar till effektivare resursanvändning, 
ökad produktionskapacitet, innovationer 
och lösningar för anpassning i en 
föränderlig värld.

Mål 7: Hållbar energi för alla
För fastighetsbolag ökar solenergins bety-
delse och alltfler satsar på denna energikäl-
la i takt med att teknologi och effektivitet 
ökar, däribland AP-fondsägda Vasakronan. 
AP3 har också investeringar i riskkapital-
fonder och i noterade bolag inriktade mot 
hållbarhet och förnybar energi.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Med stort ägande och ägarengagemang 
är AP3 en stark påtryckare. Fastighets-
bolaget Vasakronan är bland de ledande 
inom energibesparing, kontorseffektivitet 
och fungerar som förbild för AP3s övriga 
fastighetsbolag.

Mål 8: Anständig arbetsmiljö och 
ekonomisk tillväxt
Arbetsvillkor och arbetsmiljö är viktiga frå-
geställningar som AP3 prioriterar. Fonden 
för dialoger med bolag för att motverka 
osäkra arbetsförhållanden, arbetsplats-
olyckor, diskriminering och barnarbete.

Mål 13: Klimat
AP3 har halverat koldioxidavtrycket från 
portföljen för noterade aktier och krediter 
vid utgången av 2018. AP3 har en portfölj 
som är CO2-neutral genom betydande 
investeringar i skog och gröna obligationer. 
I fondens investeringsprocesser tas också 
hänsyn till bolagens koldioxidavtryck och 
klimatbelastning.

mänskliga rättigheter alltid ska komma i 
första hand vad beträffar fondens investe-
ringar. AP3 kommer att fortsätta betona 
vikten av mänskliga rättigheter genom 
olika projekt. Nedan följer exempel ur AP3s 
verksamhet som är direkt kopplade till FN:s 
globala mål. 
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Engagerade medarbetare 
stärker resultatet
Att förvalta svenska folkets pensioner är ett viktigt uppdrag där allmänhetens 
förtroende är centralt. Det är därför viktigt att hela verksamheten genomsyras 
av ansvarstagande, professionalism, öppenhet och långsiktighet.

• En arbetsmiljö som främjar personlig ut-
veckling genom att uppmuntra till initiativ, 
kreativitet och samarbete.

• Mångfald är en viktig hörnpelare i AP3s 
verksamhet och AP3 verkar proaktivt för 
en inkluderande och jämställd arbetsplats.

Verksamhet i framkant
För att driva en verksamhet i framkant 
krävs en ständig utveckling av medarbetare 
och processer vilket sker genom utbildning-
ar, seminarier och konferenser. Under året 
har utvecklingsinsatser fortsatt via vår inter-
na AP3-akademi, med externa och interna 
förläsare. Utvecklingen av ledarskapet har 
fortsatt med fokus på kommunikation. Till-
sammans med AP1, AP4 och AP7 fortsätter 
utvecklingsprogrammet för specialister. 
Fonden genomförde en medarbetarunder-
sökning under året. Resultatet visar att AP3 

är en bra arbetsplats som medarbetarna 
är stolta över. Det finns alltid anledning till 
kontinuerlig förbättring och definierade om-
råden är prioriterade att utveckla och jobba 
vidare med. Det fortsatta arbetet bygger på 
stort engagemang från alla medarbetare.

AP3 är en kunskapsintensiv organisation 
där medarbetarnas samlade erfarenhet och 
kompetens är av största vikt för fondens 
resultat. Cirka 60 medarbetare arbetar med 
att förvalta en global investeringsportfölj. 
Ambitionen är att alla delar av verksam-
heten ska ligga i framkant vilket kräver 
ständig kunskapsutveckling och tillgång till 
ett globalt kontaktnät. Lika viktigt är det att 
utveckla en stark operationell infrastruktur 
av affärssystem och andra stödfunktioner. 

AP3 erbjuder sina medarbetare

• Tydliga roller med eget ansvar och en 
bredd i arbetsuppgifter i en professionell 
kapitalförvaltningsmiljö.

• Kontakter och utbyte med andra orga-
nisationer i världen och som ligger i den 
absoluta framkanten av den ekonomiska 
och finansiella utvecklingen.

Medarbetare
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Medarbetare

Fredrik Giertz, Funktionsansvarig, Kvantitativa Strategier

» AP3 är en organisation där medarbetar-
nas initiativförmåga får stå i centrum och 
där innovationstänkande och utveckling 
av både medarbetare och de olika affärs-
områdena är centralt. 

För mig utgör AP3 en mycket utvecklande arbetsmiljö eftersom jag 
får möjlighet att utvecklas inom områden som jag själv brinner för 
och som bidrar till fondens ökade värde och totala värdeskapande. 
Det tillsammans med AP3s viktiga roll i samhället, gör att jag tycker 
att AP3 är en mycket attraktiv arbetsgivare.

Carolina Tjärnå, Portföljförvaltare

» För mig är det utvecklande 
att vara med och bidra till 
att kapitalet förvaltas på ett 
ansvarsfullt sätt och att en 
god avkastning genereras 
över tid. 

AP3 har som buffertfond en mycket viktig 
roll i det svenska inkomstpensionssyste-
met. Portföljen har en stor spridning både 
vad gäller tillgångsslag och geografi vilket 
innebär att det bland kollegorna, förutom 
lång erfarenhet, finns många olika kom-
petenser. Då organisationen är liten krävs 
både ett gott samarbete och stort ansvars-
tagande för att lyckas med vårt uppdrag.

Henrik Nordlander, Portföljförvaltare

»	Här	finns	en	omfattande	erfarenhet	och	kunskap	kring	
alternativa investeringar, samt ett stort kunnande  
inom kapitalförvaltning i en  
professionell organisation. 

Eva Boric, CRO och CFO

» En dag kan bestå av både strategiska diskussioner och 
’hands-on’ problemlösning om hur vi ska hantera praktiska 
detaljer i verksamheten, det gör vardagen spännande och 
varierande. 

Det är spännande att få arbeta hos en så 
stor investerare med ett uttalat långsiktigt 
fokus på sunda och hållbara investeringar. 
Arbetet här är baserat på förtroende vilket 
uppmuntrar mig till utveckling och lärande 
samtidigt som jag får ta både initiativ och 
ansvar. Och att arbeta för våra svenska 
pensionärer känns som ett stort och vik-
tigt uppdrag.

Som del av en mindre organisation får jag 
stor inblick i många olika frågor och ser 
helheten på ett annat sätt än i ett större 
företag. En dag kan bestå av både strategis-
ka diskussioner och ’hands-on’ problem-
lösning om hur vi ska hantera praktiska 
detaljer i verksamheten, det gör vardagen 
spännande och varierande. Det finns stora 
möjligheter att ta egna initiativ och korta 
beslutsvägar gör att jag kan se tydliga 
resultat av förändringar som jag har varit 
en del av att arbeta med. Vårt uppdrag har 
en tydlig samhällsnytta och meningsfullhet 
- det motiverar mig att göra skillnad. Jag 
trivs i den starka samarbetskulturen med 
gemensamma mål, tydligt fokus och en 
familjär stämning. Ett stort informations-
flöde och en stor samlad kompetens med 
kloka och intressanta människor på fonden 

gör att det finns ett konstant lärande där 
alla är generösa med sin kunskap. Fonden 
satsar mycket på kompetenshöjning genom 
föreläsningar och kunskapsutbyte. 
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Utvärdering

AP3 deltar sedan 2005 i en årlig internationell undersökning som genomförs 
av det kanadensiska företaget CEM Benchmarking. Här jämförs AP3 med 
andra internationella pensionsfonder med liknande uppdrag och storlek. 
Den senast genomförda undersökningen gäller 2017 och visar att AP3s 
kostnader ligger 36 procent under liknande internationella fonders 
kostnader. 

Sedan den långsiktiga statiska portföljen infördes som jämförelse 2012 så 
har AP3s avkastning överträffat LSP med 28 procentenheter.

Fondens styrelse utvärderar kontinuerligt förvaltningen över en längre 
tidsperiod. Utvärderingen har fyra  delkomponenter som utgörs av både 
finansiella mål och hållbarhetsmål för verksamheten. 

Utvärdering

  Avkastning jämfört med målet, 4 procents  
real  avkastning

AP3 utvärderar uppnådd avkastning mot portföljens mål, dels  
sedan starten 2001, dels löpande i 10-årsperioder. Sedan start upp-
går den reala avkastningen till 4,2 procent per år. Under den senaste 
10-årsperioden har den reala avkastningen varit betydligt högre,  
7,4 procent per år.

  Avkastning jämfört med en långsiktig  
statisk portfölj (LSP)

AP3s resultat jämförs med avkastningen för en  portfölj som utgör 
det absolut billigaste förvaltningsalternativet. LSP innehåller enbart 
noterade aktier (50%) och  obligationer (50%). LSP rebalanseras må-
nadsvis men belastas inte med transaktionskostnader. Den statiska 
portföljen representerar en portfölj som ska kunna generera en real 
avkastning på fyra procent på lång sikt. 

Syftet med jämförelsen är att utvärdera AP3s beslut att använda 
mer resurser för att bedriva en mer  avancerad investeringsstrategi 
och en mer aktiv förvaltning. Under 2018 steg AP3s portfölj med 
0,6 procent medan LSP sjönk med 2,5 procent. Det motsvarar ett 
mervärde på 10,6 miljarder kronor mot LSP. Sedan jämförelsen 
infördes 2012 har AP3 haft 28 procent enheter högre avkastning 
efter kostnader än LSP. Det  motsvarar 53 miljarder kronor som 
AP3s förvaltningsstratetegi har bidragit med för att ytterligare 
stärka pensionssystemet.

 Nyckeltal jämfört med en jämförelsegrupp
Eftersom AP3s förvaltning ska hålla en hög internationell stan-
dard utvärderas avkastning och kostnader mot en internationell 
jämförelsegruppavförvaltare.CEMBenchmarkingharidentifierat
fonder som liknar AP3 avseende förvaltad volym, avkastningsmål 
och typ av uppdrag. För de fem senast undersökta åren, 2013-2017, 
var AP3s kostnader 36 procent lägre än snittfonden i den interna-
tionella jämförelsegruppen. Under samma period hade AP3 en årlig 
avkastning på 10,5 procent och jämförelsegruppen en årlig avkast-
ning på 9,1 procent.

 Utvärdering av hållbarhetsmål
2014 satte AP3 upp fyra övergripande hållbarhetsmål för 2018 
inom ramen för klimatområdet med övertygelsen om att mätbara 
mål driver förändring. De fyra målen sattes utifrån de områden där 
AP3 har störst möjlighet att påverka klimatutvecklingen i en posi-
tiv riktning utan att göra avkall på avkastning. Målen som sattes 
innebar att halvera noterade aktiers och krediters koldioxidavtryck, 
tredubbla innehavet av gröna obligationer, fördubbla de strategiska 
hållbarhetsinvestseringarna samt verka för och driva utvecklingen 
av gröna fastigheter. Alla målen är i slutet av 2018 uppnådda. Läs 
mer om fondens hållbarhetsmål på sid 18-19, 23, 25 och sid 26 i 
årsredovisningen.
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Fondstyrningsrapport

Fondstyrningsrapport
Fondstyrningsrapporten har upprättats med tillämpning av årsredo visnings
lagen och Svensk kod för bolagsstyrning i relevanta delar och omfattar 
information om styrning, styrelsens uppgifter, arbete och ersättning samt en 
summering av fokusfrågor för styrelsens arbete under året.

i portföljen. Enligt den modell som gällde 
2018 och tidigare fattar styrelsen beslut 
om intervaller för hur mycket kapital som 
får investeras i olika tillgångsslag. Imple-
menteringen är delegerad till VD. För att 
säkerställa att styrelsens beslut verkställs, 
att riskerna i verksamheten hanteras och 
att verksamheten i övrigt bedrivs på ett än-
damålsenligt sätt fordras också en god kon-
troll och uppföljning på verksamhetsnivå.

Riskhanteringsplanen anger strukturen 
för denna kontroll och uppföljning. Utöver 
att fastställa fondens ägarpolicy hanterar 
styrelsen andra policyfrågor inom ägar-
styrningen såsom fokusområden inför kom-
mande bolagsstämmosäsong. Styrelsen 
beslutar normalt inte hur fonden ska agera 
i enskilda fall inom ägarstyrningen utan har 
delegerat det till VD. Uteslutning av bolag 
från fondens investeringsuniversum beslu-
tas dock av styrelsen.

Vid styrelsens sammanträden deltar 
förutom styrelsens ledamöter även fondens 
VD och berörda anställda hos fonden som 
är experter eller föredragande i ärenden.
 
Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen gör en årlig utvärdering av styrelse-
arbetet. Utvärdering avseende 2018 genom-
förs med extern konsult under våren 2019.

Styrelsens utskott
Styrelsen har inrättat två utskott,  
revisionsutskottet och ersättningsutskottet. 

1  Revisionsutskottet är ett beredande och 
bevakande organ åt styrelsen. Utskottet 
övervakardenfinansiellarapporteringen
och håller sig informerad om revisionsar-
betet. Vid de möten då slutrevisionen och 
förvaltningsrevisionen behandlas är revi-
sorerna närvarande på utskottets möten. 
Utskottet övervakar också effektiviteten av 
fondens interna kontroll och riskhantering, 
vilket bland annat innefattar beredning av 
styrelsens beslut om riskhanteringsplan, 
uppföljning av fondens årliga utvärdering av 
operativa risker, att besluta om särskild in-
ternkontrollgranskning (internrevision) och 
tillse att sådana granskningar genomförs 
och rapporteras till utskottet och styrelsen 

samt följa upp att eventuella anmärkningar 
eller brister som framkommer åtgärdas.

Utskottet granskar också revisorernas 
opartiskhet och självständighet. Under 
2018 bestod utskottet av Björn Börjesson, 
ordförande, Malin Björkmo och Kerstin 
Lindberg Göransson.

2  Ersättningsutskottet ska verka för att 
löner och andra ersättningar inom fonden är 
marknadsmässiga, konkurrenskraftiga, än-
damålsenliga och rimliga. Utskottet bevakar 
och följer upp tillämpningen av regeringens 
riktlinjer för anställningsvillkor för ledande 
befattningshavare i AP-fonderna. 

Utskottet bereder frågor rörande lön och 
annan ersättning till VD. Utskottet godkän-
ner ersättnings- och anställningsvillkor 
till fondens ledande befattningshavare på 
förslag av VD. Det bereder också styrelsens 
beslut avseende löneram för övriga anställ-
da samt utvärderar fondens prestationsba-
serade ersättningssystem. 

Under 2018 byttes ledamöter i utskottet 
ut. Lars Ernsäter och Peter Hellberg läm-
nade styrelsen i juni och därmed även er-
sättningsutskottet och ersattes av Torbjörn 
Hållö och Elisabeth Unell. Pär Nuder kvar-
står som ordförande för utskottet. VD är 
adjungerad till utskottet i alla frågor som 
inte rör VDs egen ersättning.

Styrelsens ersättning
Arvoden och andra ersättningar till styrelse-
ledamöterna bestäms av regeringen. 
Ersättningen uppgår per år till 100 000 kr 
för ordföranden, 75 000 kr för vice ordfö-
randen och 50 000 kr till övriga ledamöter. 
Styrelsearvodena är oförändrade och har 
inte justerats sedan fonden grundades år 
2000. Regeringen har ställt en årlig ram 
om 100 000 kr till styrelsens förfogande för 
utskottsuppdrag och andra särskilda upp-
drag. Styrelsen har med stöd härav beslutat 
att ersättning till ledamöter i styrelsens revi-
sionsutskott ska utgå med 26 520 kr för ord-
föranden och 21 220 kr för övriga ledamöter 
och för ersättningsutskottet med 10 300 kr 
per ledamot inklusive ordföranden.

Statlig myndighet
AP3 är tillsammans med övriga AP-fonder 
statliga myndigheter. Verksamheten är 
så gott som uteslutande reglerad i Lag 
(2000:192) om allmänna pensionsfonder. 
Regeringen har avsagt sig föreskriftsrätten 
över fonderna och de skiljer sig från andra 
statliga myndigheter bland annat genom att 
inta en självständig ställning i förhållande till 
regeringen. 

Styrelsen
AP3s styrelse utses av regeringen och be-
står av nio ledamöter. Två ledamöter utses 
efter förslag från organisationer som före-
träder arbetstagarintressen och två leda-
möter efter förslag av organisationer som 
företräder arbetsgivarintressen. Ordförande 
och vice ordförande utses bland de ledamö-
ter som inte föreslagits av arbetsmarkna-
dens parter. Regeringen har i sin ”Policy för 
styrning och utvärdering av AP-fonderna” 
angett att en tidsbegränsning för uppdrag 
som ledamot i AP-fondernas styrelser om 
åtta år anses som rimlig.

Styrelsens uppgifter
Enligt AP-fondslagen har styrelsen ett fullt 
och odelat ansvar för verksamheten och 
svarar inom de ramar som riksdagen har 
ställt upp för AP3s organisation och för 
förvaltningen av fondens medel. I den mån 
styrelsens arbete inte regleras i AP-fonds-
lagen regleras det främst i den arbetsord-
ning som styrelsen fastställer årligen.

Av AP-fondslagen följer att styrelsen 
årligen ska fastställa en verksamhetsplan. 
Denna ska innehålla riktlinjer för placerings-
verksamheten och för utövande av rösträtt 
i enskilda företag samt en riskhanterings-
plan. AP3s styrelse ser därutöver som sin 
viktigaste uppgift att fastställa mål för 
verksamheten, anställa och utvärdera VD, 
besluta om övergripande styrdokument 
samt ta ställning till övergripande strategis-
ka frågor såsom risknivå, exponerings- och 
riskintervall, fastställande och uppföljning 
av budget, förvaltningsresultat samt  
resursallokering.
Vidvarjestyrelsemötebehandlasbefintlig

allokering och även eventuella förändringar 
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principer, övergripande placeringsriktlinjer, 
policy för intern styrning och kontroll, samt 
styrelsens tolkning av vissa restriktioner i 
AP-fondslagen. Styrelsen fattade tidiga-
re under hösten beslut om en reviderad 
Långsiktig Statisk Portfölj (LSP), fondens 
interna referensportfölj. Mot bakgrund av de 
ändrade placeringsreglerna och förändra-
de avkastningsförväntningar har styrelsen 
också övervägt om fondens mål om fyra 
procent real avkastning bör omprövas. Sty-
relsen har beslutat att inför 2019 inte göra 
några förändringar av avkastningsmålet. 
Däremot ska en ny ALM studie göras under 
2019 varefter styrelsen avser att återkom-
ma till frågan. 

De nya kraven på att AP-fonderna ska 
förvalta fondmedlen föredömligt genom 
ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt 
ägande ställer också krav på samordning 
mellan fonderna. I det gemensamma Etik-
rådet har det bedrivits ett arbete att ta fram 
fondgemensamma regler. Detta arbete har 
löpande avrapporterats till styrelsen som 
i sin tur har lämnat synpunkter till Etikrå-
det. På decembermötet fattade styrelsen 
beslut om en gemensam värdegrund för 
förvaltningen av fondmedlen, gemensam-
ma riktlinjer för redovisning av hur målet 
har uppnåtts, samt gemensamma riktlinjer 
för vilka tillgångar fondmedlen inte bör pla-
ceras i, vilka samtliga är gemensamma för 
Första-Fjärde AP-fonderna.
 
Fortsatt fokus på regelefterlevnad
Eftersom AP-fonderna är statliga myndig-
heter som enbart förvaltar statliga medel 
omfattas de normalt inte av de regelverk 
somreglerarinstitutenpåfinansmarkna-
den. Samtidigt utgör dessa många gånger 
en naturlig utgångspunkt för vad som kan 
anses vara best practice. De regelverk som 
omfattarallaaktörerpåfinansmarknaden

har ökat betydligt de senaste åren, vilket har 
påverkat hela marknaden och därmed även 
AP3 både direkt och indirekt. Detta har 
lett till att från 2017 och framåt har fokus 
på regelverksfrågor ökat i styrelsen och är 
fortsatt ett prioriterat område.

Riskfrågor
Förståelse och kontroll av olika typer av 
risk är grundläggande för verksamheten 
som fonden bedriver. Under året har en 
större övergripande förändring av fondens 
riskhanteringsplan genomförts. Den har 
behandlats på fyra av styrelsens möten och 
på alla revisionsutskott. Bland annat har 
riskhanteringsplanen uppdaterats avseende 
nya regler för AP-fonderna. På styrelsens 
strategimöte diskuterades fondens risk-
preferenser inför beslutet om nytt riskre-
gelverk, översyn av fondens avkastnings-
mål, vilken nytta respektive tillgångar gör 
i portföljen samt fondens hållbarhetsmål. 
Styrelsen har också diskuterat de mer spe-
cifikariskersomdensvenskafastighets-
marknaden utgör. 

AP3 genomför årligen en övergripande 
analys av fondens totala risker. Syftet med 
riskanalysenärattidentifieraochvärdera
risker inom verksamhetens alla områden 
för att kunna vidta åtgärder där så bedöms 
lämpligt. Riskanalysen baseras på själv-
utvärderingar genomförda inom organisa-
tionen. Även fondens viktigaste motparter 
riskutvärderas årligen. Riskanalysen och 
riskutvärderingarna behandlas av revisions-
utskottet och styrelsen.
 
Ägarstyrningsfrågor
Inriktnings- och policyfrågor behandlas 
särskilt av fondens styrelse och ägarfrågor 
av särskild betydelse behandlas i samråd 
med styrelsen. En del ägarfrågor är 
av informativ karaktär, medan andra 

Styrelsen har under 2018 haft sex ordina-
rie sammanträden. Styrelsen har utöver 
uppgifterna att fastställa årsbokslut, 
budget, verksamhets- och riskhanterings-
plan, även behandlat följande områden 
och frågor:
 
Ändrade regler och översyn av  
riskregelverk
I slutet av november 2018 beslutade Riks-
dagen om ändringar av reglerna för Första, 
Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna. Änd-
ringarna innebär att minsta andelen ränte-
bärande värdepapper med låg kredit- och 
likviditetsrisk sänks från 30 till 20 procent 
och att begränsningen av onoterade värde-
papper tas bort och ersätts av en högsta 
andel (40%) illikvida tillgångar. Vidare införs 
regler om att AP-fonderna ska förvalta 
fondmedlen föredömligt genom ansvars-
fulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Eftersom ändringarna i stort motsvarar 
det förslag som remitterades under 2017 
har styrelsen under året bedrivit ett inten-
sivt arbete med att anpassa verksamheten 
till de nya placeringsreglerna. Parallellt med 
detta arbete har styrelsen genomfört en 
genomgripande översyn av fondens risk-
regelverk, främst riskhanteringsplanen men 
även andra styrdokument. Anpassningen 
till de ändrade reglerna samt översyn av 
fondens riskregelverk har haft många berö-
ringspunkter och arbetet har därför delvis 
bedrivits integrerat. 

På styrelsemötet i december fattade sty-
relsen beslut om en ny riskhanteringsplan 
med en ny struktur som omfattar fondens 
övergripande process för riskhantering, 
riskorganisation,riskprofilochriskaptit,risk-
kategorier och riskhantering, delegerings-
ordning, limitöverträdelser och incidenthan-
tering samt rapportering. Styrelsen fattade 
också beslut om nya mål och förvaltnings-

Styrelsearbetet under 2018

Styrelsemöten 2018

Närvaro styrelsemöten  
(antal genomförda) Ersättningsutskott Revisionsutskott

Pär Nuder, ordf. 6 (6) Ordförande (2 av 2)
Björn Börjesson, vice ordf. 5 (6) Ordförande (4 av 4)
Malin Björkmo 6 (6) Ledamot (4 av 4)
Peter Englund 6 (6)
Lars Ernsäter (slutade maj 2018) 2 (2) Ledamot t o m maj (1 av 1)
Peter Hellberg (slutade maj 2018) 2 (2) Ledamot t o m maj (1 av 1)
Torbjörn Hållö (började juni 2018) 4 (4) Ledamot fr o m juni (1 av 1)
Kerstin Lindberg Göransson 5 (6) Ledamot (4 av 4)
Christina Lindenius 6 (6)
Mikael Sandström (började juni 2018) 3 (4)

Elisabeth Unell 5 (6) Ledamot fr o m juni (1 av 1)
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en ökad jämställdhet i bolagens styrelser. 
Fonden konstaterar att det visserligen skett 
en markant förbättring på området, men att 
arbetet med denna fråga tar längre tid än 
önskat.

Internationellt har fonden fokuserat på 
ett antal principiellt viktiga frågor ur aktie-
ägarperspektiv. På samma sätt som på 
hemmamarknaden är ersättningsfrågorna 
prioriterade. Fonden har motsatt sig för-
slag på kontant- och aktiebaserade rörliga 
ersättningar som inte kopplats till tydliga 
och mätbara prestationskrav. Andra frågor 
av särskilt intresse har varit att arbeta för 
att bolagen ska särskilja rollerna som VD 
och styrelseordförande samt kapitalförsörj-
ningsfrågor som till exempel alltför omfat-
tande emissionsmandat.
 
Förvaltningens kostnader
Att verksamheten bedrivs kostnadseffektivt 
står alltid högt på styrelsens och organi-
sationens agenda. Kostnadsfrågor berörs 
i såväl regeringens utvärdering av AP-fon-
derna som i Finansutskottets betänkande 

beslutas av styrelsen i särskild ordning. 
Inom ägarstyrningsområdet fastställer 
styrelsen årligen fondens ägarpolicy och 
styrelsen fattar även beslut om eventuella 
exkluderingar av bolag på rekommendation 
från Etikrådet. Under 2018 beslutade 
styrelsen att exkludera tre kanadensiska 
bolag verksamma inom cannabissektorn.

De beslutade förändringarna i AP-fonds-
lagen har också diskuterats i styrelsen vid 
ettflertaltillfällenunderåret.AP-fonderna
har i samverkan tagit fram en gemensam 
värdegrund för förvaltningen av fondmed-
len, gemensamma riktlinjer för redovisning 
av hur målet om föredömlig förvaltning har 
uppnåtts samt gemensamma riktlinjer för 
vilka tillgångar som fondmedel inte bör pla-
ceras i. Dessa riktlinjedokument har också 
beslutats av styrelsen.

Ägarstyrningen sammanfattas i en årlig 
Ägarstyrningsrapport som föredras styrel-
sen. Från årets svenska stämmosäsong 
noteras särskilt fortsatta diskussioner om 
styrelsernas sammansättning, ett område 
där AP3 under många år drivit frågan om 

med anledning av utvärderingen. Kostnads-
utvecklingen behandlas både årligen och 
kvartalsvis av styrelsen som också både 
godkänner och följer upp budgeten. Därtill 
får styrelsen en årlig återrapportering av 
den externa jämförelsestudie som görs av 
CEM Benchmarking, som fonden deltar 
isedanfleraårtillbaka.ICEM-analysen
jämförs fonden med 18 globala fondförval-
tare i samma storlekskategori som fonden. 
Jämförelsefonderna är hemmahörande 
i Finland, Nederländerna, USA, Kanada, 
Australien och Nya Zeeland och har en 
medianstorlek på 363 miljarder kronor. Den 
senaste tillgängliga analysen gäller år 2017 
och visar att AP3s kostnader för den se-
naste femårsperioden var 36 procent lägre 
än snittet för jämförelsegruppen. Främsta 
orsaken till AP3s låga kostnader är att 
fonden har en högre andel intern förvaltning 
och därmed lägre kostnad för den externa 
förvaltningen än vad som är fallet med jäm-
förelsegruppen.
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Intern och extern kontroll
AP-fondslagen anger att styrelsen ansvarar 
för fondens förvaltning, organisation och 
verksamhet i övrigt. I detta ansvar ingår att 
tillse att fonden har en god intern kontroll. 
AP3 har fastställt ett ramverk för fondstyr-
ningvilketdefinierarfondensstyrsystem,
riskhantering och kontrollstruktur. Styrel-
sen fastställer övergripande policys och 
riktlinjer vilka operationaliseras i form av 
instruktioner som fastställs av VD. Samtliga 
styrdokument revideras återkommande. Ett 
centralt dokument inom fondramverket är 
policy för intern kontroll och styrning, vilken 
fastställs årligen av styrelsen. Policyn be-
skriver det övergripande ramverket för AP3s 
interna styrning och kontroll. Fördelningen 
av ansvar och befogenheter ska stödja den 
interna kontrollstrukturen för att säkerställa 
dualitet inom affärslinjen samt kontroll-
funktionernas oberoende från förvaltnings-
organisationen. Ansvarsfördelningen 
avspeglas också i behörighetsstrukturen i 
fondens systemmiljö.
 
Kontrollfunktioner
Fondens oberoende kontrollfunktioner ut-
görs av Riskkontroll och avkastnings analys 
medfokuspåfinansiellariskersamtav
Compliancefunktionen som främst arbetar 
med regelefterlevnad och operativa risker. 
Riskkontroll & avkastningsanalys ansvarar 
för att mäta och analysera riskerna inom för-
valtningsverksamheten samt att kontrollera 
att fondens riskramverk efterlevs, inklusi-
velimiter.Limiterfastställspåfleranivåer
för att säkerställa att fondens verksamhet 
bedrivs inom lagen samt styrelsens och VDs 
beslutaderamar.ChiefRiskOfficer(CRO)
ansvarar för fondens riskkontrollfunktion.

Compliance ansvarar för att säkerställa 
att verksamheten bedrivs inom de regelverk 
som berör verksamheten, såväl externa 

regelverk som interna policyer, riktlinjer 
och instruktioner. Detta innefattar att tillse 
att de regelverk som berör verksamheten 
är kända, förstådda och tillämpas inom 
organisationen. Som en del av detta arbete 
följerCompliancefunktionenuppidentifie-
rade åtgärdsplaner vad avser fondens årliga 
översyn av operativa risker. Under året har 
fonden även inrättat en ny funktion inom ka-
pitalförvaltningen, COO vars uppgift bland 
annat är att tillse att riskhanteringen i första 
försvarslinjen är adekvat.

 
Rapportering
En daglig rapportering av risk och resultat 
på hela portföljen såsom ingående del-
komponenter ligger till grund för analys och 
oberoende kontroll. Ledningen rapporterar 
till styrelsen på månadsbasis eller oftare vid 
behov. Eventuella överträdelser av limiter 
rapporteras enligt en fastställd struktur där 
styrelsen informeras via fondens revisions-
utskott, vid väsentlig överträdelse sker 
återrapportering direkt till styrelsen. Såväl 
fondensComplianceOfficersomCROrap-
porterar direkt till styrelsen vid behov.

Internrevision
Internrevision har till uppgift att kontrollera 
och bedöma om AP3s interna styrning och 
kontrollmiljö samt processer är lämpliga 
och effektiva samt att verksamheten är i 
linje med de beslut som fattats av styrel-
sen enligt fastställd policy. Genomförda 
internrevisionsgranskningar behandlas av 
revisionsutskottet och återrapporteras till 
styrelsen. Under 2018 genomförde Ernst 
& Young en granskning av processer kring 
utbetalningsflöden.Ernst&Younggjorde
bedömningen att fonden har goda rutiner 
kringutbetalningarochidentifieradeför-
bättringsområden har omhändertagits.
 

Externa revisorer
AP3s revisorer utses av regeringen, som 
efter upphandling utsett PwC att vara revi-
sorer i AP-fonderna. Revisorer i fonden är 
Helena Kaiser de Carolis och Peter Nilsson. 
Peter Nilsson ansvarar även för att samord-
na revisionen av samtliga AP-fonder. I revi-
sorernas uppdrag ingår granskning av den 
löpande verksamheten inklusive den interna 
kontrollen, förvaltningen, årsbokslutet samt 
årsredovisningen. Revisorerna uttalar sig 
om räkenskapshandlingarna och förvalt-
ningen på grundval av revisionen. 

I uppdraget ingår också att granska att 
AP3 följer de av fonderna gemensamt fast-
ställda redovisnings- och värderingsprin-
ciperna samt att upprättade räkenskaps-
handlingar ger en rättvisande bild av 
verksamheten. Revisorerna rapporterar di-
rekt till styrelsen muntligt minst en gång per 
år samt avger skriftliga rapporter avseende 
bokslutsrevision och förvaltnings revision. 
Revisorerna träffar revisions utskottet 
normalt två gånger per år. Revisorerna 
granskar också att fonden följt de riktlinjer 
som regeringen fastställt för anställnings-
villkor för ledande befattningshavare i 
AP-fonderna. Revisorerna rapporterar 
muntligt till Finans departementet en gång 
per år.
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Pär Nuder
Ordförande  
Invald i AP3s styrelse 2011 

Andra nuvarande uppdrag: Industriell rådgivare. 
Styrelseuppdrag som ordförande i AMF Pension, 
Hemsö, Skistar och Öbergs färghus. Ledamot i 
Beijerinvest och Fabege.

Tidigare uppdrag: Finansminister, samordnings
minister, riksdagsledamot, statsministerns stats
sekreterare, ordförande i Vasallen och styrelse ledamot 
i Vin & Sprit.

Jur. kand., född 1963. 

Peter Englund 
Invald i AP3s styrelse 2013

Andra nuvarande uppdrag: Professor emeritus, 
Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala 
universitet. Styrelseuppdrag i WennerGren 
Stiftelserna, Finansinspektionen och ledamot av 
Finanspolitiska rådet.

Tidigare uppdrag: Professor vid Uppsala Universitet 
och University of Amsterdam.

Ekon dr, Handelshögskolan, född 1950.

Christina Lindenius
Invald i AP3s styrelse 2017

Andra nuvarande uppdrag: VD för Svensk Försäkring 
och Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation 
(FAO) samt ansvarig för ”koncernen” Svensk 
Försäkring i Samverkan (SFIS). Styrelseordförande 
i Min Pension i Sverige, Trafikförsäkringsföreningen 
(TFF) och Svensk Försäkring Administration. 
Ledamot i ICCs Svenska Nationalkommitté och 
Försäkringsbranschens Pensionskassa (FPK). 

Tidigare uppdrag: Generaldirektör på 
Premiepensions myndigheten, finansråd på 
Finansdepartementet och riksbanksdirektör på 
Sveriges Riksbank.

Civilekonom från Uppsala Universitet och studier på 
Masters of International Economics Programme, 
SAIS, the Johns Hopkins University, Washington D.C. 
född 1964.

Björn Börjesson
Vice ordförande  
Invald i AP3s styrelse 2011

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseuppdrag som vice 
ordförande i Swedfund International och leda mot i 
Åke Wibergs stiftelse, Euroclear Sweden, Ahlströmska 
stiftelsen, SVCAs Tillsynsnämnd samt kretditchef 
Cordet Capital Partners.

Tidigare uppdrag: Vice VD i Handelsbanken. 

Jur. kand., född 1951.

Torbjörn Hållö
Invald i AP3s styrelse 2018

Andra nuvarande uppdrag: Ekonom LO.

Tidigare uppdrag: Uppdrag i Budgetgruppen 
Socialdemokraterna i Riksdagen, Stockholms 
Stadshus och Näringsdepartementet.

Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg, Fil kand 
historia i Lund, född 1976.

Mikael Sandström
Invald i AP3s styrelse 2018

Andra nuvarande uppdrag: Rådgivare. 
Styrelseuppdrag som ledamot i Swedfund 
International AB.

Tidigare uppdrag: Statssekreterare hos stats
ministern.

Civilekonom och ekonomie doktor, Handelshög
skolan, född 1967.

Malin Björkmo 
Invald i AP3s styrelse 2016

Andra nuvarande uppdrag: Rådgivare inom 
företagsstyrning och finansiella regelverk. 
Styrelseuppdrag som ledamot i Handelsbanken 
Fonder, TryggStiftelsen och Itello. Vice ordförande 
i Kärnavfallsfonden och i Disciplinnämnden för 
försäkringsdistribution.

Tidigare uppdrag: Områdeschef Finans
inspektionen, chef för enheten för statligt ägande 
Regeringskansliet, VD Storebrand Liv Sverige filial, 
chef kapitalförvaltningen Skandia Liv.

Ekon. lic. i finansiell ekonomi, Handelshögskolan,  
född 1962.

Kerstin Lindberg Göransson 
Invald i AP3s styrelse 2016

Andra nuvarande uppdrag: VD Akademiska Hus. 
Styrelseuppdrag som ledamot i Hemnet Group AB.

Tidigare uppdrag: Flygplatsdirektör Arlanda flygplats, 
ekonomi- och finansdirektör, vice VD i Scandic-koncer
nen, styrelseledamot i Jernhusen, styrelseordförande 
i K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, 
styrelseordförande Svensk Bilprovning, styrelse
ledamot Grand Hotel, Swegon, OEM, Strömma sjöfart 
och Turism.

Civilekonom, född 1956. 

Elisabeth Unell
Invald i AP3s styrelse 2012

Andra nuvarande uppdrag: Oppositionsråd Västerås 
stad. Ledamot i SKLs styrelse och Västerås marknad  
och näringsliv.

Tidigare uppdrag: Kommunstyrelsens ordförande i 
Västerås och ordförande i Aroseken.

Fil.mag. sociologi, byggnadsingenjör, född 1962.
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Verkställande ledning

Kerstin Hessius
VD  
AP3 sedan september 2004

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i 
Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, 
Svedab och Öresundsbro Konsortiet.

Tidigare uppdrag: VD Stockholmsbörsen, Vice 
Riksbankschef Sveriges Riksbank, VD Östgöta 
Enskilda Banks kapitalförvaltning, Nordenchef Fixed 
Income Alfred Berg, VD Alfred Berg Transferator.

Civilekonom, född 1958.

Mattias Bylund 
COO, Chief Operating Officer
AP3 sedan augusti 2002

Andra nuvarande uppdrag: Styrelseledamot i Ellevio.

Tidigare uppdrag: CRO, CFO, AP3. Chef Externförvalt-
ningen och Kvantitativ analytiker AP3.

Civilingenjör, född 1977.

Kerim Kaskal 
Tf CIO, Chief Investment Officer 
AP3 sedan augusti 2018

Tidigare uppdrag: Ambrosia Asset Management, 
Nektar Asset Management, AP3, Stora Finance 
Bryssel, SEB coh JP Bank.

Gymnasieekonom, född 1965. 

Lil Larås Lindgren
Chef Kommunikation
AP3 sedan februari 2014

Tidigare uppdrag: Kommunikationschefsbefattningar 
i bland annat Attendo, Hemfrid, Sveriges Rese- och 
Turistråd, Ericsson, Tetra Pak, Philipson Bil samt som 
kommunikationsrådgivare.

Examen från RMI Berghs och Uppsala Universitet, 
född 1962.

Mårten Lindeborg 
VårbetydelsefullaochfinakollegaMårtenLindeborg,
CIO och vice VD, lämnade oss i augusti efter en kort 
tids sjukdom.

Eva Boric 
CFO, Chief Financial Officer och CRO, Chief Risk 
Officer 
AP3 sedan augusti 2018

Tidigare uppdrag: Riskchefsbefattningar inom SEB. 
Development specialist Nasdaq OMX.

Civilekonom, född 1976.
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Förvaltningsberättelse 2018
Årets resultat
Förvaltningsresultatet uppgick till 2 202 
(28 239) miljoner kronor, vilket  motsvarar 
en avkastning på 0,7 (8,9)  procent före 
kostnader och 0,6 (8,8)  procent efter kost
nader.  Fondkapitalet uppgick vid årets slut 
till 340 668 (345 239) miljoner kronor, en 
minskning med 4 571 miljoner kronor jäm
fört med föregående årsskifte.

Under året hade fonden ett netto utflöde 
mot pensionssystemet om totalt 6 773 
(7 375) miljoner kronor. Sedan 2009 har 
fonden betalat ut 50 704 miljoner kronor 
till Pensionsmyndigheten för att täcka 
underskottet mellan pensionsavgifter och 
pensionsutbetalningar och administrativa 
kostnader i  systemet.

Rörelsens intäkter 
Rörelsens intäkter efter avdrag för 
 provisionskostnader uppgick till 2 404 
(28 434) miljoner kronor. Intäkterna ut
görs huvudsakligen av realiserade och 
 orealiserade värdeförändringar  avseende 
fondens finansiella tillgångar, vilka  värderas 
till verkligt värde på  balansdagen. Övriga 
intäkter utgörs av ränte netto, erhållna 

Årets avkastning 
Den totala avkastningen på AP3s  portfölj 
uppgick för året till 0,7 (8,9) procent före 
kostnader och 0,6 (8,8) procent efter kost
nader. Den reala avkastningen, det vill säga 
efter justering för inflation, uppgick till  
-1,4 (6,9) procent. Inflationen för  helåret 
uppgick till 2,0 (1,7) procent. AP3s 
långsiktiga mål är en real avkastning på 
 fondkapitalet om fyra procent per år i ge
nomsnitt och fonden har under den senaste 
 tioårsperioden uppnått en real avkast
ning på 7,4 (5,1) procent per år. Nominellt 
har  avkastningen under samma period 
uppgått till 8,5 (6,1) procent i snitt, medan 
inkomst index, som påverkar pensions
rätternas upp räkningstakt, ökat med 2,7 
(3,0) procent i genomsnitt. AP3 har därmed 
bidragit positivt till pensionssystemet och 
 överträffat det långsiktiga reala avkast
ningsmålet.

Fondkapitalets förändring

Mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Ingående fondkapital 1/1 345 239 324 375 303 031 288 332 258 475
Pensionsavgifter 69 552 66 850 64 174 61 373 58 880
Pensionsutbetalningar 76 109 73 999 70 595 66 142 63 777
Avgift till Pensions 
myndighetens administration 

216 226 216 176 224

Årets resultat 2 202 28 239 27 981 19 643 34 977
Summa fondkapital 31/12 340 668 345 239 324 375 303 031 288 332

Kostnadsutvecklingen under de senaste fem åren

Mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Provisionskostnader, mkr 117 152 180 170 162
Rörelsekostnader, mkr 202 195 186 192 178
Förvaltningskostnader, mkr 320 347 366 362 340
Provisionskostnadsandel, % 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06
Rörelsekostnadsandel, % 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
Förvaltningskostnadsandel, % 0,09 0,10 0,12 0,12 0,12

utdelningar samt valutakursförändringar. 
Valutakurs förändringarna påverkade årets 
resultat positivit med 4 860 (4 405) miljoner 
kronor. Valutaresultatet består av värde
förändringar på fondens exponering i olika 
valutor mot kronan. 

Årets provisionskostnader uppgick till  
117 (152)  miljoner kronor och redovisas 
som en avdragspost under rörelsens in
täkter då dessa direkt hänförs till intäkter
nas förvärvande. Dessa kostnader avser 
förvaltningsarvoden för externa mandat, 
förvaltningsavgifter för fonder samt de
påbankskostnader och kostnader för att 
hålla säkerheter i samband med clearing. 
Provisionskostnaderna uppgick till 0,03 
(0,05) procent av det genomsnittliga fond
kapitalet.

Rörelsens kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till 202 (195) 
miljoner kronor. Av rörelse kostnaderna ut
görs 129 (123) miljoner kronor av personal
kostnader. Fondens  rörelsekostnader i 
 förhållande till genomsnittligt fond kapital 
under året uppgick till 0,06 (0,06) procent. 
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Exponering och riskhantering

Indelningen i riskklasser ger möjlighet att 
löpande och på ett strukturerat sätt analy
sera och prognostisera framtida avkastning 
och risk för olika tillgångar med liknande 
riskkaraktär. Prognoserna i kombination 
med makroanalyser, värdering och risk aptit 
ligger sedan till grund för allokeringsbeslut. 
Exponering definieras som underliggande 
värde som utsätts för värdeförändringar 
till följd av marknadsrörelser. Genom att 
använda derivatinstrument för att hante
ra risken och effektivisera förvaltningen 
kan exponeringen vara såväl större som 
 mindre än det faktiska fondkapitalet. Per 

not 20. Riskklass Aktier stod för den största 
andelen av fondens exponering och var 
även den dominerande bidragsgivaren till 
portföljens risk. Riskklasserna Valuta och 
Räntor hade en negativ samvaria tion med 
aktie risken och bidrog därför till att hålla 
nere risken i totalport följen. Diversifiering 
mellan olika tillgångsslag och geografiska 
marknader bidrog också till att minska ris
ken i portföljen.

För att uppnå en effektiv förvaltning och god riskkontroll delar AP3 in sina 
investeringar i de sex riskklasserna Aktier, Räntor, Krediter, Inflation, Valuta 
och Absolutavkastande strategier. Exponeringen i varje riskklass utgör 
grunden i såväl riskkontroll som förvaltning.

31 december 2018 uppgick exponeringen 
till 103,7 (100,8) procent av fondkapi talet. 
Den totala risken i AP3s portfölj uttrycks 
bland annat med måttet Value at Risk1 
(VaR) där en daglig VaR med 95 procent 
 konfidensnivå innebär att med 95 procents 
sannolikhet kommer den dagliga  negativa 
värdeförändringen i portföljen inte att 
överstiga det beräknade beloppet. Per 31 
december 2018 uppgick VaR för total
portföljen till 2 747 (1 217) miljoner kronor. 
Ökningen i fondens uppskattade risk beror 
på en betydande uppgång i marknadens 
volatilitet mellan 2017 och 2018. Se vidare 

Absolut
avkastande 
strategier

ValutaInflation

AP3s  
totala portfölj

KrediterRäntorAktier

Noterade aktier Realränte-
obligationer

Hedgefonder och 
strategier som har 
låg korrelation med 

övriga portföljen

Statsobligationer Bostads- 
och företags- 
obligationer

Högriskobligationer

Riskkapitalfonder
Fastigheter

Infrastruktur
Försäkringsrisker

Skog

ALLOKERINGSBESLUT I AP3S PORTFÖLJ GÖRS UTIFRÅN SEX RISKKLASSER

1) Se ordlista s. 77
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Avkastning per riskklass

Tack vare hög avkastning inom riskklasserna Inflation och Valuta uppvisade 
AP3s totalportfölj en positiv avkastning om 0,7 procent, trots att portföljens 
största riskklass, Aktier, hade en negativ avkastning om 9,8 procent som en följd 
av fallande aktiebörser världen över.

Riskklass Aktier
Riskklass Aktier består av investeringar i 
både noterade och onoterade aktier. Aktie-
exponeringen utgör det största bidraget till 
risk i AP3s portfölj. Under året har expone-
ringen varierat mellan 45 procent och 52 
procent. Riskklass Aktier avkastade -9,8 
(17,0) procent under 2018 och bidrog med 
-4,3 (7,8) procentenheter till fondens totala 
avkastning.

Avkastningen på aktier uppvisade under 
2018 en betydligt högre volatilitet än under 
2017. Efter en svag start under första 
kvartalet utvecklades framförallt USA och 
Sverige positivt under det andra och tredje 
kvartalet. En kraftig sättning i marknaden 
skedde under fjärde kvartalet vilket ledde till 
att samtliga större aktiemarknader uppvi-
sade en negativ utveckling för helåret 2018. 
Exempelvis utvecklades MSCI All Country 
World Index negativt med -9 procent mätt 
i dollar. Den amerikanska aktiemarknaden 
klarade sig bäst, men hade trots det en 
negativ avkastning om -4 procent. Mätt i 
lokal valuta utvecklades aktiemarknaderna 
i Europa -10 procent, Sverige -7 procent och 
Asien exklusive Japan -10 procent. Mest ne-
gativt med -15 procent vardera utvecklades 
Japan mätt i lokal valuta och de så kallade 
utvecklingsmarknaderna mätt i USD. AP3 
har knappt en tredjedel av sin aktieexpo-
nering mot Nordamerika och ungefär en 
fjärdedel mot Sverige. 

Marknaden för onoterade aktier investe-
rade genom riskkapitalfonder var fortsatt 
stark under 2018. Portföljens andel riskka-
pitalfonder uppgick till 3,8 procent vid års-
skiftet och under året gjordes investeringså-
taganden i sju nya fonder. Avkastningen för 

AP3s riskkapitalfonder uppgick till 21,2 (6,1) 
procent mätt i svenska kronor, varav valuta-
effekter uppgår till 9,2 procentenheter. 
Avkastningsbidraget till fonden motsvarade 
0,5 procentenheter.

 
Riskklass Räntor
Riskklass Räntor består av investeringar i 
statsobligationer, obligationer med stats-
garanti samt obligationer utgivna av över-
statliga organ. Riskklass Räntor avkastade 
-1,1 (-0,6) procent. Ränteplaceringar faller i 
värde när räntenivån stiger, vilket förklarar 
att riskklassen uppvisar en negativ avkast-
ning för året. Under året steg de amerikan-
ska räntorna kraftigast, vilket påverkade 
riskklass Räntor som har stora investering-
ar i amerikanska statspapper. Riskklass 
Räntor hade ett avkastningsbidrag om -0,2 
(-0,1) procentenheter.

AP3s exponering mot riskklass Räntor 
ökade under året och uppgick vid årsskiftet 
till 21,9 (18,8) procent. Innehaven utgjordes 
främst av amerikanska statsobligationer. 
Av investeringarna i riskklass Räntor hade 
26 (31) procent högsta möjliga kredit-
betyg, AAA, från kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s och andelen placeringar 
med betygen AAA eller AA uppgick till 96 
(88) procent. 

Enligt lagen om allmänna pensionsfon-
der ska minst 30 procent av fondkapitalet 
placeras i räntebärande placeringar med 
låg risk. Dessa placeringar återfinns inom 
riskklasserna Räntor, Krediter och Inflation. 
Under 2018 har fondens andel i snitt legat 
på 32,3 (32,2) procent.

Riskklass Krediter
Riskklass Krediter består huvudsakligen av 
svenska bostadsobligationer och svenska 
företagsobligationer med hög kreditvärdig-
het, så kallade investment grade1. Under året 
har även investeringar gjorts i instrument 
med lägre rating, så kallade high yield. Risk-
klass Krediter hade en avkastning om 0,7 
(-3,1) procent, vilket gav ett avkastningsbi-
drag på strax över 0,0 (-0,2) procentenheter.

Fonden har tidigare legat lågt exponerad i 
riskklass Krediter då avkastningen varit låg i 
förhållande till risken. Stigande underliggan-
de räntenivåer i kombination med succes-

sivt högre kreditspreadar på marknaden har 
öppnat upp nya möjligheter och föranlett 
en ökad allokering. Vid årsskiftet uppgick 
exponeringen till 5,1 (4,1) procent. 

Riskklass Inflation
Riskklass Inflation består av investeringar 
vars värden förväntas justeras för inflations
utvecklingen över tiden. Dessa investering-
ar inkluderar placeringar i realränteobliga-
tioner, fastigheter, infrastruktur och skog. 
Riskklass Inflation avkastade 14,8 (10,7) 
procent vilket innebar ett avkastningsbidrag 
till fondens totala avkastning om 2,9 (2,3) 
procentenheter.

Realränteobligationer, vars sammanlagda 
värde uppgick till 24 miljarder kronor vid 
årsskiftet, hade ett avkastningsbidrag på 
-0,1 procentenheter.

Fastigheter är den största investeringska-
tegorin inom riskklass Inflation och AP3 har 
ägande bland annat i Vasakronan, Hemsö, 
Trophi, Regio och Trenum. Fondens fastig-
hetsinvesteringar avkastade under året 22,4 
(20,5) procent. Vasakronan, som ägs ge-
mensamt av AP1, AP2, AP3 och AP4, note-
rade under året en fortsatt god efterfrågan 
på kontorslokaler, i synnerhet i Stockholm, 
vilket resulterade i en positiv utveckling 
av bolagets hyresintäkter. Hemsö, som är 
inriktat mot samhällsfastigheter, uppvisade 
också ett starkt förvaltningsresultat. Under 
året har bolaget fortsatt sina satsningar 
på projektutveckling i Sverige samt för-
värv i Finland och Tyskland. Det helägda 
fastighets bolaget Trophi, som fokuserar på 
livsmedelshandelsfastigheter, genomförde 
några mindre förvärv i Finland under året. 
Vid utgången av året hade Trophi fastig-
heter till ett värde av 13 miljarder kronor. 

1) Se ordlista s. 77

14,8
procent

Avkastning,  
Inflation

-9,8
procent

Avkastning,  
Aktier
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Även fastighetsbolaget Regio, där AP3 äger 
80 procent, växte under året genom förvärv 
och vid årsskiftet ägde bolaget fastigheter 
till ett värde av 8 miljarder kronor. 

AP3 har även betydande innehav i både 
skog och infrastruktur, men under året har 
inga nya investeringar gjorts inom dessa 
kategorier. Investeringarna i skog avkastade 
11,3 (5,8) procent och i infrastruktur 12,2 
(8,7) procent mätt i svenska kronor.

 
Riskklass Valuta
Riskklass Valuta består av fondens expo
nering mot förändringar i valutakurser mot 
svenska kronan. Exponeringen härrör dels 
från investeringar i utländska tillgångar som 
inte säkrats till svenska kronor, dels från 
direkta valutapositioner. Valutapositioner 
tas både i syfte att öka avkastningen och 
minska risken i totalportföljen.

För att göra AP3s portfölj mindre sårbar 
ökades exponeringen mot USD markant i 
början av året. Efter att kronan fortsatte att 
försvagas under året, inte minst mot USD, 
reducerades valutaexponeringen återigen 
då Riksbankens räntehöjning närmade 
sig. Mot dollarn har den svenska kronan 
försvagats med 8 procent. Även mot japan

Riskklasser

Aktier Räntor Krediter Inflation Valuta1

Absolut- 
avkastande 
strategier2 AP3 totalt

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

31 dec 
2018

31 dec 
2017

Risktagande  
per riskklass
Value at Risk, mkr 2 725 1 388 208 74 9 23 389 157 525 563 121 259 2 747 1 217
Value at Risk, % 0,80 0,40 0,06 0,02 0,00 0,01 0,11 0,05 0,15 0,16 0,04 0,08 0,82 0,34
Bidrag till  
total risken, 
procentenheter

93,9 106,0 -4,4 -1,1 0,1 -0,1 10,6 6,2 -3,7 -14,0 3,5 2,9 100 100

Realiserad  
volatilitet 12m, %

11,7 6,7 6,1 4,6 1,5 1,9 2,4 1,3     5,4 3,5

Exponering per 
riskklass
Exponering, mkr 157 192 172 401 74 646 65 066 17 320 14 221 90 179 77 615 60 451 51 863 12 356 13 591 353 171 348 021
Exponering, % 46,1 49,9 21,9 18,8 5,1 4,1 26,5 22,5 17,7 15,0 4,1 3,9 103,7 100,8
Avkastning  
per riskklass
Avkastning, % 9,8 17,0 1,1 0,6 0,7 3,1 14,8 10,7     0,7 8,9
Bidrag till total- 
avkastningen, 
procentenheter

-4,3 7,8 -0,2 -0,1 0,0 -0,2 2,9 2,3 2,9 -1,0 -0,7 0,1 0,7 8,9

Andel av total 
avkastningen, % 

591,8 87,5 28,8 1,4 5,5 2,4 402,7 26,1 401,4 11,5 89,0 1,6 100 100

1) Valutaexponeringen visar andel tillgångar i utländsk valuta och kan inte adderas in i den totala exponeringen. 
2) Absolutavkastande strategier utgörs av riskmandat till vilka inget kapital allokeras. Därför kan inte en rättvisande avkastningsberäkning göras.

ska yen och schweizerfrancen har kronan 
försvagats kraftigt, 11 respektive 7 procent. 
Kronans försvagning innebär ett positivt 
resultat för riskklass Valuta då fondens 
utländska investeringar blir mer värda mätt i 
svenska kronor. 

Riskklass Valuta gav ett avkastnings
bidrag om 2,9 (1,0) procentenheter till 
fondens totala avkastning. Valutarisken har 
oftast en negativ samvariation med aktieris
ken och utgör på så sätt en viktig diversifie
ringsfaktor i portföljen. AP3 hade vid årets 
utgång en valutaexponering uppgående till 
17,7 (15,0) procent.

Riskklass Absolutavkastande 
strategier
Absolutavkastande strategier omfattar för
valtningsmandat med absoluta resultatmål, 
men också investeringar i försäkringsrela
terade instrument och riskpremiestrategier. 
Kapital allokeras i begränsad utsträckning 
till denna riskklass. I stället tilldelar styrelsen 
förvaltningen ett riskmandat att agera inom. 

De försäkringsrelaterade investeringarna 
kan ha underliggande risker såsom klimat, 
naturkatastrofer, väder eller epidemier. För
utom att bredda och riskdiversifiera AP3s 
portfölj bidrar dessa investeringar till att öka 
försäkringsskyddet för människor i utsatta 
delar av världen. Försäkringsrelaterade 
investeringar uppgick vid årsskiftet till 5 (4) 
miljarder kronor och hade en avkastning 
på 1,0 (1,6) procent. Totalt hade riskklass 
Absolutavkastande strategier ett resultat 
uppgående till 2 276 (425) miljoner kronor, 
vilket gav ett avkastningsbidrag på 0,7 (0,1) 
procentenheter till totalportföljen.2,9

procent- 
enheter

Avkastnings - 
bidrag, Valuta
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Kostnader

En kostnadseffektiv förvaltning bidrar till en attraktiv avkastning efter 
kostnader och upprätthåller förtroendet för AP3s verksamhet.

AP3s målsättning är att bedriva en kost
nadseffektiv förvaltning. I uppföljningen av 
kostnaderna använder AP3 följande:

lägre kostnader än 
jämförelsegruppen

36 
procentBudgetuppföljning

Analys av förändringar i absoluta tal

Kostnaderna i relation till 
förvaltat kapital

Jämförelse med liknande fonder 
världen över

1

2

3

4

Genom att årligen budgetera fondens kost
nader ges översikt och kontroll. Analyser av 
avvikelser mellan utfall och budget ger ock
så värdefull information som används i styr
ningen av fonden. Även förändringar mellan 
åren ger information som används av både 
ledning och styrelse om vilka kostnader fon
dens verksamhet genererar. Naturligt sker 
en viss kostnadsökning över åren som följd 
av att det kapital fonden förvaltar växer och 
som en följd av inflation. Därför är det vik
tigt att också sätta kostnaderna i relation till 
det förvaltade kapitalets storlek, så kallad 
förvaltningskostnadsandel. Den underlättar 
samtidigt jämförelse med andra fonder. 

För att säkerställa att AP3 har en kost
nadseffektiv förvaltning även ur ett interna
tionellt perspektiv deltar AP3 sedan 2005 i 
en årlig analys av internationella fonder som 
utförs av det kanadensiska företaget CEM 
Benchmarking. I undersökningen deltar ett 

stort antal fonder från hela världen och AP3 
jämförs dels med fonder som har liknande 
uppdrag och storlek, dels med andra euro
peiska fonder. Förutom kostnader jämförs 
även avkastning, portföljsammansättning, 
förvaltningsstil och risk med mera. Under
sökningen visar att AP3 genererat en högre 
avkastningen till betydligt lägre kostnader. 
Enligt den senaste undersökningen som 
gäller 2017 hade AP3 i snitt 36 procent läg
re kostnader än jämförelsegruppen under 
de senaste fem åren.

Olika typer av kostnader
Fondens kostnader uppstår inom olika delar 
av verksamheten och redovisas därför på 
olika sätt. Övergripande kan man dela upp 
kostnaderna i tre kategorier: 

Rörelsens kostnader är kostnader som 
uppstår för att bedriva verksamheten och 
står främst i relation till antalet anställda 
och verksamhetens omfattning. Dessa 
kostnader ingår i de totala administrativa 
kostnaderna för inkomstpensionssystemet 
och minskar de löpande pensionsavsätt
ningarna.

Provisionskostnader är kostnader för 
extern förvaltning och är direkt relaterade 
till det externt förvaltade kapitalets storlek 
och förvaltningsstil. Även kostnader för 
förvaring av värdepapper i depåbank och 
kostnader för hantering av säkerheter ingår 
i provisionskostnader. 

Transaktionskostnader är kostnader 
för att genomföra köp och försäljning av 
tillgångar. 

Förutom dessa kategorier finns också 
prestationsbaserade arvoden för externa 
förvaltningsuppdrag. Dessa arvoden är 
dock att betrakta mer som vinstdelning. 
Alla kostnader är ytterst relaterade till stor
leken på fondens kapital, vald förvaltnings
strategi, andelen extern förvaltning, 
omsättning av fondens tillgångar och av 
valutakursförändringar.

Kostnader för extern förvaltning och 
transaktioner ingår inte i de administrativa 
kostnaderna för inkomstpensionssystemet 
och reducerar därför inte direkt pensionsav
sättningarna. 

Rörelsens kostnader
Rörelsens kostnader redovisas separat i 
resultaträkningen med uppdelning på per
sonalkostnader respektive övriga adminis
trationskostnader. Totalt uppgick rörelse
kostnaderna till 202 (195) miljoner kronor, 
varav personalkostnaderna utgör den störs
ta delen med 129 (123) miljoner kronor. I 
personalkostnaderna ingår löner, sociala 
avgifter och tjänstepensionsavsättningar 
samt övriga personalrelaterade kostnader 
såsom utbildning och rekrytering av perso
nal. Antalet anställda uppgick under 2018 
till i snitt 57 personer (56). Övriga adminis
trationskostnader består bland annat av 
kostnader för marknadsinformation, IT och 
lokaler. I relation till fondkapitalet uppgick 
rörelsens kostnader till 0,06 (0,06) procent. 
Mer information om rörelsens kostnader 
hittar du i not 6 och 7.
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Kostnader under rörelsens intäkter
Provisionskostnaderna uppgick till 117 
(152) miljoner kronor och är kostnader som 
direkt hänförs till fondens externt förvaltade 
kapital och redovisas på egen rad under 
rörelsens intäkter. I förhållande till fond
kapitalet uppgick provisionskostnaderna 
till 0,03 (0,05) procent. Extern förvaltning 
används när fonden bedömer att den är 
mer kostnadseffektiv än intern förvaltning 
eller när den av olika orsaker är svår att 
administrera internt. Lagen föreskriver att 
APfonderna ska placera minst 10 procent 
av sitt kapital i extern förvaltning, ett krav 
som försvinner från och med 1 januari 
2019. Då avgiften för extern förvaltning tas 
ut som en procentsats av det förvaltade 
kapitalet är kostnaden direkt relaterad till 
det underliggande kapitalets storlek. Vid 
utgången av året uppgick andelen extern 
förvaltning till 26 (25) procent av det totala 
fondkapitalet. Att kostnaderna minskat med 
hela 23 procent sedan förra året beror på 
att fonden minskat dyrare specialiserad 
förvaltning till förmån för mer traditionell 
aktiv eller semiaktiv förvaltning. I provi
sionskostnader redovisas också kostnader 
för depåbankstjänster och säkerhetshan
tering, vilka tillsammans uppgick till 14 (13) 
miljoner kronor. Detta är kostnader för att 
hantera och förvara fondens värdepapper, 

derivat och säkerheter relaterade till dessa. 
För vissa förvaltningsuppdrag av onoterade 
tillgångar föreskriver avtal att förvaltnings
avgifter ska återbetalas före vinstdelning. 
I dessa fall redovisas förvaltningsavgifterna 
som anskaffningsvärden.

Prestationsbaserade arvoden är en typ 
av vinstdelning till externa förvaltare när 
avkastningen överstiger vissa på förhand 
uppsatta mål. Redovisning sker direkt mot 
investeringarnas avkastning och ingår 
därmed under nettoresultat av finansiella 
transaktioner i resultaträkningen. De pre
stationsbaserade arvodena uppgick till 144 
(118) miljoner kronor. Mer information om 

Riskhantering
AP3 är i sin förvaltningsverksamhet exponerad för olika typer av risker. 
Kärnverksamheten går ut på att hantera finansiella risker för att skapa 
avkastning och uppnå verksamhetens mål.

Kostnader

Risk definieras som osäkerhet om framtida 
utfall av faktorer som påverkar verksam
heten. Riskhantering är den process där 
risker identifieras, utvärderas och deras 
positiva respektive negativa konsekvenser 
hanteras. För AP3 är riskhantering med an
dra ord den process som hanterar fondens 
risk- och avkastningsprofil. 

Eftersom risktagande både kan generera 
positiva och negativa utfall måste de risker 
som tas vara medvetna och kalkylerade 
samt ligga inom fastställda ramar. På 
högsta nivån utsätts fonden för risken att 
pensionssystemets förutsättningar ändras, 
till exempel genom förändringar i befolk
ningsunderlaget. Dessa risker analyseras i 
fondens ALMprocess (Asset Liability Ma
nagement) och utifrån den fastställer styrel
sen fondens långsiktiga operativa mål. 

Fondens verksamhet går ut på att ta 

positioner i finansiella instrument i syfte 
att generera avkastning. Det innebär att 
fondkapitalet alltid är exponerat mot finan
siella risker. Genom diversifiering i olika 
finansiella tillgångar, geografiska områden, 
riskpremier samt varierande investerings
horisonter, kan riskerna begränsas. 

Styrelsen beslutar om det totala risk
tagandet genom att fastställa ett risk
regelverk inom vilket förvaltningen ska 
agera. Fondens riskhanteringsplan är det 
styrdokument som beskriver de huvudsak
liga riskerna förenade med verksamheten, 
styrelsens aptit för olika typer av risker 
samt hur risker ska följas upp.

Övergripande riskanalys 
För att säkerställa en effektiv riskhante
ring görs en årlig övergripande analys av 
fondens totala risker. Analysen är en del 

av fondens ramverk för att identifiera och 
utvärdera risker inom verksamhetens alla 
områden för att proaktivt kunna justera 
riskexponeringen där så bedöms lämpligt. 
Fondens kontrollfunktioner, Riskkontroll 
samt Compliance är ansvariga för genom
förandet av riskanalysen, vilken görs genom 
en självutvärdering av verksamheten. 
Självutvärderingen bidrar till att skapa en 
hög riskmedvetenhet och sund riskkultur 
inom organisationen. Riskanalysen används 
också som ett verktyg i fondens verksam
hets och resursplanering för det komman
de året. Riskanalysen och åtgärdsplaner 
presenteras årligen för fondens revisions
utskott och styrelse.

provisionskostnader och prestationsbase
rade arvoden finns i not 4 och 5.

Transaktionskostnader är kostnader 
som uppkommer vid köp och försäljning 
av värde papper och utgörs av skillnaden 
mellan köp och säljkurs. Denna typ av 
kostnader bokförs till anskaffningsvärdet 
eller räknas av från försäljningsintäkten. Vid 
handel med aktier tas dessutom en särskild 
avgift ut, så kallat courtage. För 2018 upp
gick courtaget till 54 (59) miljoner kronor. 

Skattekostnader som fonden har rätt att 
återfå enligt dubbelbeskattningsavtal bok
förs som en fordran i balansräkningen och 
påverkar därför inte resultaträkningen. 

Övriga administrations-
kostnader, 23%

Personal, 
40%

Provision,
37%
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Riskstyrning 
VD och CIO ansvarar för att identifiera, ut
värdera och prioritera risker, prognostisera 
för väntad av kastning och risk samt fördela 
riskmandat mellan olika till gångsslag och 
strategier baserat på fondens avkastnings
mål. Risk hanteringen består över gripande av:

Styrelsen
Ytterst ansvarig för fondens styrning och 
kontroll. Säkerställer att fondens riskhante
ringssystem är effektivt och lämpligt. Beslu
tar om fondens risknivå och riskaptit. 

Revisionsutskott
Bereder och bevakar ärenden åt styrelsen 
och verkar i första hand inom område
na finansiell rapportering, redovisning, 
intern kontroll, riskhantering samt revision. 
Revisions utskottet rapporterar löpande till 
styrelsen. 

VD
Ansvarar för den löpande förvaltningen och 
att styrelsens riktlinjer följs. VD ansvarar för 
att organisera en god styrning av kapital
förvaltning, riskhantering, riskkontroll och 
rapportering. 

CIO (Chief Investment Officer)
Hanterar risken i den övergripande port
följsammansättningen samt delegerar den 
löpande förvaltningen av portföljen inom 
de ramar som styrelse och VD beslutat. 
Respektive chef och förvaltare ansvarar för 
att hantera risken inom sitt mandat för att 
nå mål inom givna limiter. 

COO (Chief Operating Officer)
Under året en nyinrättad tjänst som ansva
rar för att säkerställa att fondens första 
försvarslinje är adekvat samt bevakar 
uppdateringar av förvaltningsprocesser och 
digitalisering inom kapitalförvaltningen. 

CRO (Chief Risk Officer)
Ansvarar för uppföljning och rapportering 
avseende riskramverket till ledning och sty
relse. CRO bevakar att beslut fattas inom ra
men för styrelsens fastställda riskramverk.

Compliance
Ansvarar för att säkerställa att verksam
heten bedrivs inom ramen för tillämplig 
lagstiftning och interna regler. Compliance 
ansvarar också för att identifiera, dokumen
tera och värdera compliancerisker som kan 
uppstå i den dagliga verksamheten och 
rapporterar till vd och styrelsen. 

RMC (Risk Management Committee)
Frågor som rör risker i verksamheten ska 
hanteras av en särskild riskhanterings
kommitté, RMC, som består av VD, CRO 

och Compliance Officer. VD kan utse ytter
ligare ledamöter bland fondens anställda. 
RMC ska bereda frågor till styrelsen rörande 
fondens övergripande riskhantering och 
riskkontroll. CRO är föredragande i RMC. 

Tre försvarslinjer
Fondens dagliga riskhantering och kontroll 
är decentraliserad och följer principen om 
tre försvarslinjer som skiljer mellan funk
tioner som äger risk och regelefterlevnad 
(första linjen), funktioner för övervakning 
och kontroll (andra linjen) och funktioner för 
oberoende granskning (tredje linjen). An
svaret för första linjen ligger på den direkta 
affärsverksamheten, vilket inkluderar varje 
förvaltande enhet inom kapitalförvaltningen 
men också affärsstödjande affärsfunktio
ner. Ansvaret för riskhantering finns därmed 
där risken har sitt ursprung. Kontroller sker 
löpande genom hela transaktionsflödet. 
Varje medarbetare och avdelningschef han
terar risken inom det egna ansvarsområdet. 
En ny roll, COO, är tillsatt inom kapitalför
valtningen för att säkerställa att riskhante
ringen i första försvarslinjen är adekvat. 

Den andra försvarslinjen omfattar fon
dens Riskkontrollfunktion och Complian
cefunktion. Riskkontrollfunktionen följer 
upp att riskramverket efterlevs. Genom 
riskkontrollprocessen säkerställs att or
ganisationen i sin helhet och i sina delar 
håller sig inom fastställda limiter, följer de 
restriktioner och instruktioner den är ålagd 
samt att identifierade risker hanteras på ett 
tillfredställande sätt. Compliancefunktionen 
följer upp att lagar, regler, marknadspraxis, 
interna policyer och riktlinjer efterföljs.

Riskkontroll och Compliancefunktioner
na är oberoende funktioner och organisato
riskt fristående från de funktioner som tar 
aktiva affärsbeslut. CRO är övergripande 
ansvarig för Riskkontrollfunktionen och 
rapporterar till VD och vid behov direkt till 
styrelsen. Compliance rapporterar till VD 
och vid behov direkt till styrelsen.

Den tredje försvarslinjen avser intern
revisionen vilken i AP3s fall har lagts ut 
på extern revisionsbyrå. Internrevisorerna 
utses av styrelsen via revisionsutskottet 
och är oberoende från affärsverksam
heten. De rapporterar även till styrelsen via 
revisionsutskottet. Varje år genomförs en 
tidsbegränsad internrevisionsgranskning på 
revisionsutskottets uppdrag. Gransknings
områden för verksamheten föreslås av 
internrevisorerna själva, av revisionsutskot
tet eller av kontrollfunktionerna. Revisions
utskottet fattar sedan beslut om vilket 
område som ska granskas.

Fondens risker kategoriseras inom 
följande områden: 
Verksamhetsrisker – Fondövergripande 
risker relaterade till fondens uppdrag, mål
sättning och styrning. 
Icke-finansiella risker – Risker relaterade 
till processer, system, personal, lagar och 
regelefterlevnad. 
Finansiella risker –Risker relaterade till 
investeringsverksamheten. 

Icke-finansiella risker och dess 
hantering
De icke-finansiella riskerna omfattar tre 
huvud områden, operativa risker, regel
efterlevnadsrisk och anseenderisk. Re
gelefterlevnadsrisk avser risken för felaktig 
hantering på grund av brister i efterlevnad 
av lagar, förordningar och andra externa 
föreskrifter samt interna instruktioner och 
riktlinjer som reglerar hur verksamheten ska 
bedrivas. Anseenderisk avser risker som är 
förenade med dålig publicitet eller förtroen
deskadliga händelser. 

Operativa risker avser risk för förluster 
på grund av otillräckliga eller felaktiga 
processer, system, personal samt externa 
händelser såsom bedrägeri. Förlusten kan 
bestå i en ekonomisk förlust eller utebliven 
förtjänst, merarbete, anseendeförlust och/
eller skadat förtroende för verksamheten. 

AP3 har definierat sex kategorier av 
operativa risker; processrisk, personalrisk, 
systemrisk, informationssäkerhetsrisk, 
modellrisk och legal risk. Operativa risker 
begränsas genom bland annat upprättande 
av relevanta policydokument, utbildning av 
personal, en god kontinuitetsplanering samt 
investeringar i verksamhetsutveckling där 
det bedöms nödvändigt. 

Fonden har en årlig process för att 
identifiera och utvärdera samtliga risker. 
Resultatet från den årliga självutvärdering
en presenteras för revisionsutskottet och 
styrelsen. Inträffade incidenter ska rappor
teras och uppföljning sker inom verksam
heten samt i ledning och styrelse.

AP3 har definierat sex kategorier  
av operativa risker
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Finansiella risker och dess hantering 
Finansiella risker uppstår i fondens huvudverksamhet, det vill säga hanteringen av fondens 
investeringar i olika tillgångsslag. Dessa risker tas medvetet för att kunna skapa avkastning. 
De finansiella riskerna består av marknads-, kredit- och likviditetsrisker.

Limituppföljning
Fondens oberoende riskkontrollfunktion ansvarar för att mäta och 
följa upp de finansiella riskerna. Dagligen kontrolleras att limiter 
efterlevs och att exponering och risk ligger inom uppsatta begräns
ningar. Limiter kan uttryckas som positionsstorlek, risk uttryckt 
som VaR1, tracking error1 eller annat mått som är relevant för man
datets utformning samt i form av konsultationsnivåer och i vissa 
fall så kallad stop loss1 – nivåer med syfte att begränsa ett enskilt 
mandats förlustrisk.
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1) Se ordlista s. 77

Risker Hantering

Marknadsrisk är risken för negativa värdeförändringar till följd av pris
förändringar på finansiella marknader, exempelvis förändringar i aktiekurser, 
räntor och valutakurser. Risken kan presenteras antingen i absoluta eller 
relativa termer, vara framåtblickande (ex ante) eller spegla det som redan 
hänt (ex post). Bland de vanligaste riskmåtten finns volatilitet1, valueatrisk1 
(VaR), tracking error1, känslighetsmått och stresstester. 

Marknadsrisken är den dominerande risken i AP3s portfölj och följs upp 
dagligen både för hela fonden och för enskilda mandat. Fonden genererar 
sin avkastning genom förvaltningens hantering av dessa risker inom 
fastställda limiter. 

Kreditrisk är den generella risken för förluster som uppstår genom att en 
motpart i en finansiell transaktion inte fullgör sina åtaganden oavsett orsak. 
Kreditrisken kan underdelas i emittentrisk, motpartsrisk och avvecklingsrisk. 

Emittentrisk är risken att en emittent av ett värdepapper inte kan 
fullfölja sitt åtagande att på slutförfallodagen återbetala det nominella 
beloppet. 

AP3 begränsar emittentrisken genom att använda sig av limiter för den 
totala kreditrisken i portföljen. Mandatens exponering mot enskilda emit
tenter begränsas utifrån bland annat ratingkategori. Regelbundna uppfölj
ningar av AP3s utestående risk mot enskilda emittenter och grupper av 
emittenter görs i fondens Risk Management Committee. 

Motpartsrisk är risken att motparten inte kan fullfölja sitt åtagande i 
ett bilateralt finansiellt kontrakt såsom derivattransaktion, valutaaffär, 
deposition eller återköpstransaktion.

AP3 agerar aktivt för att begränsa fondens motpartsrisker genom att 
arbeta med utvalda motparter med god rating. AP3 kräver också att mot
parten ingår ISDAavtal1 med AP3 som reglerar bland annat hur fordringar 
och skulder ska hanteras om den ena parten inte längre kan fullgöra sina 
åtaganden. Därtill kräver AP3 att CSAavtal1 tecknas, vilket innebär att den 
part som har en utestående skuld måste ställa säkerheter för denna skuld 
i form av likvida medel eller värdepapper.

Avvecklingsrisk uppkommer vid avräkning av finansiella kontrakt om 
inte parternas åtaganden kan uppfyllas simultant. 

För att minska leveransriskerna avseende valutatransaktioner avvecklar 
AP3 dessa när så är möjligt genom CLS1, ett system för simultan avveck
ling av transaktioner via en oberoende tredje part. 

Likviditetsrisk är risken för att AP3 inte ska kunna genomföra önskade eller 
nödvändiga förändringar i portföljens sammansättning utan att belastas 
med orimligt höga transaktionskostnader, även kallad omsättningsrisk. 
Noterade aktier och statsobligationer med hög kreditrating är generellt AP3s 
mest likvida tillgångar medan företagsobligationer, onoterade aktier och 
fastigheter har lägre likviditet. 

AP3 hanterar likviditetsrisken genom en avvägd sammansättning av till
gångsslag med hög respektive låg likviditet. Vad gäller refinansieringsrisk 
följer fonden löpande upp framtida betalningsåtaganden mot tillgänglig 
likviditet för att minimera risken för orimligt höga finansieringskostnader. 
AP3 behöver även vid varje tidpunkt ha betalningsberedskap för att kunna 
fullgöra sitt buffertåtagande.
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Femårsöversikt
2018 2017 2016 2015 2014

Resultat och flöden
Mdkr
Årets resultat 2,2 28,2 28,0 19,6 35,0
Nettoflöden mot pensionssystemet 6,8 7,4 6,6 4,9 5,1
Fondkapital per 31/121 340,7 345,2 324,4 303,0 288,3

Avkastning och kostnader totalportfölj
%
Avkastning före kostnader 0,7 8,9 9,5 6,9 13,8
Rörelsekostnader 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
Provisionskostnader 0,03 0,05 0,06 0,06 0,06
Avkastning efter kostnader 0,6 8,8 9,4 6,8 13,7
Inflation 2,0 1,7 1,7 0,1 0,3
Real avkastning efter kostnader 1,4 6,9 7,6 6,7 14,1
Mdkr
Intäkter (inkl. provisionskostnader) 2,4 28,4 28,2 19,8 35,2
Rörelsens kostnader 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Resultat efter kostnader 2,2 28,2 28 19,6 35

Annualiserad nominell avkastning efter kostnader
%
Fem år (20142018) 7,8 10,5 10,9 8,4 8,8
10 år (20092018) 8,5 6,1 5,7 5,7 6,8

Risk
Risk (1års standardavvikelse) i totalportföljen, % 5,4 3,5 6,2 7,0 4,7
Risk (1års standardavvikelse) i likvida tillgångar, % 6,4 4,0 7,2 8,0 5,2
Sharpekvot 0,3 2,8 1,6 1,0 2,8
Sharpekvot likvida tillgångar neg 2,2 1,1 0,5 2,3
Informationskvot, aktiv förvaltning neg 1,9 1,4 0,9 1,4
Risk (10års standardavvikelse), % 6,3 7,6 8,0 8,1 7,8

Valutaexponering
% av totalportföljen2 17,7 15,0 17,5 22,8 24,4

Extern förvaltning
% av totalportföljen 26 25 29 31 33

Förvaltningskostnader
% av förvaltat kapital
Rörelsekostnader 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07
Rörelse och provisionskostnader 0,09 0,10 0,12 0,12 0,12

Antal anställda 31/12 59 57 57 51 57

1) Ingående fondkapital vid fondens start 1 januari 2001 uppgick till 134,0 mdkr.
2) Exklusive exponering genom SEKnoterade bolag med utländsk hemvist.



AP3 ÅRSREDOVISNING 201856

Räkenskaper

Resultaträkning 
Mkr Not 2018 2017
Rörelsens intäkter
Räntenetto 2 2 491 1 546
Erhållna utdelningar 5 316 5 017
Nettoresultat, noterade aktier och andelar 3 -11 676 20 778
Nettoresultat, onoterade aktier och andelar 4 9 029 6 519
Nettoresultat, räntebärande tillgångar -679 825
Nettoresultat, derivatinstrument -6 818 -1 695
Nettoresultat, valutakursförändringar 4 860 -4 405
Provisionskostnader, netto 5 -117 -152
Summa rörelsens intäkter 2 404 28 434

Rörelsens kostnader
Personalkostnader  6 -129 -123
Övriga administrationskostnader 7 -73 -72
Summa rörelsens kostnader -202 -195
Årets resultat 2 202 28 239
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Räkenskaper

Balansräkning 
Mkr Not 2018-12-31 2017-12-31
Tillgångar
Aktier och andelar
 Noterade 8, 19 137 256 161 494
 Onoterade 9, 19 67 905 56 861
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 10, 19 139 427 135 721
Derivat 11, 19, 21 4 600 3 636
Kassa och bankmedel 1 005 571
Övriga tillgångar 12, 21 7 836 8 623
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 1 083 1 063
Summa tillgångar 359 111 367 970

Fondkapital och skulder
Skulder
Derivat 11, 19, 21 1 713 5 228
Övriga skulder 14, 21 16 673 17 426
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 15 59 77
Summa skulder 18 444 22 731

Fondkapital
Ingående fondkapital 345 239 324 375
Nettobetalning mot pensionssystemet 16 -6 773 -7 375
Årets resultat 2 202 28 239
Summa fondkapital 340 668 345 239
Summa fondkapital och skulder 359 111 367 970

Poster inom linjen 17, 22
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Noter

Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120, är en av buffertfon-
derna inom det svenska pensionssystemet med säte i Stockholm. Årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2018 har godkänts av styrelsen den 18 februari 2019. 
Resultaträkning 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-fonden utarbetat gemensamma redovisnings- 
och värderingsprinciper vilka har tillämpats och sammanfattas nedan. 

Fondernas redovisnings- och värderingsprinciper anpassas successivt till 
den internationella redovisningsstandarden, IFRS. Eftersom IFRS är under 
omarbetning, har anpassningen hittills inriktats mot informationskrav enligt 
IFRS 7 och IFRS 13. En fullständig anpassning till IFRS skulle inte väsentligt 
påverka redovisat resultat och kapital. Tredje AP-fonden uppfyller kraven för 
att definieras som ett investmentföretag enligt IFRS 10. Mot nu gällande IFRS 
är enda större skillnaden att kassaflödesanalys ej upprättas.

Affärsdagsredovisning
Transaktioner i värdepapper och derivatinstrument på penning- och obliga-
tionsmarknaden, aktiemarknaden och valutamarknaden redovisas i balans-
räkningen per affärsdagen, dvs 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
Finansiella tillgångar och skulder nettoredovisas i balansräkningen när det 
finns en legal rättighet att nettoredovisa transaktioner och det finns en avsikt 
att erlägga likvid netto eller realisera tillgången och erlägga likvid för skulden 
samtidigt. 

Omräkning av utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med den valuta-
kurs 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. Valutakursresul-
tat som uppstår vid förändring av valutakurs redovisas i resultaträkningen på 
raden Nettoresultat, valutakursförändringar.

Aktier i dotterbolag/intressebolag
Enligt lagen om allmänna pensionsfonder upptas både aktier i och lån till dot-
terbolag/intressebolag till verkligt värde. Verkligt värde bestäms enligt samma 
metoder som tillämpas för onoterade aktier och andelar. Krav på att upprätta 
koncernredovisning föreligger inte. Lån till dotter- respektive intressebolag 
som avses hållas till förfall värderas till verkligt värde via fair value option i 
IFRS 9. Hela värdeförändringen redovisas dock som del av aktieinnehavet på 
raden Nettoresultat, onoterade aktier och andelar.

Värdering av finansiella instrument
Fondens samtliga placeringar värderas till verkligt värde varvid såväl reali-
serade som orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. I 
raderna Nettoresultat per tillgångsslag ingår således såväl realiserade som 
orealiserade resultat. Eget kapital-instrument innehas för handel och värderas 
därför till verkligt värde över resultaträkningen. Skuldinstrument innehas för 
handel och värderas därför till verkligt värde över resultaträkningen. Lån till 
dotter- respektive intressebolag avses att hållas till förfall, men här utnyttjas 
fair value option för att lagen om allmänna pensionsfonders krav på värdering 
till verkligt värde ska uppfyllas. I de fall hänvisning nedan sker till vald indexle-
verantör, se fondens hemsida för information kring aktuella index. AP-fonder-
na följer alla sina tillgångar utifrån verkligt värde. 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 
marknadsnotering enligt fondens valda indexleverantör, oftast genomsnitt-
skurs. Innehav som inte ingår i index värderas till noterade priser observerbara 
i en aktiv marknad. Erlagda courtagekostnader resultatförs under nettoresul-
tat 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 bokslut-
stillfället. I de fall fonden på goda grunder bedömer att värderingen är felaktig 
sker en justering av erhållen värdering. Värderingen avseende onoterade 
andelar följer IPEVs (International Private Equity and Venture Capital Valuation 
Guidelines) principer eller likvärdiga värderingsprinciper och ska i första hand 
vara baserat på transaktioner med tredje part, men även andra värderingsme-
toder kan användas.

Värdering av onoterade fastighetsaktier baseras på en värdering enligt 
substansvärdemetoden i den mån aktien inte varit föremål för transaktioner 
på en andrahandsmarknad. Innehav i onoterade fastighetsföretag värderas 
med beaktande av uppskjutna skatteskulder till det värde som används vid 
fastighetstransaktioner vilket skiljer sig mot den värdering som sker i redovis-
ningen hos fastighetsföretagen. 

Obligationer och andra räntebärande tillgångar
För obligationer och andra räntebärande tillgångar bestäms verkligt värde uti-
från 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 inne-
bär att kassaflöden diskonteras till relevant värderingskurva. 

Som ränteintäkt redovisas ränta beräknad enligt effektivräntemetoden ba-
serat 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 förvärva-
de över- och undervärden periodiseras under återstående löptid eller till nästa 
räntejusteringstillfälle och ingår i redovisad ränteintäkt. Värdeförändringar till 
följd av ränteförändringar redovisas under nettoresultat för räntebärande till-
gångar, medan värdeförändringar till följd av valutakursförändringar redovisas 
under nettoresultat valutakursförändringar.

Derivatinstrument
För derivatinstrument bestäms verkligt värde baserat på noteringar vid årets 
slut. I de fall instrumenten inte handlas på en aktiv marknad och tillförlitliga 
marknadspriser inte finns att tillgå, värderas instrumentet med hjälp av 
allmänt vedertagna 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. 
Värdeförändringar till följd av valutakursförändringar redovisas i resultaträk-
ningen under nettoresultat valutakursförändringar medan övriga värdeföränd-
ringar redovisas som nettoresultat derivatinstrument. 

Återköpstransaktioner
Vid äkta återköpstransaktion, så kallad repa, redovisas såld tillgång fortsatt 
i balansräkningen och erhållen likvid redovisas som skuld. Det sålda värde-
pappret 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 resultaträkning-
en. Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper kan bestå av värdepapper 
och/eller kontanter. I de fall Tredje AP-fonden har rätt att förfoga över erhållen 

Noter
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kontantsäkerhet redovisas denna i balansräkningen som en tillgång och en 
motsvarande skuld. I de fall fonden inte förfogar över säkerheten redovisas 
den erhållna säkerheten inte i balansräkningen utan anges separat i not 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 externa kostnader för förvaltningstjänster, 
såsom depåbanksarvoden och fasta arvoden till externa förvaltare samt fasta 
avgifter för noterade fonder. Prestationsbaserade arvoden, som utgår när 
förvaltare uppnår en avkastning utöver överenskommen nivå där vinstdel-
ning 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, redo-
visas 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 
förvaltare och depåbanksarvoden, redovisas under rörelsens kostnader. 
Investeringar i inventarier samt egenutvecklad och förvärvad programvara 
kostnadsförs i normalfallet löpande.

Skatter
Tredje AP-fonden är befriad från all inkomstskatt vid placeringar i Sverige. 
Skatt på utdelningar och kupongskatter som påförs i vissa länder nettoredovi-
sas i resultaträkningen under respektive intäktsslag. 

Fonden är från och med 2012 registrerad till mervärdesskatt och därmed 
skatteskyldig till mervärdesskatt för förvärv från utlandet. Fonden har inte rätt 
att återfå betald mervärdesskatt. Kostnadsförd mervärdesskatt inkluderas i 
respektive kostnadspost.

Avrundningar 
Avrundningsdifferenser i tabeller kan förekomma.

 NOT 2 Räntenetto 

Mkr 2018 2017
Ränteintäkter
Obligationer och andra räntebärande intäkter 2 337 1 381
Värdepapperslån, aktier 63 84
Värdepapperslån, obligationer 65 59
Övriga ränteintäkter 26 23
Summa ränteintäkter 2 491 1 547

Räntekostnader
Övriga räntekostnader 0 0
Summa räntekostnader 0 0

Räntenetto 2 491 1 546

Med anledning av införandet 1 januari 2018 av IFRS 9 och ändringar i IAS 1 
redovisas inte längre derivatinstrumentens räntekomponenter på raden 
Räntenetto, utan i stället på raden Nettoresultat derivatinstrument. För att 
underlätta jämförelse med föregående år har jämförelsesiffrorna justerats på 
motsvarande sätt och skiljer sig därför från vad som redovisades i föregående 
års årsredovisning.

 NOT 3 Nettoresultat noterade aktier och andelar 

Mkr 2018 2017
Resultat noterade aktier och andelar -11 622 20 838
Avgår courtage -54 -59
Nettoresultat noterade aktier och andelar -11 676 20 778

 NOT 4 Nettoresultat onoterade aktier och andelar 

Mkr 2018 2017
Realisationsresultat 1 213 1 860
Orealiserade värdeförändringar 7 816 4 659
Nettoresultat onoterade aktier och andelar 9 029 6 519

Redovisningen av externa förvaltararvoden till onoterade tillgångar sker enligt 
två olika principer beroende på om underliggande förvaltningsavtal medger 
återbetalning före vinstdelning i samband med framtida vinstgivande avytt-
ringar eller ej. I fall där avtalen medger sådan återbetalning redovisas erlagda 
arvoden som en del av tillgångens anskaffningsvärde och belastar därmed 
orealiserat nettoresultat för onoterade tillgångar. Återbetalda förvaltararvo-
den påverkar följaktligen orealiserat resultatet positivt. I fall där avtalet inte 
medger återbetalning kostnadsförs erlagt arvode direkt under provisionskost-
nader. 

Under året har totalt 296 (220) miljoner kronor erlagts i förvaltararvoden 
avseende onoterade tillgångar, varav 280 (198) miljoner kronor medger åter-
betalning enligt ovanstående princip. Under året har även 38 (161) miljoner 
kronor återbetalts. Det orealiserade resultatet för onoterade aktier och andelar 
har netto påverkats negativt med 242 (negativt med 37) miljoner kronor. 
Erlagda arvoden där avtal ej medger återbetalning uppgick till 15 (23) miljoner 
kronor och redovisas såsom provisionskostnader. Se not 5 Provisionskost-
nader.

 NOT 5 Provisionskostnader 

Mkr 2018 2017
Externa förvaltningsarvoden noterade tillgångar 87 116
Externa förvaltningsarvoden onoterade tillgångar 16 23
Övriga provisionskostnader inkl. depåbanks- 
kostnader

14 13

Summa provisionskostnader 117 152

I provisionskostnader redovisas inte prestationsbaserade arvoden vilka 
uppgick till 144 (118) miljoner kronor, varav 141 (113) miljoner kronor avser 
noterade aktier och 3 (5) miljoner kronor avser onoterade aktier och andelar. 
Dessa redovisas direkt mot nettoresultat för respektive tillgångsslag.

Underliggande avgifter i total return swaps (TRS)1 redovisas inte i provi-
sionskostnader utan som en del av värdeförändringen under Nettoresultat, 
derivatinstrument. För 2018 uppgår underliggande kostnader i TRSer till 3 (4) 
miljoner kronor.

1) Se ordlista s. 77.
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Personalkostnader i tkr, 2018
Löner och 

arvoden
Rörliga 

 ersättningar
Pensions- 
kostnader

varav  
löneväxling

Sociala kostnader inkl. 
särskild löneskatt Summa

Styrelsens ordförande, Pär Nuder 110 35 145
Övriga styrelseledamöter 515 139 654
Summa 626 174 800

VD Kerstin Hessius 3 802 2 327 917 1 759 7 888
Ledningsgruppen exkl. VD
Eva Boric, började aug. 2018 786 473 362 1 621
Mattias Bylund 1 910 532 729 3 171

Kerim Kaskal, började aug. 2018 1 099 457 106 456 2 012
Mårten Lindeborg, bortgången aug. 
2018

1 943 573 749 3 265

Lil Larås Lindgren 1 456 494 577 2 526
Summa ledningsgruppen exkl. VD 7 193 2 529 106 2 873 12 595
Övriga anställda 57 697 2 873 25 674 2 060 17 853 104 098

Summa anställda 68 692 2 873 30 529 3 082 22 486 124 581
Övriga personalkostnader 4 084
Summa personalkostnader 69 318 2 873 30 529 3 082 22 660 129 464

Personalkostnader i tkr, 2017
Löner och 

arvoden
Rörliga 

 ersättningar
Pensions- 
kostnader

varav  
löneväxling

Sociala kostnader inkl. 
särskild löneskatt Summa

Styrelsens ordförande, Pär Nuder 111 35 145
Övriga styrelseledamöter 517 130 648
Summa 628 165 793

VD Kerstin Hessius 3 597 2 315 917 1 692 7 603
Ledningsgruppen exkl. VD
Mattias Bylund 1 912 492 720 3 124
Mårten Lindeborg 3 012 897 1 164 5 073
Lil Larås Lindgren 1 421 486 565 2 472
Summa ledningsgruppen exkl. VD 6 345 1 875 2 448 10 669
Övriga anställda 54 580 4 076 24 399 1 940 17 398 100 453

Summa anställda 64 522 4 076 28 589 2 857 21 538 118 725
Övriga personalkostnader 3 215
Summa personalkostnader 65 150 4 076 28 589 2 857 21 703 122 733

 NOT 6 Personal 

2018 2017

2018 totalt
varav 

kvinnor totalt
varav  

kvinnor
Medelantal anställda 57 22 56 21
Anställda 31/12 59 23 57 21
Antal i ledningsgruppen 31/12 5 3 4 2
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forts. Not 6

Styrelse 
Styrelsearvoden fastställs av regeringen. Helårsersättningen uppgår sedan 
2000 till 100 tkr till styrelsens ordförande, 75 tkr till vice ordförande och 50 
tkr till ledamöter. Regeringen har beslutat om möjlighet för fonden att ersätta 
ledamöter i styrelsen för utskottsarbete med maximalt 100 tkr att fördelas 
mellan medlemmarna i ersättnings- och revisionsutskottet. För 2018 har 100 
(100) tkr betalats ut i ersättningar för utskottsarbete.

Utskott 
Ersättningsutskottet har under året bestått av tre ledamöter och bereder 
bland annat 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 bevakande 
och beredande åt styrelsen inom i första hand områdena finansiell rapporte-
ring, redovisning, internkontroll, riskhantering och extern revision.

VDs ersättning 
Ersättning till VD fastställs av styrelsen. I VDs anställningsavtal förbinder sig 
fonden att betala premie för tjänstepensions- och sjukförsäkring uppgående 
till 30 procent av bruttolönen. Avtalet gäller med en uppsägningstid från 
såväl fondens som VDs sida på 6 månader. Vid uppsägning från fondens 
sida kan även 18 månaders avgångsvederlag utbetalas. Uppsägningslön och 
avgångsvederlag ska avräknas mot erhållande av inkomst från ny tjänst eller 
näringsverksamhet. Det finns inget avtal om förtida pension. VD har erhållit 
skattepliktiga förmåner till ett värde uppgående till 6 (1) tkr. VD omfattas ej av 
programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.

Ledningsgrupp exkl VD 
Ledningsgruppen består av VD, CIO, COO, chefen för Affärsstöd & kontroll 
tillika CRO samt Kommunikationschefen. 

Anställningsvillkoren för verkställande ledningen regleras enligt kollektivav-
tal med BAO och Jusek/Civilekonomernas Riksförbund/Sveriges ingenjörer 
(SACO) som fonden är ansluten till. Således finns det inga särskilda avtal 
avseende uppsägningstid, avgångsvederlag eller förtida pension för någon 
i ledningen. Medlemmarna i ledningsgruppen har erhållit skattepliktiga 
förmåner till värden mellan 3 (0) och 19 (6) tkr. Medlemmar i ledningsgruppen 
omfattas inte av programmet för prestationsbaserad rörlig ersättning.

Ersättning
Fonden följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna, där 
det framgår att ersättningsnivåerna ska vara konkurrenskraftiga utan att för 
den skull vara löneledande. Styrelsens ersättningsutskott ansvarar inför sty-
relsen för att bereda ersättningsfrågor. Ersättningar och andra anställnings-
villkor för AP3s verkställande direktör (VD) beslutas av styrelsen. Ersättningar 
och anställningsvillkor för övriga ledande befattningshavare godkänns av 
ersättningsutskottet baserat på VDs förslag. Vidare beslutar styrelsen om 
löneram för övriga anställda.

I likhet med tidigare år har AP3 deltagit i Willis Towers Watsons marknads-
lönekartläggning för att jämföra de anställdas löner med motsvarande roller 
på finansmarknaden, där både privata företag och statliga bolag deltar. Syftet 
med att delta årligen är att bedöma om ersättningsnivåerna ligger i linje med 
vad regeringens riktlinjer föreskriver. Resultatet av marknadslöneanalysen 
visar att majoriteten av AP3s anställda ligger kring medianen i relation till 
jämförelsemarknadens ersättningsnivåer. Styrelsens slutsats är därför att 
ersättningsstrukturen och ersättningsnivåerna är marknadsmässiga, konkur-
renskraftiga utan att vara löneledande, samt rimliga och ändamålsenliga för 
VD, ledande befattningshavare och övriga anställda. Styrelsen bedömer också 
att fonden följer regeringens riktlinjer och att det inte finns några undantag 
som ska särredovisas.

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 med 
flera som Finansinspektionen publicerade i mars 2010. Programmet gäller 
för 2018 och innebär att anställda inom Kapitalförvaltningen har möjlighet att 
erhålla upp till två extra månadslöner i prestationsbaserad rörlig ersättning 

under förutsättning att i förväg kommunicerade kriterier är uppfyllda. 60 
procent av den rörliga ersättningen betalas ut först tre år efter intjänande-
året. Anställda inom de administrativa funktionerna har möjlighet att erhålla 
motsvarande en 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 2018 har fonden reserverat 2,9 
(4,1) miljoner kronor för utbetalning av rörlig ersättning baserat på uppfyllelse 
av mål i enlighet med avtal. Det reserverade beloppet motsvarar en rörlig 
prestationsbaserad ersättning på i snitt 0,6 (0,9) månadslöner per anställd 
som omfattas av programmet. 

Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro under 2018 uppgick till 1,7 procent (0,8 procent) uppdelat 
på 1,7 procent (0,9 procent) för män och 1,8 procent (0,7 procent) för kvinnor. 

Övrigt 
Enligt hållbarhetsregelverket GRI ska bolag redovisa huruvida fackförenings-
frihet råder samt om det finns anställda under 18 år. I enlighet med svensk lag 
råder fackföreningsfrihet på AP3. Fonden har inga anställda under 18 år.

 NOT 7 Övriga administrationskostnader 

Mkr 2018 2017
Lokalkostnader 11 13
Informations- och datakostnader 44 43
Köpta tjänster 11 11
Övrigt 7 6
Summa övriga administrationskostnader 73 72

I köpta tjänster ovan ingår arvoden till revisionsbolag. I köpta tjänster ingår 
även arvoden för konsulttjänster beställda av regeringskansliet om 0,2 (0,8) 
miljoner kronor.

Tkr 2018 2017
Revisionsuppdrag
PwC 706 738
Övriga tjänster revisionsbolag
PwC 8 -
Summa ersättning till revisionsbolag 714 738

 NOT 8 Noterade aktier och andelar 

Mkr, verkligt värde 2018-12-31 2017-12-31
Svenska aktier 39 241 45 988
Andelar i svenska fonder 1 068 1 213
Utländska aktier 73 984 88 810
Andelar i utländska fonder 22 963 25 484
Summa noterade aktier och andelar 137 256 161 494

En förteckning över fondens fem största svenska respektive utländska aktie-
innehav finns på sid 73. På fondens hemsida ap3.se återfinns en förteckning 
över fondens samtliga aktieinnehav. Angående värdepappersutlåning, se 
vidare not 1 och 17. Säkerheter som erhålls för utlåning uppgår i snitt till 103 
procent av de utlånade tillgångarnas marknadsvärde.
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Svenska aktier och andelar, dotter- och intressebolag

Organisationsnr Säte Antal aktier
Ägarandel 

kapital/röster
Verkligt 

värde
100% eget 

kapital 2018
100% 

resultat 2018 
Vasakronan Holding AB 556650-4196 Stockholm 1 000 000 25% 17 704 60 271 12 902
Hemsö Fastighets AB 556779-8169 Stockholm 70 000 700 70% 10 050 13 199 3 092
Hemsö Intressenter AB 556917-4336 Stockholm 25 000 50% 2 154
Hemsö Norden KB 969769-2961 Stockholm 50% 288 576 195
Trophi Fastighets AB 556914-7647 Stockholm 1 000 000 100% 5 612
Ellevio Holding 1 AB 559005-2444 Stockholm 10 000 20% 2 300
Fastighets AB Regio 559013-4911 Stockholm 4 000 003 96%/98% 3 344
Trenum AB 556978-8291 Göteborg 500 50% 712
Gysinge Skog AB 559164-0817 Falun 50% 5
Summa aktier och andelar i svenska  
dotter- och intressebolag

42 169

Utländska aktier och andelar, dotter- och intressebolag

Organisationsnr Säte Antal aktier
Ägarandel 

kapital/röster
Verkligt 

värde
OMERS Farmoor 2 Holdings B.V. Nederländerna 149 100%/49% 3 161
Summa aktier och andelar i utländska dotter- och intressebolag 3 161

Fem största innehaven i övriga svenska onoterade aktier och andelar

Säte
Ägarandel 

kapital
Anskaffnings-

värde 2018
Bergvik Skog AB Falun 5% 236
Verdane Capital VIII Stockholm 15% 215
Verdane Capital IX Stockholm 19% 198
Altor Fund IV Stockholm 2% 187
Valedo Partners Fund I Stockholm 20% 124

Fem största innehaven i övriga utländska onoterade aktier och andelar

Säte
Ägarandel 

kapital
Anskaffnings-

värde 2018
Innisfree PFI Secondary Fund 2 (ISF2) London 21% 779
RMK GAC USA 100% 735
Hermes Infra Spring II Guernsey 26% 666
LLCP CO INVESTMENT FUND USA 26% 398
Hancock GAC USA 100% 384

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

 NOT 9 Aktier och andelar, onoterade 

AP3 hade per 31 dec 2018 gjort följande investeringar i onoterade värdepap-
per direkt och via riskkapitalbolag och fonder. Specifikation nedan visar de 
fem största innehaven baserat på investerat kapital.

Mkr, verkligt värde 2018-12-31 2017-12-31
Svenska aktier och andelar, dotter- och  
intressebolag

42 169 34 739

Utländska aktier och andelar, dotter- och  
intressebolag

3 161 3 093

Övriga onoterade svenska aktier och andelar 2 881 1 807
Övriga onoterade utländska aktier och andelar 19 694 17 222
Summa aktier och andelar, onoterade 67 905 56 861
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 NOT 11 Derivatinstrument brutto 

2018-12-31 2017-12-31

Mkr
Positivt 

verkligt värde
Negativt

verkligt värde
Positivt 

verkligt värde
Negativt

verkligt värde
Aktierelaterade instrument
Optioner, clearade Innehavda, köp - - - -

Innehavda, sälj 0 - 2 -
Utställda, köp - - - -
Utställda, sälj - 0 - -1

Terminer 14 -26 401 -103
Swappar 0 -20 23 -60
Summa 14 -47 425 -163
varav clearat 14 -27 403 -104

Ränte- och kreditrelaterade instrument
Optioner, clearade Innehavda, köp - - - -

Innehavda, sälj - - - -33
Utställda, köp - - 6 -
Utställda, sälj - - 14 -

FRA/Terminer 59 -55 175 -57
CDS 33 - 759 -2 129
Swappar 742 -526 548 -7
Summa 834 -581 1 501 -2 227
varav clearat 59 -55 195 -91

Valutarelaterade instrument
Optioner, OTC Innehavda, köp 278 - 152 -

Innehavda, sälj 556 - 282 -
Utställda, köp - -335 - -251
Utställda, sälj - -274 - -115

Terminer 2 918 -475 1 276 -2 472

Swappar - - - -
Summa 3 752 -1 085 1 709 -2 838

Effekt av nettoredovisning - - - -
Summa derivatinstrument 4 600 -1 713 3 636 -5 228

Derivat får enligt fondens placeringsregler användas i syfte att effektivisera 
förvaltningen eller hantera risken.

Aktie- och räntederivat handlas företrädesvis på standardiserade mark-
nader i clearade produkter, varpå motpartsriskerna enbart är gentemot 
clearinghuset. Valuta- och kreditderivatmarknaderna är emellertid OTC-mark-
nader, 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. 

Utställda säljoptioner är delpositioner i olika optionsstrategier med syfte 
att hantera risken i portföljen. I den mån en utställd option innebär att AP3 
har en förpliktelse att leverera ett underliggande värdepapper har fonden alltid 
innehav i detta värdepapper som täcker eventuellt leveranskrav.

För en närmare beskrivning av riskhanteringen med avseende på derivat-
instrument hänvisas till fondens riskhanteringsplan på ap3.se.

 NOT 10 Obligationer och andra räntebärande tillgångar 

Obligationer och andra räntebärande värdepapper fördelat på 
emittentkategori

Mkr, verkligt värde 2018-12-31 2017-12-31
Svenska staten 6 644 12 499
Svenska kommuner 102 179
Svenska bostadsinstitut 6 203 5 882
Övriga svenska emittenter
 Finansiella företag 657 2 416
 Icke-finansiella företag 19 756 22 913
Utländska stater 70 592 56 630
Övriga utländska emittenter 32 546 32 536
Summa 136 499 133 055
Räntefonder 2 927 2 666
Summa 139 427 135 721

Obligationer och andra räntebärande värdepapper fördelat på 
instrumentkategori

Mkr, verkligt värde 2018-12-31 2017-12-31
Realränteobligationer 23 565 20 573
Övriga obligationer 102 672 92 625
Certifikat 2 901 13 051
Onoterade reverslån 7 362 6 806
Summa 136 499 133 055
Räntefonder 2 927 2 666
Summa 139 427 135 721

Av obligationer och andra räntebärande värdepapper avser 8 860 (9 163) 
miljoner kronor återinvestering av erhållna kontantsäkerheter relaterade till 
värdepappersutlåning. Angående värdepappersutlåning, se vidare not 1 och 
17. Säkerheter som erhålls för utlåning uppgår i snitt till 103 procent av de 
utlånade tillgångarnas marknadsvärde.
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 NOT 12 Övriga tillgångar 

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Fondlikvider 360 1 189
Återköpstransaktioner 1 147 1 908
Återinvesterade kontantsäkerheter 6 328 5 525
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa övriga tillgångar 7 836 8 623

 NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna ränteintäkter 776 771
Upplupna utdelningar 85 102
Restitutioner 162 131
Förutbetalda kostnader 48 49
Upplupna premier aktielån 12 10
Summa förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

1 083 1 063

 NOT 14 Övriga skulder 

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Leverantörsskulder 12 9
Fondlikvider 314 1 177
Löneskatter 1 1
Personalens källskatter 3 3
Återköpstransaktioner 1 148 1 539
Mottagna kontantsäkerheter 15 187 14 688
Övriga skulder 7 9
Summa övriga skulder 16 673 17 426

 NOT 15 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna externa förvaltningskostnader 35 52
Övriga upplupna kostnader 14 13
Rörlig ersättning inkl. sociala avgifter 10 12
Summa förutbetalda intäkter och  
upplupna kostnader

59 77

Rörlig ersättning för år 2016 utbetalades till 40 procent under 2017 och reste-
rande del utbetalas under 2019. Rörlig ersättning för år 2017 utbetalades till 
40 procent under 2018 och resterande del utbetalas under 2020. Avsättning 
för rörlig ersättning har även gjorts för år 2018 med 40 procents utbetalning 
2019 och resterande del för utbetalning 2021.

 NOT 16 Fondkapital 

Nettobetalningar mot pensionssystemet

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Ingående fondkapital 345 239 324 375
Inbetalda pensionsavgifter 69 552 66 850
Utbetalda pensionsmedel innevarande år -76 110 -73 999
Överflyttning av pensionsrätter till EG -1 -2
Reglering av pensionsrätt 2 1
Administrationsersättning till  
Pensionsmyndigheten

-216 -226

Summa nettobetalningar mot pensionssystemet -6 773 -7 375
Årets resultat 2 202 28 239
Utgående fondkapital 340 668 345 239

 NOT 17 Ställda panter, ansvarsförbindelser och åtaganden 

Ställda panter, ansvarsförbindelser och jämförliga

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Panter för återköpstransaktioner
Mottagna säkerheter 7 475 7 433
Avlämnade säkerheter 1 148 1 543
Panter för derivathandel
Erhållen kontantsäkerhet 178 -
Ställd kontantsäkerhet - 739
Utlånade värdepapper för vilka kontant- 
säkerheter erhållits
Utlånade värdepapper 15 191 14 695
Erhållen kontantsäkerhet 15 187 14 688
Utlånade värdepapper mot erhållen  
säkerhet i form av värdepapper
Utlånade värdepapper 52 779 44 476
Erhållen säkerhet i form av värdepapper 53 583 47 705

Utestående åtaganden

Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Onoterade aktier 10 742 8 936
Fastighets-, infrastruktur- och skogsfonder 4 423 3 991
Teckningsåtaganden 10 500 10 500

Ovanstående säkerheter finns redovisade i not 10, 12 och 14.
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 NOT 18 Valutaexponering 

Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2018

Mkr USD NOK JPY GBP Övrigt Totalt
Aktier och andelar 54 630 764 6 023 9 205 43 976 114 596
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist - - - 648 3 121 3 769

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 78 651 713 - 7 859 2 261 89 484

Derivat 225 -14 -55 -371 -1 610 -1 824
Övriga placeringstillgångar 4 957 21 210 3 268 758 9 213
Valutaexponering brutto 138 463 1 484 6 178 20 609 48 505 215 239
Kurssäkring -102 011 8 418 5 247 -14 851 -47 626 -150 823
Total valutaexponering 36 452 9 903 11 425 5 758 879 64 416

Valutaexponerade tillgångar per valuta per 31 dec 2017

Mkr USD NOK JPY GBP Övrigt Totalt
Aktier och andelar 60 536 1 301 2 417 11 412 53 204 128 870
Exponering genom SEK-noterade bolag med utländsk hemvist - - - 664 1 642 2 306
Obligationer och andra räntebärande värdepapper 61 262 599 191 8 323 3 116 73 491
Derivat -378 -272 255 -310 -2 596 -3 300
Övriga placeringstillgångar 4 245 5 -166 3 149 1 290 8 524
Valutaexponering brutto 125 666 1 633 2 698 23 237 56 657 209 891
Kurssäkring -89 284 12 043 4 357 -17 534 -65 303 -155 721
Total valutaexponering 36 382 13 676 7 054 5 703 -8 646 54 170

 NOT 19 Finansiella instrument, pris- och värderingshierarki 

Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2018

Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Noterade aktier och andelar 137 256 - - 137 256
Onoterade aktier och andelar - - 67 905 67 905
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 131 796 - 7 631 139 427
Derivat, positiva marknadsvärden 73 4 528 - 4 600
Summa investeringstillgångar 269 124 4 528 75 536 349 188
Derivat, negativa marknadsvärden -81 -1 631 - -1 713
Summa 269 043 2 896 75 536 347 475

Investeringstillgångar per värderingskategori per 31 dec 2017

Mkr Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Totalt 
Noterade aktier och andelar 161 494 - - 161 494
Onoterade aktier och andelar - - 56 861 56 861
Obligationer och andra räntebärande tillgångar 128 534 - 7 187 135 721
Derivat, positiva marknadsvärden 597 3 039 - 3 636
Summa investeringstillgångar 290 626 3 039 64 048 357 712
Derivat, negativa marknadsvärden -195 -5 033 - -5 228
Summa 290 431 -1 995 64 048 352 484

Förändring av tillgångar i nivå 3 2017 till 2018

Mkr
Noterade aktier 

och andelar
Onoterade aktier 

och andelar

Obligationer och 
andra räntebärande 

tillgångar Derivat Totalt 
Redovisat värde vid årets ingång - 56 861 7 187 - 64 048
Investerat - 4 143 543 - 4 686
Sålt/återbetalt under året - -1 703 - - -1 703
Realiserad värdeförändring - 93 - - 93
Orealiserad värdeförändring - 8 511 -99 - 8 412
Förflyttning från nivå 1 eller 2 - - - - -
Förflyttning till nivå 1 eller 2 - - - - -
Redovisat värde vid årets utgång - 67 905 7 631 - 75 536
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Förändring av tillgångar i nivå 3 2016 till 2017

Mkr
Noterade aktier 

och andelar
Onoterade aktier 

och andelar

Obligationer och 
andra räntebärande 

tillgångar Derivat Totalt 
Redovisat värde vid årets ingång - 50 497 8 690 - 59 186
Investerat - 5 536 3 759 - 9 295
Sålt/återbetalt under året - -2 647 -5 262 - -7 909
Realiserad värdeförändring - 275 - - 275
Orealiserad värdeförändring - 3 200 0 - 3 200
Förflyttning från nivå 1 eller 2 - - - - -
Förflyttning till nivå 1 eller 2 - - - - -
Redovisat värde vid årets utgång - 56 861 7 187 - 64 048

AP3 värderar samtliga innehav till verkligt värde, vilket fastställs utifrån 
en hierarki i tre nivåer av priskällor och beräkningsmodeller. Verkligt värde 
definieras som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en 
skuld regleras i en normal transaktion mellan marknadsaktörer vid tillfället då 
värdering görs. 

Nivå 1: Innehav som finns representerade i de index som fonden använder 
för likvida investeringar i aktier och räntebärande värdepapper värderas i 
första hand till indexleverantörernas värderingspriser. I de fall tillgången inte 
inkluderas i något index eller där indexleverantörens pris bedöms som icke 
tillförlitligt, sker värdering i stället till noterade priser observerbara i en aktiv 
marknad. Med aktiv marknad menas en handelsplats där priser ställs oftare 
än en gång i veckan. Att använda observerbara priser är alltid första valet vid 
val av värderingspris och omfattar merparten av AP3s tillgångar, men när 
dessa inte finns att tillgå tas priserna enligt nästa steg i värderingshierarkin.

Nivå 2: För vissa innehav, främst vissa räntebärande värdepapper samt 
flertalet derivat som inte handlas över börs eller hanteras 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 beroen-
de av prisuppgifter från en eller ett par externa motparter för att fastställa ett 
verkligt värde. För tillgångar där tillgängligt pris bedöms som mindre tillförlit-
ligt, t.ex. på grund av låg marknadsaktivitet, görs en rimlighetsbedömning av 
fondens egen värdering baserad på värdering erhållen från tredje part.

Nivå 3: Slutligen finns innehav som måste modellvärderas där värderingen 
till stor del är beroende av icke observerbara marknadsdata och därmed 
innehåller en större grad av bedömning och högre osäkerhet. För AP3s del är 
det främst innehav i riskkapitalfonder samt onoterade innehav i fastighetsbo-
lag som återfinns i denna kategori.

AP3s värdering av innehav i riskkapitalfonder baseras på den värdering 
som erhålls av externa förvaltare. AP3 ställer krav på att förvaltarna ska följa 
IPEVs principer för värdering samt att fonden revideras av en välrenommerad 
revisionsfirma. Värdering från förvaltarna erhålls vanligen inom 90 dagar efter 
kvartalsslut vilket innebär att värderingarna av AP3s innehav per 31 december 
baseras på rapporter från förvaltarna per 30 september, justerat för kassaflö-
den 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 2018 hade inga sådana 
korrigeringar bedömts nödvändiga. Värderingen påverkas i första hand av de 
underliggande bolagens resultatutveckling, men också av aktiemarknadens 
värdering av jämförbara bolag. Förväntade diskonterade framtida kassaflöden 
har mindre betydelse för värderingen, då AP3s riskkapitalportfölj i första hand 
består av mogna bolag, s.k. buyouts. 

I tabellen redovisas AP3s samtliga investeringstillgångar fördelade per 
värderingskategori. 77 (82) 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 nivå 3, skulle påverka 
AP3s fondkapital med -2,2 (-1,9) procent. Fondens värderingsrisk bedöms 
som begränsad.

forts. Not 19

 NOT 20 Finansiella risker 

Risk mätt som Value at Risk för AP3s portfölj

Mkr
Lägsta  

nivå
Högsta  

nivå
Genom- 

snitt 31 dec 31 dec1

2018 1 025 2 930 1 918 2 747 1 966
2017 921 1 828 1 375 1 217 1 536

1) Kolumnen visar VaR vid likaviktad historisk data.

Fondens innehav är exponerade mot marknads- och kreditrisker, vilka kan 
innebära värdeförändringar när t.ex. aktiekurser, räntor, kreditspreadar och 
valutakurser förändras. AP3 använder Value at Risk (VaR) för att aggregera 
risk över samtliga risktyper. Per årsskiftet uppgick fondens risk mätt som VaR 
för totalportföljen till 2 747 (1 217) miljoner kronor. AP3 beräknar VaR med 95 
procents konfidensintervall och en tidshorisont på en dag. Det innebär att 19 
dagar av 20 bör de negativa värdeförändringarna i portföljen inte vara större 
än VaR förutsatt att marknadsförhållandena följer historiska mönster. AP3 
baserar VaR-beräkningarna på historiska marknadsdata för en period om 360 
dagar tillbaka i tiden. Den historiska datan viktas exponentiellt, dvs de senaste 
80 dagarnas marknadshändelser dominerar beräkningarna. Beräkningsmeto-
den som används är Monte Carlo-simulering, en slumpmässig simulering av 
värdeförändringar baserat på historiska data. Tabellen ovan visar högsta och 
lägsta nivå på VaR samt risken i genomsnitt och vid slutet av året för AP3s 
portfölj. I tabellen visas också VaR per den 31 december där den historiska 
datan är likaviktad, varje dag under perioden väger lika tungt i beräkningen.

Fondens risk mätt som VaR har varierat mellan 1 025 (921) miljoner kronor 
och 2 930 (1 828) miljoner kronor under året. Skillnaderna i risknivå förklaras 
främst av förändrad marknadsvolatilitet och mindre av förändringar av port-
följens sammansättning. 

På sid 50 visas riskexponeringen fördelad på AP3s riskklasser. 

Daglig Value at Risk (VaR) för AP3s portfölj 2018
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forts. Not 20

Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20181 Kreditbetyg

Mkr AAA AA A BBB ‹BBB-2 
Statsobligationer 23 135 71 309 - - -
Bostadsobligationer - 6 255 - 420 88
Företagsobligationer 349 3 312 5 360 4 624 7 988
Depositioner och repor - 754 8 455 - -
Derivat, nettofordran 0 778 2 295 - -
Bruttoexponering 23 484 82 408 16 110 5 044 8 075
Erhållna säkerheter - - 178 - -
Nettoexponering 23 484 82 408 15 932 5 044 8 075

Exponering mot kreditrisk per 31 dec 20171 Kreditbetyg

Mkr AAA AA A BBB ‹BBB-2 
Statsobligationer 35 258 48 599 519 - -
Bostadsobligationer 3 621 3 338 - - 248
Företagsobligationer 405 5 003 10 870 4 566 9 034
Depositioner och repor - 785 6 099 - -
Derivat, nettofordran - 141 50 - -
Bruttoexponering 39 284 57 866 17 538 4 566 9 282
Erhållna säkerheter - - - - -
Nettoexponering 39 284 57 866 17 538 4 566 9 282

1)  Inkluderar placeringar i noterade räntebärande värdepapper, depositioner och repor, icke clearade derivat där AP3 har en fordran på motparten samt återinvestering av erhållna 
kontantsäkerheter relaterade till värdepappersutlåning. Då tabellen endast visar exponering mot kreditrisk kan den ej avläsas mot balansräkningen.

2) Inkluderar även värdepapper utan rating.

 NOT 21  Finansiella tillgångar och skulder som nettas i balansräkningen eller lyder under kvittningsavtal 

2018-12-31

Tillgångar, Mkr Bruttobelopp

Nettade belopp 
i balans- 

räkningen

Nettobalans i 
balans- 

räkningen

Kvittning av  
finansiella  

instrument  
enligt avtal

Mottagna 
säkerheter

Nettobelopp 
efter kvittning Övrigt1

Summa i  
balansräkningen

Derivat 4 529 - 4 529 1 371 178 2 980 72 4 600

Tillgångsrepor 1 147 - 1 147 1 147 - 0 6 328 7 475

Ej likviderade affärer - - - - - - 361 361

Summa 5 676 - 5 676 2 518 178 2 980 6 761 12 437

Skulder, Mkr Bruttobelopp

Nettade belopp 
i balans- 

räkningen

Nettobalans i 
balans- 

räkningen

Kvittning av  
finansiella  

instrument  
enligt avtal

Ställda 
säkerheter

Nettobelopp 
efter kvittning Övrigt1

Summa i  
balansräkningen

Derivat 1 631 - 1 631 1 371 - 261 82 1 713

Skuldrepor 1 148 - 1 148 1 147 - 1 - 1 148

Ej likviderade affärer - - - - - - 316 316

Summa 2 779 - 2 779 2 518 - 262 398 3 176

1) Övriga instrument i balansräkningen som inte lyder under avtal som tillåter kvittning.

Fondens likviditetsrisk begränsas bland annat genom kravet i AP-fondslagen avseende att AP-fonderna måste hålla minst 30 procent av fondkapitalet i räntebä-
rande fordringar med låg kredit- och likviditetsrisk. Under 2018 har fondens andel i snitt legat på 32,3 (32,2) procent. 
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Noter

2017-12-31 

Tillgångar, Mkr Bruttobelopp

Nettade belopp 
i balans- 

räkningen

Nettobalans 
 i balans- 

räkningen

Kvittning av  
finansiella  

instrument  
enligt avtal

Mottagna 
säkerheter

Nettobelopp 
efter kvittning Övrigt1

Summa i  
balansräkningen

Derivat 3 039 - 3 039 2 625 - 414 597 3 636
Tillgångsrepor 1 908 - 1 908 1 539 - 369 5 525 7 434
Ej likviderade affärer - - - - - - 261 261
Summa 4 947 - 4 947 4 164 - 783 6 383 11 330

Skulder, Mkr Bruttobelopp

Nettade belopp 
i balans- 

räkningen

Nettobalans 
 i balans- 

räkningen

Kvittning av  
finansiella  

instrument  
enligt avtal

Ställda 
säkerheter

Nettobelopp 
efter kvittning Övrigt1

Summa i  
balansräkningen

Derivat 5 033 - 5 033 2 625 739 1 669 195 5 228
Skuldrepor 1 539 - 1 539 1 539 4 0 - 1 539
Ej likviderade affärer - - - - - - 249 249
Summa 6 573 - 6 573 4 164 744 1 669 444 7 017

1) Övriga instrument i balansräkningen som inte lyder under avtal som tillåter kvittning.

forts. Not 21

 NOT 22 Närstående 

Som närstående till AP3 betraktas företag där AP3 genom sin ägarandel har 
ett bestämmande eller betydande inflytande, eller där AP3 har nyckelpersoner 
i ledande ställning. Följande personer anställda i AP3 var representerade i när-
stående bolags styrelser under 2018: Kerstin Hessius i Vasakronan, Hemsö 
och Trenum; Bengt Hellström i Hemsö, Trophi, Trenum och del av år i Regio 

Motpart, Mkr 2018-12-31 2017-12-31
Vasakronan Holding AB
Ränteintäkter 9 9
Lokalhyror -10 -8
Åtagande om att på Vasakronans begäran köpa 
företagscertifikat i bolaget med upp till ett vid 
var tid högsta sammanlagda likvidbelopp om: 4 500 4 500

Hemsö Fastighets AB
Åtagande om att på Hemsö Fastighets ABs  
begäran köpa företagscertifikat i bolaget  
med upp till ett maximalt likvidbelopp om: 4 000 4 000

Hemsö Intressenter AB
Ränteintäkter 88 88
Ägarlån 1 470 1 470

Trophi Fastighets AB
Ränteintäkter 25 36
Ägarlån 617 604
Åtagande om att på Trophi Fastighs ABs 
begäran köpa företagscertifikat i bolaget med 
upp till ett vid var tid högsta sammanlagda 
likvidbelopp om: 2 000 2 000
Aktieägartillskott under året - 140

Regio AB
Aktieägartillskott under året - 200

och Gysinge Skog; Mårten Lindeborg i Regio fram till sin bortgång; Klas Åker-
bäck i Regio och Trophi och Mattias Bylund i Ellevio. Samtliga dessa uppdrag 
var oavlönade. Dessutom satt AP3s styrelseordförande Pär Nuder i styrelsen 
för Hemsö med en ersättning uppgående till 468 tkr under 2018. AP3 hyr sina 
lokaler av Vasakronan AB till marknadsmässiga villkor.

Motpart, Mkr 2018-12-31 2017-12-31

Ellevio AB
Ränteintäkter 307 294
Ägarlån 3 764 3 558

Trenum AB
Ränteintäkter 11 8
Ägarlån 1 512 1 174
Ägartillskott under året 169 50

Gysinge Skog AB
Ägartillskott under året 5 -
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Underskrifter

Styrelsens och verkställande direktörens underskrifter

Stockholm den 18 februari 2019

Pär Nuder
ordförande

Björn Börjesson
vice ordförande

Malin Björkmo Peter Englund Torbjörn Hållö

Kerstin Lindberg Göransson Christina Lindenius Mikael Sandström

Elisabeth Unell Kerstin Hessius
verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 18 februari 2019

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen 
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Revisionsberättelse

Revisionsberättelse
för Tredje AP-fonden, organisationsnummer 802014-4120

landen som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera fonden, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felak-
tigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att 
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig 
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en  väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom utför vi följande moment:

• Vi identifierar och bedömer riskerna för väsentliga felaktig heter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig heter eller på 
fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på fel, eftersom oegentlig heter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• Vi skaffar oss en förståelse av den del av fondens interna kontroll 
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• Vi utvärderar lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• Vi prövar lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktö-
ren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi prövar, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana  händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om fondens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets
faktor, måste vi i revisions berättelsen fästa uppmärksamhe-
ten på upplysningarna i  årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser ba-
seras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
 revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållan-
den göra att fonden inte längre kan fortsätta verksamheten.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Tredje AP-fonden 
för år 2018. Fondens årsredovisning ingår på  sidorna 47–69 i detta 
dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och 
ger en i alla väsentliga avseenden rätt visande bild av Tredje AP-
fondens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess 
finansiella resultat för året enligt lagen om allmänna pensions fonder. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen 
fastställes.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa stan-
darder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoen-
de i förhållande till Tredje AP-fonden enligt god revisors sed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Annan information än årsredovisningen 
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-
ningen och denna återfinns på sidorna 1–46 samt 72–80. Det är 
styrelsen och den verkställande direktören som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt an-
svar att läsa den information som identifieras ovan och överväga 
om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-
formation, drar slutsatsen att den andra informationen inne håller en 
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget 
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har  ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt lagen om allmänna pensionsfonder. Styrelsen och verkstäl-
lande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentlig heter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av fondens förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
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• Vi utvärderar den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens  planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som 
vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och  andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även granskat in-
venteringen av de tillgångar som Tredje AP-fonden förvaltar. Vi har 
även granskat om det finns någon anmärkning i övrigt mot styrel-
sens och verkställande direktörens förvaltning av Tredje AP-fonden 
för 2018.

Revisionen har inte givit anledning till anmärkning beträffande 
inventeringen av tillgångarna eller i övrigt avseende förvaltningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi 
är oberoende i förhållande till Tredje AP-fonden enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkes etiska ansvar enligt 
dessa krav.

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

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

Styrelsen ansvarar för Tredje AP-fondens organisation och för-
valtningen av Tredje AP-fondens angelägenheter. Detta innefattar 
bland annat att fortlöpande bedöma Tredje AP-fondens ekono-
miska situation och att tillse att Tredje AP-fondens organisation 
är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Tredje 
AP-fondens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på 
ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar 
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att Tredje 
AP-fondens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om förvaltningen är att inhämta  revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om det finns någon 
anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvalt-
ning för Tredje AP-fonden för räkenskapsåret 2018.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller för summelser som kan föranle-
da anmärkning.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i  Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en  professionellt skeptisk in-
ställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grun-
dar sig främst på revisionen av räken skaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs  baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-
hållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 
överträdelser skulle ha särskild betydelse för Tredje AP-fondens 
situation. Vi går  igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åt gärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
ut talande om förvaltningen.

Stockholm den 18 februari 2019

Peter Nilsson
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen

Helena Kaiser de Carolis
Auktoriserad revisor

Förordnad av regeringen
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Nyckeltal

Nyckeltal

Fondkapitalets förändring

Mkr 2018 2017 2016 2015 2014
Ingående fondkapital1 345 239 324 375 303 031 288 332 258 475
Nettoflöden mot pensionssystemet 6 773 7 375 6 637 -4 944 5 120
Resultat 2 202 28 239 27 981 19  643 34 977
Utgående fondkapital 340 668 345 239 324 375 303 031 288 332

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

Marknadsvärde per tillgångsslag

Mdkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Noterade aktier1 Sverige 37,3 44,5 40,3 34,2 31,7

Europa 17,3 26,9 23,7 29,2 27,6
Nordamerika 44,1 54,0 50,4 43,9 50,1
Asien 11,2 7,6 9,2 14,5 12,4
Tillväxtmarknader 18,3 19,8 15,0 11,2 10,4

Noterade aktier totalt 128,1 152,9 138,7 132,9 132,2

Räntebärande1

Nominella Sverige 37,3 45,8 45,2 35,9 37,8
Euro-området 0,0 0,4 1,4 2,0 2,5
Storbritannien 8,2 9,0 9,3 8,5 8,5
USA 58,4 44,8 44,1 46,3 43,1
Asien 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1

Realränteobligationer Sverige 4,9 4,8 4,8 5,8 12,5
Euro-området 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Japan 0,0 0,2 0,2
USA 19,0 15,8 15,5 13,0 2,8

Räntebärande totalt 127,9 120,8 120,5 114,5 110,3

Alternativa investeringar1

Fastigheter och Infrastruktur Vasakronan 17,7 15,2 13,8 12,2 10,2
Hemsö 14,0 11,8 10,1 8,2 6,7
Farmoor 3,2 3,1
Regio 3,3 2,3 1,7 0,9
Sagax 1,5 1,1 0,9 0,8 0,5
Trenum 2,2 1,6 1,3
Trophi 6,2 5,3 6,3 3,4 2,7
Ellevio 6,1 5,4 5,2 4,8
Skog och jordbruksmark 5,3 5,0 5,7 5,5 4,8
Internationella fastighetsfonder2 6,7 6,2 7,0 6,6 8,5

Fastigheter och Infrastruktur totalt 66,4 57,0 52,0 42,6 33,4

Onoterade aktier 13,1 10,3 10,0 10,2 10,6
Övriga tillgångar3 5,3 4,1 3,0 2,7 1,8
Alternativa investeringar totalt 84,7 71,4 65,1 55,5 45,8

Totalt 340,7 345,2 324,4 303,0 288,3

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) Inkluderar infrastrukturfonder.
3) Under Övriga tillgångar redovisas bland annat investeringar i försäkringsrelaterade risker och konvertibler.
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Nyckeltal

Fem största innehaven i svenska noterade bolag

Namn Antal aktier

Ägarandel i 
procent av 

kapitalet

Ägarandel i 
procent av 

rösterna
Marknads- 
värde, mkr

Volvo AB 19 583 014 0,92 049 2 271
Telefonaktiebolaget 
LM Ericsson AB

25 554 329 0,77 0,45 1 991

Investor AB 5 184 155 0,68 0,42 1 950
Swedbank AB 9 801 931 0,87 0,87 1 938
Atlas Copco AB 8 273 788 0,67 0,51 1 670

Fem största innehaven i utländska noterade bolag

Namn Antal aktier
Marknads- 
värde, mkr

Apple Inc 926 696 1 296
Microsoft Corp 1 422 657 1 281
Alphabet Inc 123 998 1 144
Nestle SA 1 525 554 1 095
AMAZON.COM. INC 80 366 1 070

Tio motparter som erhöll mest aktiecourtage under 2018

Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom 
valutaförvaltningen under 2018

Fem motparter som förmedlade de största affärsvolymerna inom 
ränteförvaltningen under 2018

Fondkapitalets fördelning mellan externa och interna förvaltningsmandat per 31 dec 2018

Mandat
Marknadsvärde,  

mkr
Andel av  

fondkapitalet, %
Externa diskretionära mandat
Aktiemandat
Passiva mandat
BlackRock Investment Management Europa - Småbolag 1 408
BlackRock Investment Management Japan 5 982
BlackRock Investment Management Stillahavsasien 4 979
BlackRock Investment Management Nordamerika - Mellanstora bolag 5 675
Semipassiva mandat
BlackRock Investment Management Nordamerika - Stora bolag 21 364
BlackRock Investment Management Nordamerika - Småbolag 2 345

41 753 12%

Fondinvesteringar
Noterade tillgångar
Aktiefonder 18 981
Räntefonder 2 927
Absolutavkastande strategier och hedgefonder 3 978

Onoterade tillgångar
Riskkapitalfonder 13 085
Infrastrukturfonder 3 741
Fastighetsfonder 461
Skogsfonder 5 330

48 504 14%

Interna förvaltningsmandat
Noterade aktier och andelar 71 573
Räntor och krediter 118 047
Försäkringsrelaterade risker 5 273
Onoterade innehav i fastighetsbolag 52 828

247 721 73%

Övriga tillgångar och skulder1 2 689 1%

Totalt fondkapital 340 668 100%

1) Består främst av kassa och valutasäkringar.

• ABG Sundal Collier 

• Bernstein 

• Carnegie

• Citi

• DNB

• Citi

• Danske Bank

• Goldman Sachs

• Danske Bank

• Goldman Sachs

• JP Morgan

• Evercore ISI

• Morgan Stanley

• Nordea

• SEB

• UBS

• JP Morgan

• SEB

• Nordea

• SEB
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GRI-index

Innehållsförteckning enligt GRI

AP3 har en lång tradition av att arbeta med miljö- och etikfrågor i sina investe-
ringar då ansvarsfull ägarstyrning är en del av fondens uppdrag. Detta arbete 
är något som fonden hanterar genom investeringsanalyser, ägarstyrning och 
via AP-fondernas gemensamma etikråd samt  årligen redovisar i sin ägarstyr-
ningsrapport och Etikrådets årsrapport.

Intressentdialog
I november 2017 anordnades en dialog med representanter för fondernas 
viktigaste intressentgrupper. Dialogen skedde i form av en workshop med ca 
60 personer som representerade uppdragsgivare (Finansdepartementet och 
Pensionsgruppen), förmånstagare, samhälle, branschkollegor, leverantörer, 
medarbetare samt portföljbolag. Fondernas mål med workshopen var att 
identifiera intressenternas förväntningar och prioriterade frågor, få återkopp-
ling på fondernas nuvarande hållbarhetsarbete samt ta del av intressenternas 
tankar kring det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Samtliga intressentgrupper hade uppfattningen att det som är viktigast är 
AP-fondernas agerande i investeringar och förvaltning mot bakgrund av att 
den mest väsentliga inverkan sker där. Långsiktigt god avkastning ansågs 
som ett överordnat mål och inte ett specifikt hållbarhetsmål. Det konstatera-
des att valet av prioriterade hållbarhetsfrågor varierar med de olika bolag och 
fonder som AP-fonderna investerar i. Dock lyftes tre frågor fram som särskilt 
viktiga och högst prioriterade:

• indirekt miljöpåverkan 

• indirekt klimatpåverkan 

• mänskliga rättigheter

Ett affärsetiskt förhållningssätt ansågs av flera deltagare vara en grundför-
utsättning för verksamheten. Affärsetik och regelefterlevnad prioriterades 
också. Övriga frågor som ansågs väsentliga var en hållbar leverantörskedja, 
mångfald och jämställdhet samt anti-korruption.

Om redovisningen
Årets hållbarhetsredovisning har upprättats för att uppfylla kraven enligt 
GRI Standarder på nivå ”Core” och det bransch specifika tillägget Finansiella 
tjänster (Financial Services, FS). Samtliga GRI Standarder avser version 
2016. I redovisningen ingår AP3s verksamhet. Inga avgränsningar har gjorts 
utan omfattningen är densamma som för den finansiella rapporteringen. 
Rapporterade indikatorer har valts utifrån såväl krav och förväntningar från 
AP3s intressenter som fondens egna prioriteringar, och speglar därmed en 
gemensam syn på väsentlighet. Några av de rapporterade GRI-indikatorerna 
är inte kompletta. AP3 avser att vidareutveckla information, data och  rutiner 
för sin hållbarhetsredovisning framgent. Denna GRI-redovisning är inte gran-
skad av tredje part.

Detta GRI-index anger var i AP3s årsredovisning 2018 (ÅR) respektive på 
AP3s hemsida som upplysningar enligt GRI återfinns.

Upplysning Sidnummer/hänvisning
Organisationsprofil
102-1  Organisationens namn ÅR s. 2
102-2 Verksamhet, märken, produkter och tjänster AP3 säljer inga produkter och tjänster. Fonden förvaltar pensionskapital i det 

allmänna inkomstpensionssystemet.
102-3 Huvudkontorets lokalisering Stockholm
102-4 Länder där organisationen har verksamhet AP3 har enbart kontor i Stockholm. Fonden investerar globalt.
102-5 Ägarstruktur och företagsform ÅR s. 40
102-6 Marknader som organisationen är verksam på ÅR s. 4-5
102-7 Organisationens storlek ÅR s. 60 
102-8 Information om anställda och andra som arbetar för 

organisationen
ÅR s. 60-61

102-9 Leverantörskedja ÅR s. 16, 61
102-10 Väsentliga förändringar gällande organisation och 

leverantörskedja
Inga väsentliga förändringar har skett under 2018.

102-11 Försiktighetsprincipen ÅR s. 34, 35
102-12 Externa initiativ om hållbarhet som organisationen 

stödjer/omfattas av
ÅR s. 34

102-13 Medlemskap i organisationer ÅR s. 33, 34
Strategi
102-14 Uttalande från ledande befattningshavare ÅR s. 6-7
Etik och integritet
102-16 Värderingar, principer och etiska riktlinjer ÅR s. 15, 36
Styrning
102-18 Styrningsstruktur ÅR s. 40-43
Intressentengagemang
102-40 Lista över intressentgrupper ÅR s. 74
102-41 Kollektivavtal ÅR s. 61
102-42 Identifiering och urval av intressenter ÅR s. 74
102-43 Metoder för intressentdialog ÅR s. 74
102-44 Viktiga frågor som lyfts ÅR s. 74
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GRI-index

GRI-referens Sidnummer/hänvisning
GRI 201: Ekonomisk påverkan
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.8-11

Ekonomisk påverkan 201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde ÅR s.56

GRI 205: Antikorruption
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3234

Antikorruption 2053 Korruptionsincidenter Inga korruptionsincidenter har förekommit under 2018.

GRI 302: Energi
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.26, 29, 35,  
www.ap3.se/ansvarstagande/ap3smiljopaverkan/

Energi 3021 Energianvändning www.ap3.se/ansvarstagande/ap3smiljopaverkan/

GRI 305: Utsläpp
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.18-19, 
www.ap3.se/ansvarstagande/ap3smiljopaverkan/

Utsläpp 3051 Direkta utsläpp av växthusgaser ÅR s.19
3052 Indirekta utsläpp av växthusgaser ÅR s.19

GRI 306: Avfall
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

Avfall 3062 Avfall www.ap3.se/ansvarstagande/ap3smiljopaverkan/

GRI 401: Anställning
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.36, 61

Anställning 401-2 Förmåner till heltidsanställda ÅR s.61

GRI 403: Anställdas hälsa och säkerhet
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.36, 61

Anställdas hälsa  
och säkerhet

4032 Skador, frånvaro och dödsolyckor ÅR s.61. Inga skador eller olyckor har skett under året.

Upplysning Sidnummer/hänvisning

Redovisningspraxis
10245 Enheter som ingår i den finansiella redovisningen ÅR s. 74
102-46 Definition av redovisningens innehåll ÅR s. 5859
102-47 Lista över väsentliga frågor ÅR s. 7576
102-48 Förändringar av information Inga förändringar.
102-49 Förändringar i redovisningen Inga förändringar.
10250 Redovisningsperiod 1/131/12 2018
10251 Datum för publicering av senaste redovisningen Februari 2018.
10252 Redovisningscykel Årligen.
10253 Kontaktuppgifter ÅR s. 2 samt info@ap3.se
10254 Redovisning i enlighet med GRI Standards ÅR s. 74
10255 GRI-index ÅR s. 74-76
10256 Extern granskning ÅR s. 74
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GRI-index

GRI-referens Sidnummer/hänvisning

GRI 404: Utbildning
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3637

Utbildning 4043 Utvärdering och uppföljning ÅR s.36

GRI 405: Mångfald och jämställdhet
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3233, 3637

Mångfald och jämställdhet 4051 Sammansättning av beslutsfattande grupper ÅR s.4445, 60

GRI 406: Icke-diskriminering
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3233, 3637. 
Fonden har en intern policy. Diskriminering är inte 
tillåtet. 

Icke-diskriminering 406-1 Diskriminering Inga diskrimineringsärenden har rapporterats under 
året.

GRI 407: Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3637, 6061

Föreningsfrihet och rätt till 
kollektivavtal

407-1 Föreningsfrihet och rätt till kollektivavtal ÅR s.61

GRI 408: Barnarbete
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3235

Barnarbete 408-1 Verksamheter med risk för barnarbete ÅR s.3235

GRI 412: Mänskliga rättigheter
Hållbarhetsstyrning 1031, 2, 3 Förklaring till varför frågan är väsentlig, hur organisatio-

nen hanterar den samt hur organisationen utvärderar 
hanteringen.

ÅR s.3235

Mänskliga rättigheter 4123 Investeringsbeslut som inkluderar krav för mänskliga 
rättigheter

ÅR s.3235

GRI FS: Produktportfölj
Produktportfölj FS6 Portföljens fördelning per region, storlek och sektor ÅR s.5, 16

GRI FS: Aktivt ägarskap
GRI FS: Aktivt ägarskap FS10 Företag med vilka institutionen har interagerat i miljö-

mässiga eller sociala frågor
ÅR s.3235

FS11 Förvaltat kapital som omfattas av miljömässig eller 
social screening

ÅR s.3235
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Ordlista

Ordlista, finansiella begrepp,  
avkastnings- och riskmått

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

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

ALM 
Asset Liability Management Analys med syfte 
att fastställa en optimalt sammansatt strategisk 
portfölj som bäst motsvarar fondens åtagande i 
pensionssystemet.

Alternativa investeringar 
Består i AP3s fall av riskkapitalfonder, fastigheter, 
infrastruktur, skog och försäkringsrelaterade risker.

AP-fondslagen 
Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfon-
der (AP-fonder), styr och reglerar AP-fondernas 
verksamhet. Lagen antogs av riksdagen 2000 och 
är ett resultat av fempartiöverenskommelsen om 
inkomstpensionssystemet. 

Avkastningsbidrag 
Visar hur stor del av en avkastning som kommer 
från en viss portfölj eller ett visst beslut. Avkast-
ningsbidragen mäts vanligtvis i procentenheter. 
Summeras avkastningsbidragen erhålls den totala 
avkastningen i procent. 

Automatisk balansering 
Metod att återställa den finansiella balansen mellan 
tillgångar och skulder i pensionssystemet när balan-
stalet faller under 1. Annorlunda uttryckt: att ”brom-
sen” slår till betyder att pensioner och pensionsrätter 
ska följa ett balansindex i stället för inkomstindex. 

Balanstal 
Inkomstpensionssystemets totala tillgångar divide-
rat med pensionsskulden. Om balanstalet understi-
ger 1 inträder den automatiska balanseringen, vilket 
påverkar indexuppräkningen av pensionerna. 

Broms 
Bromsen är pensionssystemets automatiska balan-
seringsmekanism. Den ser till att utbetalningarna på 
lång sikt inte överstiger tillgångarna och garanterar 
att pengarna i systemet räcker.

Buffertfonder 
Utgörs av AP1-AP4 samt AP6. Buffertfondernas upp-
gift är dels att jämna ut tillfälliga variationer mellan 
pensionsavgifter och pensionsutbetalningar, dels att 
bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering. 

Buyout 
Innebär att en enskild aktör förvärvar aktiemajorite-
ten i ett moget bolag. 

CDS 
Credit Default Swap. Se kreditswap. 

Clearing 
Alla aktiviteter som sker med en transaktion efter 
avslut på marknadsplats och innan avveckling, till 
exempel 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 Stockholmsbör-
sen där Stockholmsbörsen träder in som motpart till 
alla derivataffärer som har handlats på börsen.

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

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

Derivat 
Finansiella instrument vars pris bestäms av under-
liggande 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 (på tillgången).

Diskretionärt mandat 
Ett förvaltningsmandat som är avgränsat och spe-
cificerat för en enskild förvaltare med rätt att fatta 
löpande placeringsbeslut. 

Duration 
Används som ett mått på ränterisk. Uttrycks som 
genomsnittlig räntebindningstid och kan användas 
för att approximera värdeförändringar utifrån anta-
ganden om förändring av räntenivån.

FSC 
Forest Stewardship Council Organisation som verkar 
för ett miljö- och socialt anpassat skogsbruk.

Förvaltningskostnadsandel 
Förvaltningens kostnader i relation till det genom-
snittliga fondkapitalet.

Försäkringsrelaterade obligationer 
Obligationer där avkastningen är kopplad (kan vara 
kopplad till) till exponering mot katastrofrisker som 
orkaner och jordbävningar. 

Generationsneutralitet 
Förvaltningen av pensionsmedlen får inte gynna en 
generation på bekostnad av en annan, alla generatio-
ner ska behandlas lika.

Green Bond Principles 
Riktlinjer som föreskriver att gröna obligationer/de 
pengar som lånas ska användas för att finansiera 
klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar som 
till exempel förnybar energi, energieffektivitet och 
rena transporter. Vidare ska de projekt som finansie-
ras följas upp och rapporteras till långivarna. 

GRESB – Global Real Estate Sustainability Bench-
mark 
Mäter och utvärderar hållbarhetsarbete inom fastig-
hetsbolag ur ett investerarperspektiv.

GRI – Global Reporting Initiative 
Utarbetar riktlinjer för strukturerad och jämförbar 
redovisning av organisationers hållbarhetsarbete. 

Illikvida tillgångar 
Tillgångar som inte är noterade på en marknads-
plats med kontinuerlig prissättning, motsatsen är 
likvida tillgångar.

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. In-
formationskvot är den aktiva avkastningen dividerat 
med aktiv risk (tracking error). 

Inkomstindex 
Nyckeltal som mäter genomsnittlig inkomstutveck-
ling i samhället för varje år. Används för att beräkna 
pensionernas utveckling, såvida inte den automatiska 
balanseringen, ”bromsen” har slagit till. 

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

IPEV 
The International Private Equity and Venture Capital 
Valuation Board är en internationell branschorga-
nisation 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 portföljs avkastning, 
vanligen i form av ett standardiserat marknadsindex. 
Kallas även referensindex. 

Jämförelseportfölj
Jämförelseportföljen består enbart av noterade 
aktier och obligationer.

Kreditobligation 
Obligation med högre risk än en statsobligation. 

Kreditspread 
Skillnaden i pris mellan obligationer som har samma 
löptid men olika kreditvärdering.

Kreditswap 
Ett derivatkontrakt mellan två parter, A och B, i vilket 
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 derivatkontrak-
tet och marknadsvärdet på den aktuella tillgången 
(credit-default-swap, CDS).

Kvantitativa modeller 
Använder statistiska och matematiska metoder för 
att studera strukturerade data, det vill säga data 
som kan kvantifieras i kategorier eller i siffror.

Likvida tillgångar 
Se illikvida tillgångar.
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Ordlista

LSP 
Långsiktig statisk portfölj LSP är nollkostnadsal-
ternativet som AP3s förvaltning jämförs med. LSP 
representerar en portfölj med 50 procent noterade 
aktier och 50 procent räntor med en samman-
sättning av svenska (25 procent) och globala 
index (75 procent) med följande vikter: Aktier (50 
procent), Räntor (50 procent), samt en valutaexpo-
nering på 20 procent. 

Operativ risk 
Risk som är förknippad med fel eller avbrott i den 
operativa verksamheten, vilket kan leda till ekono-
miska eller förtroendemässiga förluster.

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 mot-
svarande skyldighet. Exempel på olika typer av 
optionskontrakt är valutaoptioner, ränteoptioner 
och aktieoptioner. 

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

Passiv förvaltning 
Portföljförvaltning innebär att kapitalet placeras i 
enlighet med ett referensindex eller portfölj i syfte 
att uppnå samma avkastning som referensportfölj 
eller referensindex. Kallas även indexförvaltning. 

PRI (Principles for Responsible Investment) 
Ett internationellt nätverk av investerare som arbe-
tar tillsammans för att implementera sex principer 
för ansvarsfulla investeringar. 

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 
Realiserad volatilitet mäter hur historisk avkast-
ning varierat.

Realränteobligationer 
Räntebärande värdepapper med inflationsskydd, 
ger en fast ränta plus ersättning för inflation under 
löptiden.

Referensportfölj 
En portfölj av olika tillgångar där sammansättning-
en ger en grund för olika slags jämförelser. 

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

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

Riskpremie 
Den extra avkastning som en investering med 
exponering mot specifik risk kan ge.

SDG mål 
FN:s mål för hållbar utveckling.

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

Statsobligationer 
Obligationer utgivna av en stat. Används för att fi-
nansiera medelfristiga och långfristiga lånebehov.

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

Swap 
En swap är ett kontrakt där motparterna kommer 
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, valutaränte-swap och 
total return swap.

Termin 
En termin innebär ett kontrakt där motparterna har 
skyldighet att köpa eller sälja en viss underliggan-
de tillgång till ett i förväg fastställt pris vid en i för-
väg fastställd tidpunkt. Exempel på olika typer av 
terminskontrakt är valutaterminer, ränteterminer, 
forward rate agreements (FRA) och aktieindex-
terminer. Kontrakten benämns ofta forwards eller 
futures. 

Tracking error 
Mäter variationen i den aktiva avkastningen. Mäts 
som standardavvikelse av aktiv avkastning. Histo-
risk (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. 

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

Valutaexponering 
Anger hur stor del av portföljen som utgörs av 
tillgångar i andra valutor än svenska kronor och 
för vilka valutarisken inte neutraliserats genom 
valutasäkring.

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

Volatilitet 
Riskmått som visar hur mycket avkastningen 
varierar. Mäts som standardavvikelse på avkast-
ningen. 

Avkastnings- och riskmått 

Absolutavkastning (rp )
Portföljavkastning.

Absolut risk eller volatilitet (σp )
Standardavvikelsen dividerat med aktiv risk.

Informationskvot (riskjusterad aktiv avkastning) 
Aktiv avkastning dividerat med aktiv risk = rp–rf

σp-i

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

σp
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Sveriges pensionstillgångar

Diagrammet illustrerar de relativa storlekarna mellan olika delar av det svenska pensions
systemet och täcker både den allmänna statliga pensionen samt olika former av tjänstepension 

och privat pensionssparande. Totalt uppgår tillgångarna till över 13 600 miljarder kronor.  
All data baseras på Pensionsmyndighetens Orange rapport 2017. 

Olika privata  
pensionsförvaltare

Olika tjänste 
pensions förvaltare

Privat pensionsförsäkring

Tjänstepension

Övrigt, ej statligt

AP7

PPM

Premiepensions
systemet

AP1AP4
AP6

Allmän pension

Inkomst
pensionssystemet

Avgiftstillgången, det vill 
säga det förväntade värdet 
av framtida pensionsavgifter

Sveriges pensionstillgångar 
13 600 miljarder kronor

Allmän statlig pension Tjänstepension Privat pension
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