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Kapitalmarknadsdagen 2016 
 

 

Kapitalmarknadsdagen är en årlig sammankomst för Kapitalförvaltningens 

kunder och arrangerades den 19 maj i Svenska Läkaresällskapets lokaler på Klara 

Östra kyrkogata i Stockholm. Inbjudna talare var Jan Bernhard Waage (Wassum 

AB), Johan Wiktorin (Brqthrough), Jan Häggström (Handelsbanken) och Cecilia 

Skingsley (Riksbanken). 
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CHEFEN HAR ORDET 
  

Vi befäster vår ställning som 

ledande förvaltare 
 

 

 

 

 

Leif Hässel, chef för Kapitalförvaltningen till och med 

februari 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter flera år av nollräntepolitik och 

extremt låga räntor, har priset på i princip 

alla finansiella tillgångar ökat kraftigt. Den 

svenska börsen har exempelvis stigit med 

cirka 375 procent sedan början av 2009. 

Min övertygelse är att centralbankernas 

”experiment” med nollräntepolitik nått vägs 

ände och att finanspolitiken nu tar vid. 

Detta kommer att innebära högre räntor i 

ett läge där alla finansiella tillgångar redan 

är högt värderade. Jag tror emellertid att 

ränteuppgången kommer att vara 

begränsad. Slutsatsen blir att de närmaste 

åren kommer att ge mager avkastning. 

Sannolikt blir den viktigaste uppgiften för 

kapitalägare att bevara kapitalet.  

 

Fördelningen mellan tillgångsslag är alltid 

ett avgörande beslut och särskilt viktigt när 

vi går mot magrare tider. Du som kund är 

välkommen att diskutera hur man sätter 

samman en lämplig tillgångsportfölj. Vi kan 

nämligen konstatera att vi skapat ett mer-

värde i samtliga våra förvaltningsuppdrag 

under 2016. Det har med andra ord varit ett 

fantastiskt år för våra kunder. Ränte-

förvaltningen har återigen överträffat 

jämförelseindex. Vi befäster därmed vår 

ställning som ledande ränteförvaltare i 

Sverige. 
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Trots att nollräntepolitiken medfört att 

flera av våra kunder, av naturliga skäl, valt 

att flytta kapital till mer riskfyllda och/eller 

illikvida tillgångar i ambition att öka 

förväntad avkastning, har vår förvaltade 

volym ökat med närmare 22 miljarder kro-

nor till 196 miljarder kronor. Det är särskilt 

glädjande att förvaltad volym inom aktier 

stigit markant.  

 

Som kapitalförvaltare är det viktigt att 

möta kunders förändrade efterfrågan på 

placeringsalternativ. I början av 2016 star-

tade vi stiftelsekonsortiet GIVA som har 

fått en flygande start eftersom avkast-

ningen blev 12,1 procent vilket är mycket 

bra för en ”blandfond”. Direktavkastningen 

var samtidigt 6,7 procent. GIVA är särskilt 

tilltalande för kunder som har behov av 

tillräckligt hög och trygg direktavkastning 

för löpande verksamhet samtidigt som 

marknadsrisken är begränsad. Läs gärna 

mer om konsortiet på sid 24. I januari 2017 

startade vi ett ”lika-viktat” aktiekonsortie, 

som har utvecklats i samarbete med Göte-

borgs universitet. Under året kommer vi att 

starta ett småbolagskonsortium. Prata 

gärna med din kundansvariga person hos 

oss om du vill ha mer information. 

 

Under de senaste tre åren har vi genomfört 

en tredjepartsrevision med syftet att 

granska våra egna processer och samtidigt 

försäkra våra kunder om att vi är ett tryggt, 

säkert och effektivt alternativ. Under det 

senaste året har vi granskat värderings-

processen. Vi kan med glädje konstatera att 

resultatet är gott och vi delar gärna med oss 

av rapporten. Se gärna avsnittet om 

ansvarsfulla investeringar (sid 28) som 

beskriver hur arbetet är integrerat i vår 

investeringsfilosofi.  

 

Vi verkar i en värld där humankompeten-

sen är ytterst central. Min bedömning är att 

vi står oss väl i den konkurrensen, vilket 

även betyder att vår förmåga att erbjuda 

konkurrenskraftiga tjänster är mycket god.  

 

 

Avslutningsvis vill jag hälsa vår nya chef 

för Kapitalförvaltningen välkommen: Bengt 

Svelander. Han tar nu stafettpinnen vidare.  

 

Med hopp om ett bra 2017! 

 

 
 

Leif Hässel 

 

Chef på Kapitalförvaltningen 

Kammarkollegiet 

 

Från och med 1 mars 2017 är Bengt Svelander 

chef på Kapitalförvaltningen. 
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Vi förvaltar 196 miljarder kronor 

åt fler än 400 kunder 
 

Historien visar att vi har hävdat oss mycket väl jämfört med våra konkurrenter. 

Vårt uttryckliga mål är att tillhöra den bästa kvartilen bland förvaltare och 

långsiktigt överträffa en informationskvot på 0,2 för aktivt förvaltade uppdrag. 

Vi kan med glädje konstatera att vi lyckats med detta. 

 

Vi strävar alltid efter att ge våra kunder en god avkastning till låg risk. Ett bevis på att vi 

har lyckats är att de förvaltade volymerna och antalet nya kunder ökat. Det kan nämnas 

att förvaltad volym ökat med närmare 22 miljarder kronor under 2016 och särskilt 

glädjande är att ökningen är stor inom aktieförvaltning. 

 

Det här beror dels på ett bra förvaltningsresultat, dels på att våra befintliga kunder gett 

oss ytterligare kapital att förvalta. En annan bidragande faktor är att vi utvecklat och 

anpassat våra produkter efter en förändrad efterfrågan från våra kunder. Exempel på det 

här är det relativt nystartade företagsobligationskonsortiet vars volym och intresse från 

kunderna ökat sedan lanseringen 2013. Under 2016 introducerade vi stiftelsekonsortiet 

GIVA, som fått en flygande start och vars primära syfte är att ge en hög direktavkastning 

samtidigt som vi fokuserar på så kallade stabila aktier. I januari 2017 startade vi ett lika-

viktat aktiekonsortium, i samarbete med Göteborgs universitet. Vidare kommer vi att 

starta ett småbolagskonsortium under 2017. Att vi ovanpå det här är kostnadseffektiva gör 

det inte sämre för kunden. 

 

FÖRVALTAD VOLYM 2001-2016  

 
 

EXTERN UTVÄRDERING  Varje år utförs en extern utvärdering av Kapitalförvaltningens samtliga konsortier. 

Utvärderingen har de senaste åren genomförts av Wassum Investment Consulting. Kapitalförvaltningen har 

lyckats hävda sig mycket väl jämfört med andra förvaltare.  
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Fortsatt god tillväxt 
 

 

 

Svensk ekonomi fortsatte att växa omkring tre procent under 2016. Det är en något 

långsammare takt jämfört med 2015, men ur ett historiskt och framför allt ur ett 

internationellt perspektiv är det att betraktas som hög takt. Under 2016 växte den svenska 

ekonomi i högre takt än i EU, USA och Storbritannien, något som delvis beror på en 

relativt snabbt ökande befolkning. Sverige är nämligen sedan några år tillbaka en av de 

snabbast växande ekonomierna. Svensk arbetsmarknad har fortsatt att förbättras under 

året om än i långsam takt. Arbetslösheten har under året sjunkit från strax över till strax 

under sju procent.  

 

Under året gjorde också inflationen en för många efterlängtad comeback. I Sverige steg 

inflationen från noll procent vid årets början till 1,7 vid årets slut. De stigande priserna 

följer efter en lång period med mer eller mindre stillastående nivåer. Till viss del förklaras 

uppgången av stigande olje- och energipriser samt en relativt svag krona men det går inte 

att bortse från det faktum att svensk ekonomi och arbetsmarknad är stark. 

 

SVENSK INFLATION OCH BNP-TILLVÄXT  

 
Källa: Bloomberg 

 

God tillväxt, fortsatt stark arbetsmarknad och stigande inflation står i skarp kontrast till 

svensk penningpolitik som fortfarande är bland de mest expansiva i världen. Idag har 

endast Schweiz en lägre styrränta än Sverige. Under året som gått har Riksbanken 

ytterligare utökat den penningpolitiska stimulansen genom att i februari sänka räntan 

från 0,10 till -0,50 procent samt utöka bankens tillgångsköp två gånger, först i maj och 

sedan i december. Vid årsskiftet hade Riksbanken köpt nominella statsobligationer för 

sammanlagt 239 miljarder kronor vilket representerar 38 procent av alla statsobligationer 

på marknaden. Det är onekligen uppseendeväckande att centralbanken snart äger hälften 
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av alla statsobligationer, något som får allt fler att fundera över hur marknaden fungerar 

och vilka risker det här kan innebära för framtiden. 

 

Den politiska risken ökar  
Om den underliggande ekonomiska utvecklingen varit stabil så har den internationella 

politiska utvecklingen istället varit minst sagt dramatisk. I juni röstade britterna för att 

lämna EU vilket var ett överraskande resultat för många av oss. Det brittiska pundet föll 

omedelbart med cirka 15 procent och har sedan fortsatt att försvagas. Även aktiemarknad-

erna föll initialt kraftigt men återtog tappad mark bara ett par dagar senare. Efter omröst-

ningen har inflationsförväntningar skjutit i höjden vilket i sin tur fått de brittiska 

marknadsräntorna att stiga kraftigt.  

 

Det brittiska valresultatet blev en förvarning för den turbulens som följde efter det 

amerikanska presidentvalet. I början av november var osäkerheten kring den framtida 

politiken stor då Donald Trumps kampanj varit konfrontativ och i delar både svår att förstå 

och bitvis motsägelsefull. Det som varit tydligast är löften om stora infrastruktursats-

ningar, skattesänkningar och avregleringar vilket har mottagits väl av de finansiella 

marknaderna. Såväl aktiekurser som räntor har stigit i väntan på vad den nya presidenten 

kommer att göra. 

 

Under inledningen av det nya året har fokus fortsatt varit riktat mot den amerikanska 

inrikespolitiken och hur den kan komma att påverka den amerikanska centralbanken. 

Kommer de framöver att välja penningpolitik? För svensk del har inledningen av året visat 

på en fortsatt stabil ekonomisk utveckling men med fortsatta risker framförallt på den 

ansträngda bostadsmarknaden.   
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Avkastnings- och riskanalys 
 

 

 

 

Allt fler av våra kunder vill bättre kunna förstå vad som driver avkastning och 

risk i deras portföljer. Vi utvecklar därför kontinuerligt skräddarsydda 

rapporter till våra kunder inom det här området.  

 

 

 

Kapitalförvaltingen har ett väl utvecklat 

utbud inom avkastnings- och riskanalys, 

där vi erbjuder både standardiserade 

rapportpaket och skräddarsydda lösningar. 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla 

nya tjänster för att möta nya behov hos 

våra kunder. 

 

Avkastningsanalys för individuella 

portföljer 
Vi analyserar avkastning utifrån ”perform-

ance attribution”. Över- eller underavkast-

ning förklaras mot ett jämförelseindex med 

hjälp av nedbrytning i nivåer (till exempel 

tillgångsslag, branscher och värdepapper) 

för olika investeringsbeslut. Strukturen 

bestäms av kundens rapporteringsbehov. 

Modellerna för att beräkna ”performance 

attribution” varierar och kan anpassas efter 

kundens beslutsprocesser.  

    Vår analysmodell för ”fixed income per-

formance attribution” (FIPA) är idag i full 

produktion och används både för våra egna 

räntekonsortier och av större diskretionära 

kunder. Med hjälp av FIPA kan vi bryta ner 

en ränteportföljs avkastning i olika faktorer 

(till exempel direktavkastning, räntekurva 

och kreditspread). Även inom det här områ-

det har vi möjlighet att anpassa analysen 

efter enskilda kunders beslutsprocesser och 

rapporteringsbehov. 

 

Nyckeltal för risk och riskjusterad 

avkastning 
Olika standardiserade nyckeltal bidrar till 

att ge en nyanserad bild av en portföljs risk 

och riskjusterad avkastning. 

    Grundläggande nyckeltal är volatilitet, 

tracking error, sharpekvot och informa- 

tionskvot. Vi beräknar också andra mått 

(till exempel alfa, beta, R2 och treynorkvot) 

beroende på våra kunders önskemål. 

    Vi använder även framåtblickande risk-

mått, såsom förväntad tracking error (ETE) 

och förväntad volatilitet (ESD) för uppfölj-

ning mot marknadsrisklimiter i våra 

konsortier och som analysverktyg i förvalt-

ningen. 

 

Infört under 2016 och nyheter 

inför 2017 
Under 2016 har vi implementerat två 

alternativa FIPA-modeller och förberett 

systemstödet för olika simuleringsmodeller 

för de framåtblickande riskmåtten. De 

senare måtten ger en mer exakt riskbild för 

portföljer som innehåller icke-linjära 

derivat. Stiftelsekonsortiet GIVA är 

exempel på en portfölj där vi systematiskt 

ställer ut aktieoptioner mot befintligt 

aktieinnehav. Under 2016 har vi även 

ytterligare förbättrat kontrollerna kring 

beräkning av indexavkastningar som sker 

utifrån de underliggande konstituenterna, 

en viktig komponent i all avkastningsanalys 

som är baserad på de underliggande inne-

haven.  

    Under 2017 är målet att sätta de två nya 

FIPA-modellerna i fullskalig produktion, 

samt att inkorporera framåtblickande risk-

mått, kurvrisk, compliance, stress testing 

och historiska avkastningsmått direkt i 

systemstödet för våra portföljförvaltare.  

    Det här är en del av en pågående 

uppgradering av förvaltarstödet inom vårt 

grundsystem SimCorp Dimension.  
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Mått på avkastning och risk  
 

Volatilitet  
Historisk standardavvikelse i avkastning för en portfölj eller ett jämförelseindex.  

 

Förväntad volatilitet (ESD)   
Förväntad standardavvikelse i avkastning, givet dagens sammansättning av en portfölj 

eller ett jämförelseindex och dagens beräknade marknadsvolatilitet. 

 

Tracking error  
Ett mått på aktiv marknadsrisk. Detta definieras som standardavvikelsen i över- och 

underavkastningar mellan portföljen och jämförelseindex.  

 

Förväntad tracking error (ETE)   
Förväntad aktiv marknadsrisk, givet dagens sammansättning av en portfölj gentemot ett 

jämförelseindex och dagens beräknade marknadsvolatilitet. 

 

Sharpekvot  
Avkastning över den riskfria räntan dividerat med portföljens volatilitet. 

 

Informationskvot   
Överavkastning dividerat med Tracking error.  

 

Sharpekvot och informationskvot är riskjusterade avkastningsmått och mäter på olika 

sätt förmågan att få betalt för aktiv marknadsrisk. 
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RÄNTOR  

Kammarkollegiets 

ränteförvaltning 2016 
 

 

Avkastningen i räntekonsortiet blev 1,1 procent under 2016. Avkastningen i 

företagsobligationskonsortiet blev under samma period 3,6 procent.  

 

Det blev ett relativt bra år för investerare i 

räntetillgångar med en högre avkastning än 

vad prognosen visade vid årets inledning. 

Under årets första hälft fick vi se låga 

räntenivåer för att som lägst under septem-

ber månad kunna handla en svensk 10-årig 

statsobligation till 0 procent i ränta. Under 

hösten började räntorna stiga och vi slutade 

året kring 0,6 procent för en 10-årig mark-

nadsränta. Uppgången under hösten var 

dock bara hälften av nedgången under 

första halvåret. Under året har också 

kreditobligationer haft en stark utveckling i 

synnerhet efter mars då ECB tog beslutet 

att även köpa kreditobligationer inom 

ramen för sitt stödprogram. 

Bägge räntekonsortier har haft en bra rela-

tiv avkastning mot jämförelseindex under 

året. Räntekonsortiets jämförelseindex 

består av 85 procent bostadsobligationer 

och 15 procent statsobligationer. Portföljen 

hade under året en avkastning som var 0,35 

procent högre än jämförelseindex. Företags-

obligationskonsortiets jämförelseindex be-

står av en marknadsviktad portfölj av till-

gängliga företagsobligationer och portföljen 

nådde en avkastning som var 0,50 procent 

högre än index. 

 

 

AVKASTNING I RÄNTEKONSORTIET OCH INDEX SENASTE 5 ÅREN  
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AVKASTNING I FÖRETAGSOBLIGATIONSKONSORTIET OCH INDEX SEDAN START  

 
 

Trygg och framgångsrik förvaltare 
Kammarkollegiet är en trygg och fram-

gångsrik ränteförvaltare som hittills aldrig 

uppvisat negativ avkastning. Varje år 

utvärderar en extern oberoende konsult vår 

ränteförvaltning. Resultatet av de här 

utvärderingarrna har visat att den 

riskjusterade avkastningen i räntekonsor-

tiet över lång tid tillhör de bästa jämfört 

med andra räntefonder. 

 

Totalt förvaltar Kammarkollegiet cirka 185 

miljarder kronor i svenska och utländska 

räntepapper vilket gör oss till en av 

Sveriges största ränteförvaltare. Den 

största delen av kapitalet är placerat i 

diskretionära portföljer där kunden själv 

skräddarsyr placeringsreglerna efter sina 

egna krav. De flesta kunderna har valt att 

placera i något av våra två konsortier vars 

placeringsreglemente är utformat av 

Kammarkollegiet.  

 

Konsortier fungerar på samma sätt som 

bankernas fonder. Räntekonsortiet 

investerar huvudsakligen i bostads-

obligationer och till viss del i företags-

obligationer. Kreditkvaliteten är hög och 

lägsta kreditkvalitet motsvarar kredit-

betyget BBB- eller högre. Konsortiet und-

viker att placera i obligationer med låg 

kreditkvalitet som en del i vår strategi för 

att undvika kreditförluster. Målsättningen 

med företagsobligationskonsortiet är att 

investera i företagsobligationer av god 

kvalitet och över tid ge minst 1 procent-

enhet högre avkastning än räntekonsortiet. 

 

Investeringsprocessen 
Vi tror att grunden till en framgångsrik 

ränteförvaltning är en väl definierad och 

underbyggd investeringsprocess. Processen 

hos oss bygger på en traditionell makro-

ekonomisk konjunkturanalys som till-

sammans med en analys av både den 

allmänna kreditcykeln och enskilda 

emittenter skapar förutsättning för robust 

förvaltning.  

 

Förvaltningen har sedan länge en tydligt 

definierad policy för etik och hållbarhet som 

är helt integrerad i investeringsprocessen. 

Kammarkollegiets ränteförvaltning har 

sedan 1995 kännetecknats av långsiktighet, 

tydliga positioner samt låg omsättnings-

hastighet. Utifrån vår roll som långsiktig 

förvaltare har portföljerna normalt haft en 

hög andel kreditobligationer. Det här kan 

ge sämre avkastning under enskilda år men 

skapar mervärde över tid. Samtidigt har 

den konservativa urvalsprocessen för 

investeringar varit framgångsrik och vi har 

aldrig haft några kreditförluster i 

portföljerna. 
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AKTIER  

Ännu ett händelserikt börsår 
 

 

 

Alla år har sina utmaningar och 2016 blev året som präglades av dramatik inom 

politik och marknadens reaktioner på dessa. 

 

Att Storbritannien röstade ja till Brexit och att Donald Trump valdes till president i USA, 

är exempel på oväntade valresultat. Trots dramatiken i världen var den underliggande 

tillväxten i världsekonomin stabil. BNP-tillväxten uppgick till omkring tre procent, vilket 

var samma takt som de närmast föregående åren. 

 

Året började med kraftigt sjunkande oljepris samt rädsla för att den underliggande 

tillväxten inte var tillfredställande vilket ledde till oro på den finansiella marknaden. 

Börser och räntor föll. Under våren återhämtade sig börsen men sedan kom oron tillbaka i 

samband med britternas EU-omröstning. Folkomröstningen blev en nagelbitare där 

prognosmakare fick fel. Börsen sjönk kraftigt direkt efter resultatet att britterna lämnar 

EU, men marknaderna återhämtade sig snabbt. 

 

Hösten förde med sig stigande börser och marknadsräntor som ett resultat av att 

konjunktursignalerna förbättrades. Börsen stärktes också av det stundande amerikanska 

presidentvalet och tron på att Hillary Clinton sannolikt skulle bli president. Då Clinton 

oväntat förlorade, reagerade börsen negativt, men vände sedan snabbt upp. Därefter 

fortsatte den stiga året ut. 

 

Vad präglade svensk aktiemarknad? 
Det var hög aktivitet på aktiemarknaden i Sverige med hela 16 svenska börsintroduktioner 

samt flera utförsäljningar av börsbolag. 

 

Under 2016 gick svensk ekonomi bra i internationell jämförelse. De fortsatt låga räntorna 

samt en tillväxt på tre procent har medfört en stark börsutveckling för småbolag. De större 

exportbolagen mötte en tuffare utmaning då tillväxten i världen var på låga nivåer.  

Fastighetsbolagen var börsvinnare även i år, en anledning till det var det kraftiga 

räntefallet under våren. 

 

Halvårsskiftet gav en rotation på börsen från stabila till mer konjunkturskänsliga bolag.  

Förväntningarna på inflation och tillväxt ökade vid halvårsskiftet och det har bidragit till 

att de cykliska bolagen utvecklats bättre på börsen än de stabila. De stabila bolagen har 

gynnats av sjunkande inflationsförväntningar och räntor de senaste åren. Uppsvinget för 

ledande indikatorer under andra halvåret hjälpte förhoppningarna om tillväxt. 
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Vad hände i portföljen 2016? 
Vi hade två övergripande utmaningar under 2016. Den ena handlar om att gå från en 

mycket väldiversifierad aktieportfölj med låg aktiv risk till en mer koncentrerad med 

tydligare profil. Den andra utmaningen handlar om de som marknaden erbjöd oss.  

 

Då vår portfölj har ”alla” börsbolag i sitt jämförelseindex (med undantag av de avskilda av 

etiska skäl), till skillnad från merparten av våra konkurrenter som vanligtvis utvärderas 

efter de 50-90 största börsbolagen, så var småbolagsrallyt under våren förmodligen vår 

tuffaste utmaning. Många av de mindre företagen fick snabbt en relativt hög värdering i 

våra ögon. Detta gällde även fastighetsbolagen. Även om det blev successivt bättre under 

året medförde den lägre exponeringen till små-/fastighetsbolagen ett klart negativt bidrag 

till årets avkastning.   

 

Att koncentrera portföljen till en mer aktiv gick över förväntan, men det medförde klart 

högre transaktionskostnader än vi förutser för kommande år – också ett negativt bidrag 

kortsiktigt. I princip alla innehav i portföljen har nu en aktiv risk, något som är en 

avvikelse mot index. I några storbolag – H&M, Ericsson och Telia – gick vi fel kortsiktigt av 

skilda orsaker. Detta bidrog också negativt. Vi har valt att främst fördela våra riskmandat 

på bolagsval, varför den aktiva sektorexponeringen är relativt låg – vanligtvis ett par 

procent. Under första halvåret gick vi dock från undervikt i banker – som står inför 

komplexa problemställningar framöver – till en övervikt, på grund av för låg värdering. Det 

här bidrog positivt till årets avkastning. Vår normala utmaning: att välja ut de 3-4 bästa 

bolagen inom varje sektor, gick bra. I vissa fall, bland annat inom industribolagen, rent av 

mycket bra. Här finns, med marginal, majoriteten av årets värdeskapande. 

 

Vi överträffade således våra jämförelseindex och nådde våra mål. Många av våra innehav – 

klart fler än ”normalt” – bidrog till överavkastningen, vilket är vår ambition. Vi vill inte att 

årets avkastning ska bero på vårt konjunkturscenario eller på hur vi förväntar att 

börsutvecklingen blir. Vi vill ha många oberoende ”bets”. Till syvende och sist vill vi att 

avkastningen ska bero på våra portföljinnehavs räntabilitet/värdeskapande och värdering. 

På lång sikt. Det var vår strategi under 2016 och kommer att vara så framöver. 

 

Årets avkastning 
Kapitalförvaltningens samtliga aktivt förvaltade aktiekonsortier erhöll en hög avkastning 

både absolut och relativt till index, men också mot andra tillgångslag.  

 

Aktiekonsortiet Sverige gav en avkastning på 10,5 procent vilket var 0,56 procentenheter 

bättre än jämförelseindex justerat för etisk screening. 

 

Aktiekonsortiet Spiran, som har som ambition att följa Svenska kyrkans policy för 

ansvarsfulla investeringar, vilket bland annat innebär att portföljen är klimatjusterad, 

hade en avkastning på 11,08 procent vilket var 0,72 procentenheter bättre än 

jämförelseindex justerat för etisk screening. 

 

Kapitalförvaltningens Aktieindexkonsortium Sverige gav en avkastning på 11,7 procent 

vilket var i linje med jämförelseindex justerat för etisk screening. Aktieindexkonsortiet 

Sverige är en lämplig produkt för den investerare som vill ha innehav i OMXS30CAPGI 

som består av de 30 bolag som har störst omsättning på Stockholmsbörsen. Detta index är 

återinvesterande och ingen aktie får vara större än 10 procent av det totala marknads-

värdet av index. 
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Aktieindexkonsortiet Utland gav en avkastning på 14,4 procent 2016, vilket var i linje med 

jämförelseindex.  

 

2017 ett utmanande och volatilt år? 
Den låga räntan har varit positiv för aktiemarknaden under en lång tid och en höjning i 

snabb takt skulle sannolikt få negativa följder. Vi befarar att även 2017 blir ett år där 

förväntningarna inte fullt ut infrias. Utfästelser i ett val och aktiv politik är inte samma 

sak. Det är också skillnad på hur snabbt finanspolitiska åtgärder – såsom exempelvis 

byggande av en hamn – och penningpolitik verkar.  

 

Det är skillnad på finanspolitik vid en normal marknad och vid hög skuldsättning, där 

systemet inte tål mycket högre räntenivåer.  

 

Börsen har under många år haft en positiv utveckling och med en relativt hög värdering 

måste företagen stödja värderingen med högre vinster, kanske uppsidan är något 

begränsad? Vi tror att det kommer att bli relativt stora kurssvängningar och skillnader i 

avkastning mellan enskilda aktier – kort sagt, ett år för aktiva förvaltare. 

 

Det som talar för den svenska aktiemarknaden är den svaga svenska kronan samt tecken 

på högre tillväxt i världsekonomin. 

 

Men man ska inte underskatta riskerna, det finns förväntningar på att USA ska bedriva en 

expansiv finanspolitik. Som läget ser ut just nu i amerikansk politik är det svårt att förutse 

hur den kommer falla ut. Det är inte alls säkert att kongressen kommer att stödja den 

typen av politik.   

 

Även i Europa finns många problem, Frankrike och Italien kan exempelvis inte fortsätta ha 

stora underskott i statens finanser.  Franska presidentvalet kan bjuda på dramatik då en 

av kandidaterna, Le Pen vill lämna EU. 

 

Under det första halvåret 2017 tror vi att konjunkturkänsliga bolag med lägre värdering än 

defensiva bolag kommer att fortsätta ha en god relativavkastning. Det är kombinationen 

vinsttillväxt och lägre P/E-tal som kommer att dra till sig investerare. De svenska 

bankerna bör gynnas av stigande räntor trots osäker långsiktig affärsmodell och svaga 

europeiska kollegor. Bankerna är inte längre undervärderade som kollektiv, men gynnas av 

en hög direktavkastning och hopp om bättre räntenetton. 
 

Redan under andra halvåret kan marknadens fokus komma att återgå från övergripande 

konjunkturprognoser till bedömningar av enskilda företags kvaliteter. Vi ser ett antal 

större företag där skickliga företagsledningar har möjlighet att öka den långsiktiga 

lönsamheten från historiska nivåer. Lyckas detta kommer några av dem att ligga i topp på 

2017 års börslista. Vi ser också företag där bristande kundnytta till slut kommer att 

innebära lägre intäkter och således en svag värdeutveckling. Blir kursutvecklingen under 

första halvåret till klar fördel för de stora exportbolagen kan det mycket väl finnas 

intressanta småbolag att investera i under hösten.  

 

Det kommer att bli ett händelserikt år. 
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Operations  

– skräddarsydda och 

behovsanpassade tjänster 
 

Operations erbjuder back- och middleoffice tjänster för externt och internt 

förvaltat kapital från stiftelser eller statliga bolag. 

Vid nya uppdrag sätter Operations upp 

förvaltningsmandatet och strukturen 

bestäms av kundens rapporteringsbehov. 

De anställda inom Operations har lång 

erfarenhet av den finansiella branschen 

och arbetar ständigt med förbättringar 

inom riskminimering och förenkling av 

rutiner för att kunna möta kundernas 

behov. För samtliga tjänster använder 

Kammarkollegiet marknadens bästa 

affärssystem – Simcorp Dimension. 

Fokus under 2017 kommer att vara riktat 

mot vidareutveckling av kredit och mark-

nadsriskmodeller samt utvecklingsarbete 

kring säkerhetshantering. 

 

Catarina Rolén, gruppchef Operations 

 

 

     Ansvarsområden 
 avkastnings- och riskrapportering 

 löpande avkastning och riskanalys 

 resultatuppföljning 

 limitkontroll och regeluppsättning 

 värdepappersadministration 

 säkerhetshantering 

 redovisning i affärssystemet 

 ränte- och prisdata 

 värdering av diskretionära portföljer och fondportföljer 

 andelsadministration 

 konsortiernas årliga utdelning. 
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Redovisning hos 

Kammarkollegiet 
 

 

Vi har idag ca 400 större och mindre kunder med statlig och kyrklig anknytning 

varav flera är stiftelser som bedriver en omfattande bidragsverksamhet.  

 

Kapitalförvaltningen tar hand om hela eller 

delar av våra kunders ekonomihantering. Vi  

kan hjälpa till med allt ifrån löpande bok- 

föring och utbetalningar av bidrag till 

deklarationer och bokslut. Våra välutbildade  

och erfarna konsulter håller sig uppdaterade 

om de senaste lagarna och reglerna kring 

stiftelser och finansiell redovisning. Allt för  

att våra kunder ska få mer tid för sin kärn-

verksamhet. 

    Under 2017 ligger fokus bland annat på  

att byta och implementera ny affärsbank  

som en följd av ramavtalsupphandlingen. Vi 

fokuserar även på redovisningen för våra nya 

konsortier och för nya typer av finansiella 

instrument. 

 

         Anna Rydström, gruppchef vid redovisningssektionen 

 
 

      Vi erbjuder tjänster inom  

 Utbetalningar 

 Löpande redovisning 

 Bidrag och stipendier 

 Styrelsearvoden och löneadministration 

 Skatt, sociala avgifter, moms och deklarationer 

 Likviditetsplanering, budget och analyser 

 Periodisk rapportering 

 Bokslut, kontakt med revisorer och myndigheter 

 Kanslitjänster och verksamhetsstöd 

 Bankkonto 
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Risk och kontroll  

fokus på strukturerat 

angreppssätt 
 

 

Den organisatoriska konstruktionen med 

”de tre försvarslinjerna” är en känd metod 

för att skapa ett stukturerat angreppssätt i 

arbetet med att löpande identifiera och 

belysa väsentliga risker i verksamheter. 

Den andra försvarslinjen utgörs av obero-

ende funktioner som arbetar med att 

övervaka risktagande och stötta verksam-

heten. De två främsta funktionerna inom en 

sådan linje är riskkontroll och regelefter-

levnad. Linjen har till uppgift att utveckla 

processer kring riskhantering och intern 

styrning och kontroll men även ansvar för 

att övervaka första linjens, den operativa 

verksamhetens, arbete. 

 
 

 Christian Dahlheim, jurist och Compliance Officer 

 

Målbild och ambition 
Kammarkollegiet har ambitionen att etablera och utveckla ett ramverk för att på ett 

ordnat och organiserat sätt identifiera, mäta och bedöma vissa risker i verksamheten. 

Nyttan med en strukturerad hantering ligger i en ökad förmåga att möta och hantera 

förändring på ett effektivt sätt, att öka flexibiliteten och säkerhet i beslutsfattande samt 

att fördjupad förståelse och kunskap underlättar prioritetsval och effektivare 

resursutnyttjande. 

 

I mitten av året beslutade Fonddelegationen att anta en policy – ett övergripande 

styrdokument – för Kammarkollegiets avdelning för kapitalförvaltning i frågor som rör 

regelefterlevnad och hantering av operativa risker.  

 

Risk- och kontrollfunktion 
Modellen följer principen om de tre försvarslinjerna och avser således att etablera en 

funktion inom den andralinjen – en kontrollerande och stöttande – funktion. Organisa-

toriskt ansvarar en funktion underställd Fonddelegationen och Generaldirektören för att 

på ett oberoende sätt granska och återrapportera om verksamheten. Funktionen ska arbeta 

riskbaserat och effektivt och omfattar huvudsakligen den del av verksamheten som innebär 

att för annans räkning placera kapital efter uppställda riktlinjer samt där tillhörande 

uppgifter.  

 

En uppgift för funktionsansvarig är att inom ansvarsområdet löpande bevaka relevanta 

förändringar i och utvecklingen av externa regelverk. Med externa regelverk avses såväl 
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lagar och författningar som praxis och rekommendationer som kan utgöra god sed. Detta 

sker som en del av hantering av osäkerhet om framtida händelser och deras effekter på 

verksamheten. Dessa operativa risker definieras som risken för förluster till följd av icke 

ändamålsenliga eller fallerande interna processer eller system; mänskliga fel, eller externa 

händelser. 

 

I funktionens arbetsuppgifter ingår att övervaka, samordna och återrapportera om verk-

samhetspåverkande händelser, eller incidenter, som uppstår i verksamheten. Sådana 

händelser hanteras, dokumenteras och utvärderas löpande i det dagliga arbetet.  

 

Året som gått 
Arbetet fortskrider med att kontinuerligt integrera riskhantering i affärsprocesser och 

utveckla befintliga processer. Vi har tagit ytterligare ett steg framåt med en beslutad policy 

som vägledande i arbetet med att bygga vidare på befintliga riskhanteringsaktiviteter och 

riskkartläggningsrutiner. En sund och gemensam riskkultur byggs på deltagande och 

förståelse. 

 

Tredjepartsrevision 
Kapitalförvaltningen har för fjärde året i rad genomfört en revision i enlighet med ISAE 

3402 Typ II. Revisionen resulterar i en så kallad bestyrkanderapport där revisor uttalar sig 

om kontrollers utformning, implementering och funktion under en specifik period och är 

riktad till verksamhetens kunder och deras revisorer. Även i år drar vi slutsaten att 

Kammarkollegiet får betyget mycket väl godkänt. 

 

Tredjepartsrevisionen fortsätter att ge värdefull återkoppling till att utveckla metoder för 

att hantera risk och kontroll i verksamheten. Utöver att förbättra och uppdatera de 

processer som omfattas av bestyrkanderapporten ger arbetet löpande möjlighet att 

samordna och strukturera samtliga kartlagda processer. Likt tidigare år har vi inför 

revisionen, vilken omfattade processer för avveckling och redovisning av transaktioner, 

processen för utbetalningar för kunders räkning samt generella IT-kontroller i affärs-

system, ekonomisystem och nätverk, arbetat intensivt med att säkerställa att ändamåls-

enliga kontrollaktiviteter på ett tillförlitligt sätt stöttar kontrollmålen. Vi har under året 

arbetat med att ytterligare utveckla en process för att under nästföljande 

granskningsperiod utöka tredjepartsrevisionens omfattning. 

 

Årets revision utfördes av E&Y som konstaterade att samtliga till kontrollmål knutna 

kontrollaktiviteter bedömdes vara lämpligt utformade och fungerande. De bedömdes 

således med rimlig säkerhet uppfylla angivna kontrollmål under den granskade perioden. 

 

Christian Dahlheim 

 

Jurist och Compliance Officer  
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Stiftelsekonsortiet GIVA 
 

 

Den 1 januari 2016 startade vi en ny produkt för att tillgodogöra behovet hos 

investerare som är beroende av direktavkastning. Produkten har fått namnet 

stiftelsekonsortiet GIVA och har som mål att dela ut minst 4,5 procent årligen i 

förhållande till marknadsvärdet. Direktavkastningen på ränteplaceringar har 

fallit markant eftersom vi har haft en kraftigt fallande räntetrend sedan 25 år. 

Dessa lägre nivåer kan väntas pågå under lång tid framöver. 

 

 

Begränsad marknadsrisk 
GIVA innehåller upp till 80 procent i 

svenska aktieplaceringar och företrädesvis 

större bolag med högre förväntad utdelning. 

Dessa bolag kan på lång sikt förväntas vara 

mer stabila än mindre bolag på börsen. 

Ränteplaceringar uppgår till minst 20 

procent och består av bostads- och 

företagsobligationer med god kredit-

värdighet. Marknadsrisken i konsortiet 

begränsas dels av att andelen ränte-

placeringar uppgår till minst 20 procent, 

dels placeringar i mer stabila aktier samt 

dels genom att begränsa löptiden på ränte-

placeringar och inte minst genom att ut-

färda köpoptioner på befintligt aktieinne-

hav. Den förväntade risken för GIVA är 

cirka två tredjedelar av risken för Aktie-

konsortiet Spiran.   

    Förutom att kuponger på obligationer och 

företagens utdelningar är utdelningsbara 

ökar vi utdelningsbara medel genom att 

utfärda köpoptioner på befintligt aktieinne-

hav. Optionspremien för dessa är också 

utdelningsbar. Som generell regel utfärdar 

vi köpoptioner med lösenkurs som ligger 5-

10 procent över rådande marknadskurs och 

med en sannolikhet för lösen på 10-20 

procent. Detta begränsar naturligtvis 

uppgångspotentialen i tider när börsen 

stiger markant. Å andra sidan faller inte 

förmögenheten lika mycket om börsen faller 

eftersom optionsintäkten täcker en del av 

nedgången. Det gäller även om bolag  

minskar sin utdelning. På detta sätt hjälper 

optionspositionerna till att minska 

konsortiets marknadsrisk. 

    Konsortiet följer samma policy för 

ansvarsfulla investeringar som Aktie-

konsortiet Spiran, Aktieindexkonsortiet 

Äpplet och Företagsobligationskonsortiet. 

   Sammantaget betyder det att GIVA 

förväntas dela ut mer än våra övriga 

konsortier och även ha lägre risk än 

aktiekonsortierna. Priset för dessa 

egenskaper är att den långsiktiga 

marknadsavkastningen förväntas bli något 

lägre än för våra aktiekonsortier. 

 

Hög och trygg utdelning 
Vi rekommenderar GIVA främst för kunder 

som har behov av en hög och trygg 

utdelning och/eller vill diversifiera sina 

placeringar i ett nytt ”tillgångsslag” med 

lägre förväntad risk och lägre grad av 

samvariation med övriga konsortier. 

    Konsortiet genomför utdelningar vid tre 

tillfällen under året, i mitten av månaderna 

april, augusti och december. Det är stängt 

för köp av andelar mellan dessa tillfällen. 

Kontakta oss gärna för mer detaljerad 

information. 

 

Resultat 2016 
Den totala direktavkastningen till andels-

ägarna i GIVA uppgick till cirka 6,65 pro-

cent 2016, det vill säga cirka 2,1 procent 

över målet på minst 4,5 procent. Utdel-

ningar i underliggande aktier står för 

cirka 3,1 procent av denna direktavkast- 

 



 

 

 

 

    

 

  KAMMARKOLLEGIET KAPITALFÖRVALTNING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 

    

  

 25/64 

25 

ning, cirka 3 procent kommer från 

utfärdande av aktieoptioner och cirka 0,5 

procent från kuponger på obligationer.   

    Marknadsrisken, definierad som 

standardavvikelse i årstakt baserad på 

dagsavkastningar, var 13,3 procent 2016. 

Detta var cirka 70 procent av motsvarande 

risk för aktiekonsortiet Spiran, vilket ligger 

nära den förväntade riskkvoten på två 

tredjedelar. 

 

Den totala avkastningen för GIVA blev 12,1 

procent 2016. Som referens avkastade 

aktiekonsortiet Spirans breda index 13,9 

procent för samma period. Observera att 

GIVA startade vid marknadens stängning 

den 4 januari 2016. Detta har bidragit 

positivt till årsavkastningen, eftersom 

aktiemarknaden föll cirka tre procent på 

årets första handelsdag. Denna effekt är 

inräknad i ovanstående siffror för både 

GIVA och indexet.  
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Småbolagskonsortiet Kronan  
 

Under 2017 avser Kammarkollegiet att lansera ett svenskt småbolagskonsortium 

med arbetsnamnet Kronan. Det finns flera skäl till detta. Sverige har många fina 

och spännande börsnoterade små och medelstora företag. Småbolag har 

historiskt utvecklats bättre än bredare jämförelseindex. Våra kunder får 

ytterligare en intressant, kompletterande tillgångsklass att addera till sin 

värdepappersportfölj. Likt våra andra aktivt förvaltade konsortier kommer vi att 

ha en långsiktig, uthållig, fundamental ansats, en etisk screening och ett hållbart 

fokus samt mycket konkurrenskraftiga förvaltningsavgifter.  

 

Vi tror inte att aktiemarknaden är fullt 

effektiv. Akademiker i USA uppskattar att 

volatiliteten är ungefär fyra gånger större 

på börsen än i företagens underliggande 

fundamenta, bland annat beroende på 

girighet och rädsla. Vi tror att detta går att 

utnyttja, att pris och värde är skilda 

enheter och att denna säkerhetsmarginal 

kan skapa systematiskt mervärde över tid. 

Vår investeringsprocess för Kronan är i 

stora drag densamma som för nuvarande 

aktiva aktiekonsortier.  Vårt fokus är på 

bolagsval. Vi försöker hitta stora skillnader 

mellan aktiens pris och värde och, såsom 

långsiktiga investerare, uthålligt vänta ut 

att denna marginal normaliseras. Därför 

kallar vi oss värdeinvesterare. Där vi skiljer 

oss från traditionella värdeinvesterare är 

att vi främst investerar i genuint värde-

skapande bolag som skapar sann kundnytta 

och som ofta är marknadsledande och dess-

utom ofta har någon annan tydlig konkur-

rensfördel. Med andra ord – värdeinvest-

erare i värdeskapande företag. 

    Småbolagskonsortiet Kronans jämförelse-

index kommer att var Carnegies småbolags-

index. Det som uppskattningsvis tre fjärde-

delar av alla småbolagsfonder använder. 

Där ingår cirka 240 svenska företag av de 

omkring 320 som ingår i vårt breda index 

för nuvarande aktiekonsortier (före etisk 

screening). För närvarande har dessa 240 

företag ett börsvärde understigande 46 

miljarder kronor. 

 

 Vi avser att vara sant aktiva förvaltare, 

med en relativt koncentrerad portfölj om 

30-40 innehav och en hög andel ”Activ 

Share” (avvikelser från index).  

 Vi eftersträvar en bred branschfördelning, 

men kommer inte att vara lika 

sektorneutrala som i de större 

aktiekonsortierna.  

 Vi gillar värdeskapande företag med 

starka kassaflöden och en god 

direktavkastning.  

 Vi undviker så kallade förhoppningsbolag, 

finansiellt svaga företag och företag med 

affärsmodeller som vi bedömer är tveksamt 

uthålliga.  

Avkastningsmålet och risken kommer att 

vara något högre än för aktiekonsortierna 

Sverige och Spiran. Kronan är främst tänkt 

för långsiktiga sparare. Vi själva utvärderar 

oss främst efter en rullande 3-årsperiod för 

att bättre spegla placeringshorisonten. 

Liksom för Aktieindexkonsortiet Äpplet 

bedömer vi att det finns ett kapacitetstak 

för Kronan, beroende på sämre likviditet i 

mindre börsnoterade aktier, varför vi avser 

att stänga konsortiet för insättningar när 

detta tak nås. 
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Aktieindexkonsortiet Äpplet  
 

Den 1 februari 2017 lanserades Äpplet som är ett likaviktat svenskt 

aktieindexkonsortium. Äpplet har utvecklats i samarbete med Göteborgs 

universitet, som också investerar i konsortiet.  

 

Vi anser att aktieindexfonder har gjort 

mycket gott för spararna.  Särskilt jämfört 

med alternativet aktiv förvaltning med 

höga förvaltningsavgifter och låg aktiv risk. 

Vi tror dock inte att aktiemarknaden är 

fullt rationell och att dessa fonder – som 

bygger på marknadsvikter – är optimala.  

    Redan 1992 påvisade Fama och French 

att det finns fler faktorer som påverkar 

totalavkastningen än bara Bill Sharpe´s 

beta. De två första av dem var storlek (size) 

och värde (value). Över lång tid har småbo-

lag och värdebolag utvecklats klart bättre 

än marknadsviktade totalindex.  

    Vi tycker att mycket talar för likaviktad 

indexering. Det finns stöd för detta dels 

empiriskt, dels teoretiskt. Ett likaviktat 

S&P 500, där varje andel då är 0,2 procent, 

har utvecklats bättre än det vanliga, 

marknadsviktade S&P 500 över tid, och har 

också bättre riskjusterade nyckeltal som 

Sharp- och Sortino-Ratios.  Allt annat lika, 

ger ett likaviktat index en bättre 

diversifiering än ett marknadsviktat index. 

Vi anser att ett likaviktad index gynnas av 

en högre andel värdebolag och småbolag. 

Då dessa faktorer över tid har en högre risk 

än index, så syns inte diversifierings-

effekten riktigt. Och netto – det är viktigt 

att påtala – är risken något högre, mätt som 

volatilitet eller beta, för ett likaviktad index 

jämfört med ett marknadsviktat, på grund 

av den högre andelen småbolag och 

värdebolag. Vi förväntar oss att Äpplet 

utvecklas sämre än sin referensportfölj, 

SBX-index, i dels sämre börstider, dels när 

stora tillväxtbolag har en stark 

börsutveckling. Men vi förväntar oss också 

att en långsiktig investerare får en högre 

riskjusterad avkastning över tid.  

    Varför är det då inte vanligare med 

 

likaviktade indexfonder? Vi tror att det dels 

beror på vana och kanske kunskap, dels på 

att likaviktade indexfonder kräver mer 

resurser och arbetsinsatser. I Äpplet utgår 

vi från ett vanligt aktieindex i Sverige, kal-

lat Stockholm Benchmark index (SBX) som 

för närvarande innehåller 85 aktier. Sedan 

gör vi en etisk screening. Vi har ambitionen 

att följa Svenska kyrkans policy här. Kvar 

blir då 67 innehav, vilket likaviktat gör att 

varje innehav väger cirka 1,50 procent. 

Från den likaviktade andelen har vi satt ett 

toleransband om +/- 20 procent (för 

närvarande 1,20-1,80 procent), där vi låter 

innehavet pendla. Vid till exempel en 

överträdelse över 1,80 procent säljer vi ned 

andelen och investerar i fem andra innehav 

med lägre viktandelar. Den stora 

utmaningen med likaviktade portföljer är 

att minimera transaktionskostnaderna. 

Samtidigt tror vi att rebalanseringen 

skapar värde över tid. Vi har skapat en helt 

systematisk metod som vi bedömer avväger 

dessa drivkrafter på ett bra sätt.  

    Äpplet är ett konsortium som vi tror 

mycket på och som vi tror går att utveckla 

ytterligare. Vi arbetar analysmässigt på ett 

steg 2, där vi vill göra en viss ”värde-

justering” i syfte att ytterligare öka andelen 

värdebolag. Planen är att implementera 

detta steg under 2017. Jämfört med 

Aktieindexkonsortiet Sverige, som är 

marknadsviktat och bygger på det snäva 

OMX-indexet, så är Äpplet bredare, har 

högre andel småbolag och värdebolag men 

också högre transaktionskostnader 

beroende på rebalanseringen. Det finns 

därför ett kapacitetstak för Äpplet för att 

minimera transaktionskostnaderna, varför 

Äpplet kommer att stängas för insättning 

vid en viss nivå. 
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INTERVJU MED ANNA ERIKSSON 
  

 

Kapitalförvaltningens arbete med 

ansvarsfulla investeringar 
 

 

I början av 2000-talet var Kapitalförvaltningen en av få aktörer som arbetade 

med ansvarsfulla investeringar. Idag ser det annorlunda ut. Förvaltaren Anna 

Eriksson berättar om utvecklingen och beskriver även hur komplex uppgiften är.  

 

Anna Eriksson, som är ansvarig för Kapi-

talförvaltningens ansvarsfulla investe-

ringar, har sett hur kraven från omvärlden 

ökat på att bolag ska agera hållbart och 

ansvarsfullt. Hon upplever att klimatmötet 

i Paris 2015 ökade fokus ytterligare. 

 

Men det finns andra anledningar än klimat-

mötet i Paris som lett till att ansvarsfulla 

investeringar hamnat högt på agendan.   

 

– En anledning är att företag som inte 

agerar ansvarsfullt kan få stora och kost-

samma problem. Att hantera konsekvens-

erna av till exempel korruption kostar i 

både pengar och engagemang. Ett skadat 

varumärke och stämningar kan ta flera år 

att reda ut, säger Anna Eriksson.  

 

Att företag ska agera ansvarsfullt och håll-

bart är något som även regleras i lag.  

 

– Lagen om hållbarhetsredovisning för 

större bolag, som Sverige och EU-länderna 

infört, är ett exempel. Ett annat är att flera 

banker och investerare infört 

hållbarhetskriterier i sina bolagsanalyser, 

säger Anna Eriksson 

 

Svårigheter att ranka bolag efter 

hållbarhet 
Kundens ökade intresse för hållbarhet är 

något som ställer nya krav på investerarna. 

Som en följd av det har en rad företag som 

säljer så kallade ESG-analyser vuxit fram. 

Med en ESG-analys görs en hållbarhets-

ranking utifrån miljö, sociala och affärs-

etiska faktorer. Det har dock visat sig att 

olika företag ofta kommer fram till väldigt 

olika resultat. 

 

– Ett och samma bolag kan få toppbetyg hos 

ett företag och bottenbetyg hos ett annat vid 

analyser gjorda vid ett och samma tillfälle. 

Det här ger en tydlig fingervisning om 

svårigheterna med hållbarhetsranking, 

säger Anna Eriksson, som också menar att 

ingen av rankingarna behöver vara fel, det 

är bara olika sätt att se på och hantera 

frågorna.  

 

I dagsläget finns således ingen tydlig 

definiton av hållbarhet och hur det kan 

mätas. 

 

Vedertagen beräkningsmodell för 

att mäta koldioxidavtryck saknas 
Under 2016 har Kapitalförvaltningen valt 

att inte mäta koldioxid i portföljerna men 

ser att kunders krav på detta ökar. 

 

– Att intresset ökar är helt naturligt. Den 

globala uppvärmningen och dess konse-

kvenser är en stor utmaning som vi alla vill 

vara med och påverka i rätt riktning. Vi på 

Kapitalförvaltningen har dock valt att av- 

vakta med mätningen på grund av att 

informationen än så länge inte är till-

förlitlig, berättar Anna Eriksson. 
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Att ranka bolag utifrån koldioxid kan leda 

till olika resultat beroende på vilken aktör 

som utför beräkningen. Detta på grund av 

att det inte finns någon vedertagen modell 

att utgå från.  

 

– De beräkningar som görs kan dessutom 

bara ge en ögonblicksbild av koldioxidav-

trycket i konsortierna. Sammansättning i 

våra konsortier förändras i takt med att 

börsvärden går upp eller ner och i takt med 

att förvaltaren köper och säljer. Det vi 

skulle kunna lova kunden, om vi valde att 

göra en koldioxidranking, skulle alltså bara 

vara en ögonblicksbild, säger Anna 

Eriksson. 

 

En annan utmaning är att kartlägga var ett 

bolags produktion äger rum och hur den är 

organiserad. Två till synes identiska företag 

kan få olika resultat på grund av ägande-

skap eller inköp av tjänster från andra 

bolag.  

 

Det är alltså svårt att göra en helt till-

förlitlig hållbarhetsranking utifrån miljö, 

sociala och affärsetiska faktorer och svårt 

att få något annat än en ögonblicksbild av 

koldioxidavtrycket i konsortierna.  

 

Har arbetet med ansvarsfulla investeringar 

vid Kammarkollegiet förändrats under 

2016?  

 

– Nej, svarar Anna Eriksson, processen ser 

likadan ut. Kapitalförvaltningen 

tillhandahåller både aktiv och passiv 

förvaltning av tillgångsslagen aktier, 

traditionella ränteplaceringar och 

företagsobligationer.  

 

Aktiv förvaltning innebär att förvaltaren 

väljer värdepapper utifrån en egen analys 

för att uppnå bäst framtida avkastning 

utifrån en vald risknivå. En passiv 

förvaltning innebär inte någon 

bolagsspecifik analys och syftar enbart till 

att följa ett index.  

 

– Gemensamt för aktiv och passiv 

förvaltning är att vi tar utgångspunkt i en 

så kallad negativ screening. Den ”sorterar 

bort” bolag som vi definierar som icke 

tillåtna placeringsalternativ, säger Anna 

Eriksson. När screeningen är gjord återstår 

det som kan sägas utgöra vårt 

placeringsuniversum. 

 

Finns det olika policy för ansvarsfulla 

investeringar? 

– Vi har ett antal konsortier som har som 

ambition att följa Svenska kyrkans policy 

för ansvarsfulla investeringar. De här 

portföljerna är exempelvis klimatjusterade 

och har inga innehav i exempelvis fossil 

energi, berättar Anna Eriksson.   

 

Vilka är trenderna för ansvarsfulla 

investeringar 2017?  
Anna Eriksson avslutar intervjun där vi 

började med att peka på kundernas starka 

intresse för hållbarhet, miljö- och 

klimatfrågor. Hon tror att det intresset 

kommer att ligga fortsatt högt på agendan 

under 2017 och under kommande år. 

Förutom koldioxid tror Anna Eriksson att 

vattenförbrukning och skatteplanering hos 

bolagen kommer att få ett ökat fokus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om Svenska kyrkans policy för 

ansvarsfulla investeringar: 

www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning 

 

http://www.svenskakyrkan.se/kapitalforvaltning
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Ansvarsfulla investeringar vid Kapitalförvaltningen  
 

Negativ screening 

Den negativa screeningen ”sorterar bort” icke tillåtna placeringsalternativ. Vi 

samarbetar med en extern part som kvartalsvis granskar investeringarna utifrån 

en etablerad analysmetod. Bolag granskas i förhållande till internationella 

standarder och normer i frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor 

och korruption. 

 

Vi investerar inte i bolag som är involverade i bekräftade fall av korruption, som 

kränker mänskliga rättigheter eller skadar miljön. Den normbaserade analysen 

baseras övergripande på FN Global Compacts principer samt OECD:s riktlinjer 

för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och 

mänskliga rättigheter. 

 

Vi investerar heller inte i branscher eller bolag som är involverade i produkter 

eller sektorer som vi anser oacceptabla eller kontroversiella, exempelvis får 

ingen del av bolaget avse produktion av pornografi. Högst fem procent av 

omsättningen får avse distribution av pornografi, alkohol, spel, tobak och vapen. 

 

ESG-analys   

Vi ser miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG) som förutsättningar för god 

långsiktig avkastning. För oss handlar ansvarsfulla investeringar om att 

investera i bolag med långsiktiga och hållbara affärsmodeller. Vi tror att bolag 

med hållbara affärsmodeller, över tid, också kommer bra ut vad gäller miljö, 

socialt ansvar och affärsetik, men inte minst har större förutsättningar att ge 

kapitalägare en högre avkastning på längre sikt. 

 

Swesif   

Vi är medlemmar i Swesif som är ett oberoende nätverksforum för 

organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige 

(www.swesif.org). 
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KUNDINTERVJU 
  

”Kammarkollegiets långsiktiga 

investeringsfilosofi stämmer med 

vår strategi”  
 

 

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) finansierar forskning inom naturveten-

skap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF som är 

en fri och oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet 

är kund vid Kapitalförvaltningen sedan många år. 

 

 

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning har 

en betydande förmögenhet. Vad är 

syftet med stiftelsen? 

 

– Vi ska stödja utvecklingen av starka 

forskningsmiljöer som kan komma till nytta 

för svensk industri och samhälle, säger 

Magnus Jacobsson som är portföljförvaltare 

vid SSF. Stiftelsen finansierar forskning 

inom naturvetenskap, teknik och medicin 

med ungefär 600 miljoner kronor om året. 

SSF är en oberoende aktör inom det 

offentliga forskningsfinansieringssystemet. 

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning 

låter kollegiet förvalta en betydande 

andel av stiftelsens förmögenhet. Vad 

är de främsta motiven till att kollegiet 

har detta uppdrag? 

 

– SSF har under mycket lång tid valt att 

låta Kammarkollegiet förvalta merparten 

av den räntebärande portföljen. Skälen till 

detta är dels att Kammarkollegiets 

långsiktiga investeringsfilosofi stämmer väl 

överens med SSF:s placeringsstrategi och 

att ränteförvaltningen har skapat en 

meravkastning i portföljen under en längre 

tid. 

 
 

Magnus Jacobsson, portföljförvaltare vid Stiftelsen för 

Strategisk Forskning.  

Foto: Karin Nordin  
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Kammarkollegiet sköter även en del av 

er rapportering. Hur står sig kollegiet i 

konkurrensen med andra 

leverantörer? 

 

– Rapporteringen är en viktig del när vi 

utvärderar våra förvaltare och erfarenheten 

är att vissa aktörer dröjer alltför länge med 

att leverera informationen till investerarna. 

Kammarkollegiet sköter detta på ett mycket 

bra sätt, säger Magnus Jacobson.  

 

Kollegiets ambition är att skriva 

intressanta artiklar och 

marknadskommentarer. Lyckas vi i vår 

ambition? 

 

Jag läser många marknads- och förvaltar-

kommentarer. Marknadskommentarerna 

från Kammarkollegiet utgår ifrån en över-

gripande beskrivning av olika faktorer 

globalt som påverkar ekonomi och markna-

der. Därefter bryter man ned det till en ana-

lys av de olika tillgångsslagens förutsätt-

ningar och väger in värdering och vilka 

förväntningar som redan finns i kurserna.  

Ofta kompletteras analysen av intressanta 

grafer. Detta ger en heltäckande bild med 

intressanta reflektioner och marknads-

kommentarerna håller en hög klass.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

 

  KAMMARKOLLEGIET KAPITALFÖRVALTNING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

 

    

  

 33/64 

33 

Kapitalförvaltningens 

ledningsgrupp 
 

 

 

 

 
Översta raden från vänster: 

Johan Eliæson, försäljnings- och marknadschef, Michael Persson, aktiechef  

 

Nedersta raden från vänster:  

Jörgen Carlberg, räntechef, Anna Major, chef affärsstöd, Leif Hässel, chef för 

Kapitalförvaltningen till och med februari 2017, Matts Ericsäter, jurist, Robert 

Sahlberg, system/analys 

 

Från och med mars 2017 är Bengt Svelander chef för Kapitalförvaltningen.  



 

 

 

    

  KAMMARKOLLEGIET KAPITALFÖRVALTNING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

  

    

  

34/64  

34 

Fonddelegationen 
 

 

 

Fonddelegationen är ett särskilt beslutsorgan för Kapitalförvaltningen. Delegationen är 

sammansatt av personer med lång erfarenhet från skilda delar av kapitalmarknaden och 

utgör ett starkt stöd för Kapitalförvaltningen. Delegationen utses av regeringen och 

Kammarkollegiets generaldirektör är ordförande. Fonddelegationen beslutar om 

Kapitalförvaltningens långsiktiga placeringsstrategi och andra strategiska frågor. Det är 

också Fonddelegationens ansvar att se till så att de mål som statsmakterna har ställt upp 

för verksamheten kan nås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Från vänster: 

Lennart Nilsson, tidigare VD i AP-fonderna 1-3, Maj-Charlotte Wallin, tidigare VD, 

AFA Försäkring, Bengt Svelander, avdelningschef Kapitalförvaltningen sedan 1 mars 

2017, Thomas Halvorsen, tidigare VD för Fjärde AP-fonden, Gunnar Larsson, 

generaldirektör Kammarkollegiet, Claes Kjellander, tidigare styrelseordförande i SBAB 

och Marie Giertz, chefsekonom, Kåpan. 
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Placeringsrådet 
 

 

 

Kammarkollegiet Kapitalförvaltning har ett placeringsråd knutet till avdelningen. Rådet 

består, förutom chefen för Kapitalförvaltningen och förvaltarna på aktie- och 

räntesektionerna, av två externa ledamöter. Ledamöterna, Mats Guldbrand och Peter 

Engdahl, har lång erfarenhet av aktieförvaltning. Mats Guldbrand är ordförande i 

Lundberggruppen och har bland annat varit aktiechef på AMF. Peter Engdahl är rådgivare 

åt ett antal stiftelser och har bland annat varit VD på Handelsbanken Fonder. 

Placeringsrådet har till uppgift att stärka upp förvaltningen och att vara ett forum för 

kapitalförvaltningsfrågor av mer strategisk natur.  

 

 

 
 

 

Placeringsrådets externa ledamöter Mats Guldbrand och Peter Engdahl.  
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Bokslut  

Aktiekonsortiet Sverige 
 

 

Den svenska aktiemarknaden visade en stark utveckling under 2016. Aktiekonsortiet 

Sverige uppvisade en avkastning om 10,51 procent, vilket var 0,56 procentenheter bättre 

än jämförelseindex justerat för etiska restriktioner. Aktiekonsortiet Sverige förvaltas enligt 

Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar. Vid utgången av året uppgick 

förvaltat kapital till cirka 3,54 miljarder kronor. 

 

 

 

Resultaträkning 2016 2015 

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 207 259 108 165 

Ränteintäkter 4 66 

Utdelningar 129 858 138 842 

Övriga finansiella intäkter 3 037 1 048 

Summa intäkter och värdeförändring 340 158 248 121 

   

   

Kostnader   

Övriga finansiella kostnader -310 -228 

Övriga kostnader -26 -33 

Summa kostnader -336 -261 

   

Årets resultat 339 822 247 860 

   

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

   

Överlåtbara värdepapper 3 539 059 3 801 730 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 3 539 059 3 801 730 

Bankmedel och övriga likvida medel 854 31 470 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 176 25 072 

   

Summa tillgångar 3 540 089 3 858 272 

   

   

Skulder   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 23 

Övriga kortfristiga skulder - 28 989 

Summa skulder 22 29 012 

   

Fondförmögenhet 3 540 067 3 829 260 

   

Summa eget kapital och skulder 3 540 089 3 858 272 
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Aktiekonsortiet Sveriges utveckling 

 

 

Avkastning (%) 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögen-

het, tkr 

Antal 

utelö-

pande 

andelar 

Andels-

värde, 

kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. 

mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2013 3 789 126 673 754 5 623,91 193,15 4,2 26,4 27,8 -1,4 14,7 13,3 

2014 3 671 837 584 082 6 286,51 204,94 3,6 15,5 15,7 -0,2 13,5 12,3 

2015 3 829 259 591 924 6 469,17 238,54 3,8 6,5 9,6 -3,1 14,3 13,4 

2016 3 540 066 513 531 6 893,57 246,47 3,8 10,5 10,0 0,6 12,7 12,4 

Genomsnitt per år 12,0 15,8 -0,6 14,2 13,1 

 

* OMX Stockholm Cap GI etiskt. 

 

 

Avkastning januari–december 2016 

 

 
 

 

Största enskilda innehav 

 
Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde 

Nordea Bank 8,85 313 070 993 

Hennes & Mauritz B 8,13 287 817 802 

Volvo B 6,18 218 547 834 

Investor B 5,75 203 442 962 

SEB A 5,10 180 360 371 

Atlas Copco B 5,05 178 824 195 

LM Ericsson B 4,88 172 682 271 

TeliaSonera 4,82 170 751 389 

Sandvik 4,60 162 788 501 

Svenska Cellulosa B 4,05 143 426 482 
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Aktieindexkonsortiet Sverige 
 

 

Aktieindexkonsortiet Sverige hade under 2016 en utveckling i linje med jämförelseindex 

justerat för etiska restriktioner. I absoluta tal ökade avkastningen med 11,66 procent. Vid 

utgången av året uppgick förvaltat kapital till cirka 1,9 miljarder kronor. 

 

 

 

Resultaträkning 2016 2015 

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 126 948 -12 721 

Ränteintäkter - 5 

Utdelningar 68 726 66 961 

Övriga finansiella intäkter 3 892 157 

Summa intäkter och värdeförändring 199 566 54 402 

   

Kostnader   

Räntekostnader -13 -3 

Övriga finansiella kostnader -121 -73 

Övriga kostnader -13 -11 

Summa kostnader -147 -87 

   

Årets resultat 199 419 54 315 

   

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

   

Tillgångar   

   

Överlåtbara värdepapper 1 902 664 1 709 884 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1 902 664 1 709 884 

Bankmedel och övriga likvida medel 539 239 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 543 45 740 

   

Summa tillgångar 1 977 746 1 755 863 

   

Skulder   

Övriga kortfristiga skulder 71 450 45 631 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 11 

Summa skulder 71 461 45 642 

   

Fondförmögenhet 1 906 285 1 710 219 

   

Summa eget kapital och skulder 1 977 746 1 755 863 
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Aktieindexkonsortiet Sveriges utveckling 
 

Avkastning (%) Risk 

(standardav-

vikelse) 
År Fondför-

mögenhet, 

tkr 

Antal  

utelöpande 

andelar 

Andels-

värde, kr 

Utdelning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. 

mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2012 2 072 663 17 802 253 116,43 2,91 2,9 18,2 18,3 -0,1 15,6 15,4 

2013 2 050 491 14 644 223 140,02 5,13 4,4 24,7 24,8 -0,1 14,5 14,4 

2014 1 660 498 10 810 653 153,60 5,71 4,1 13,8 13,8 0,0 13,3 13,2 

2015 1 710 219 11 192 700 152,80 6,19 4,0 3,3 3,3 0,0 14,3 14,2 

2016 1 906 284 11 601 545 164,31 6,14 4,0 11,7 11,5 0,2 12,8 12,8 

Genomsnitt per år 14,1 14,1 0,0 14,1 14,0 

 

* T.o.m. 2011 OMX Stockholm 30 Cap GI. Fr.o.m. 2012 OMX Stockholm 30 Cap GI justerat för etiska restriktioner. 

 

 

Avkastning januari–december 2016 

 

 
 

 

Största enskilda innehav 

 
Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde 

Hennes & Mauritz B 9,03 171 787 462 

Nordea Bank 9,02 171 545 269 

Swedbank A 7,52 143 170 987 

Atlas Copco A 6,36 121 088 235 

Svensk Cellulosa B 4,53 86 104 416 

LM Ericsson B 4,52 85 989 213 

TeliaSonera 4,51 85 813 773 

SEB A 4,51 85 798 358 

Volvo B 4,51 85 768 295 

Assa Abloy AB 4,50 85 676 544 
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Aktieindexkonsortiet Utland 
 

Aktieindexkonsortium Utland (AKU) gav en avkastning på hela 14,42 procent 2016, vilket 

var i linje med jämförelseindex. Den höga avkastningen berodde väsentligen på en 

försvagning av den svenska kronan. AKU förvaltas externt av Handelsbanken i fonden 

Handelsbanken Global Index Criteria. Vid utgången av året uppgick förvaltat kapital i 

AKU till cirka 2,22 miljarder kronor. 
 

Resultaträkning 2016 2015 

   

   

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 231 075 46 528 

Ränteintäkter - 7 

Utdelningar 66 251 75 795 

Summa intäkter och värdeförändring 297 326 122 330 

   

   

Kostnader   

Övriga kostnader -16 -14 

Summa kostnader -16 -14 

   

Årets resultat 297 310 122 316 

   

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

   

Tillgångar   

   

Överlåtbara värdepapper 2 225 499 2 108 472 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2 225 499 2 108 472 

Bankmedel och övriga likvida medel 4 277 3 190 

Summa tillgångar 2 229 776 2 111 662 

   

   

Skulder   

Övriga kortfristiga skulder 13 11 

Summa skulder 13 11 

   

Fondförmögenhet 2 229 763 2 111 651 

   

Summa eget kapital och skulder 2 229 776 2 111 662 
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Aktieindexkonsortiet Utlands utveckling 

 

 

Avkastning (%) 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögenhet, 

tkr 

Antal ute-

löpande 

andelar 

Andels-

värde, kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. 

mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2012 1 756 624 402 620 4 362,99 147,46 3,6 8,8 8,7 0,1 8,8 8,7 

2013 2 202 867 414 382 5 316,02 177,89 4,1 25,9 25,7 0,2 6,9 6,0 

2014 2 238 328 338 171 6 618,93 195,14 3,7 28,3 28,1 0,2 6,6 6,0 

2015 2 111 651 313 232 6 741,49 248,43 3,8 5,4 5,3 0,1 10,6 10,5 

2016 2 229 762 297 806 7 487,29 225,93 3,4 14,4 15,3 -0,9 10,5 10,1 

Genomsnitt per år 16,2 16,3 -0,1 8,7 8,2 

 

* MSCI World Net All Countries, SEK. Fr. o m 2016-06-01 MSCI ACWI Select Global Norms and Criteria Index. 

 

 

Avkastning januari–december 2016 

 

 
 

 

Geografisk fördelning (%) 
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Aktiekonsortiet Spiran 
 

 

Aktiekonsortiet Spiran förvaltas aktivt och har en intention att följa Svenska kyrkans 

etiska placeringsregler. Spiran gav en avkastning på 11,08  procent 2016, vilket var 0,72 

procentenheter bättre än jämförelseindex. Vid utgången av året uppgick förvaltat kapital 

till ca 0,95 miljarder kronor. 

 

 

 

Resultaträkning 2016 2015 

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på överlåtbara värdepapper 67 048 34 757 

Ränteintäkter -1 - 

Utdelningar 32 892 29 340 

Övriga finansiella intäkter 702 49 

Summa intäkter och värdeförändring 100 641 64 146 

   

Kostnader   

Övriga finansiella kostnader -104 -99 

Övriga kostnader -7 -7 

Räntekostnader -4 -2 

Summa kostnader -115 -108 

   

Årets resultat 100 526 64 038 

   

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

   

Tillgångar   

   

Överlåtbara värdepapper 946 553 849 051 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 946 553 849 051 

Bankmedel och övriga likvida medel 779 4 617 

Övriga kortfristiga kostnader  35 10 697 

Summa tillgångar 947 367 864 365 

   

Skulder   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 6 

Summa skulder 6 6 

   

Fondförmögenhet 947 361 853 209 

   

Kortfristiga skulder   

Övriga kortfristiga skulder - 11 150 

Summa kortfristiga skulder - 11 150 

   

Summa eget kapital och skulder 947 367 864 365 
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Aktiekonsortiet Spirans utveckling 

 

 

Avkastning (%) 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögen-

het, tkr 

Antal ute-

löpande 

andelar 

Andels-

värde, kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2012 635 013 134 587 4 718,22 174,44 3,7 4,0 4,0 0,0 12,4 11,8 

2013 771 148 136 536 5 647,94 199,03 4,2 24,0 26,4 -2,4 11,8 11,4 

2014 840 160 131 233 6 402,06 205,22 3,6 17,0 16,5 0,5 10,3 10,0 

2015 853 208 129 290 6 599,16 228,18 3,6 6,5 9,4 -2,9 12,8 12,5 

2016 947 359 133 816 7 079,56 242,97 3,7 11,1 10,4 0,7 12,5 12,2 

Genomsnitt per år 12,3 13,1 -0,8 12,0 11,6 

 

*OMX Stockholm CAP GI med kyrkans etiska placeringsregler. 

 

 

Avkastning januari–december 2016 (%) 

 

 
 

Största enskilda innehav 

 

Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde 

Nordea Bank 9,61 90 957 270 

Hennes & Mauritz B 9,47 89 674 712 

Volvo B 6,53 61 828 189 

Atlas Copco B 6,39 60 466 978 

SEB A 5,53 52 342 099 

LM Ericsson B 5,42 51 286 010 

Sandvik 4,95 46 830 569 

Svenska Cellulosa B 4,74 44 849 706 

Handelsbanken A 4,58 43 327 078 

Autoliv 3,47 32 798 340 
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Räntekonsortiet 
 

 

 

Avkastningen för Räntekonsortiet blev 1,1 procent under 2016 vilket var 0,35 procent 

bättre än jämförelseindex. Riksbanken fortsatte att sänka reporäntan till -0,5 procent och 

banken utökade sina obligationsköp, så kallade kvantitativa lättnader, för att på detta sätt 

ytterligare stimulera ekonomin och försöka pressa upp inflationen. Konsortiets 

marknadsvärde var den sista december 4 923 miljoner kronor. Utdelningen blev 3,04 

kronor per andel, en minskning med 0,49 krona jämfört med föregående år. Detta beror på 

fallande marknadsräntor som gradvis reducerar kupongbetalningarna i portföljen. 

 

 

 

Resultaträkning  (tkr) 2016 2015 

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument -69 661 -111 331 

Ränteintäkter 119 065 162 125 

Summa intäkter och värdeförändringar 49 404 50 794 

   

Kostnader   

Övriga externa kostnader -124 -91 

Räntekostnader -92 - 

Summa kostnader -216 -91 

   

Årets resultat 48 188 50 703 

    

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

Tillgångar   

Penningmarknadsinstrument 4 884 383 4 508 122 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 4 884 383 4 508 122 

Bankmedel och övriga likvida medel 4 596 18 304 

Övriga kortfristiga fordringar 3 900 42 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 29 818 64 944 

   

Summa tillgångar 4 922 697 4 591 412 

   

Skulder   

Upplupna kostnader 31 26 

Övrig skuld 195 529 

Summa skulder 226 555 

   

Fondförmögenhet 4 922 471 4 590 857 

   

Summa eget kapital och skulder 4 922 697 4 591 412 
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Räntekonsortiets utveckling 

 

 

Avkastning (%) 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögen- 

het, tkr 

Antal  

utelöpande 

andelar 

Andels-

värde, 

kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2013 4 991 486  39 802 090  125,41  4,42 3,5 2,4  1,8  0,6  1,1  1,2 

2014 5 256 970 41 887 178 125,50 4,51 3,6 3,7 3,0 0,7 1,1 1,1 

2015 4 591 420 37 574 096 122,20 4,53 3,6 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

2016 4 923 384 40 845 265 120,54 3,04 2,5 1,1 0,8 0,3 0,8 0,7 

Genomsnitt per år 2,6 1,9 0,6 1,1 1,0 

 

*OMRX Bond All 1-3 years. 

 

Avkastning januari–december 2016 (%) 
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Bokslut 

Företagsobligationskonsortiet  
 

 

Avkastningen i Företagsobligationskonsortiet blev 3,57 procent under 2016. Det var 53 

räntepunkter högre än jämförelseindex. Årets inledning var svag med marknadsoro och 

kreditspreadar som gick isär. I mars annonserade ECB att företagsobligationer skulle ingå 

i kommande QE-program. Från den tidpunkten gjorde kreditmarknaden ”helt om” och 

kreditspreadarna började gå ihop för att stänga på årslägsta. Under året sjönk 

marknadsräntorna och emissionsaktiviteten tog förnyad fart efter ECB:s besked om 

utökade obligationsköp. Stigande råvarupriser under året minskade oron för att 

kreditförluster inom råvarusektorn skulle sprida sig till andra sektorer. Utländska 

emittenter var sparsamma med SEK-emissioner under året. En orsak var att SEK-

marknaden var relativt sett dyrare att emittera i jämfört EUR-marknaden. Konsortiets 

marknadsvärde var den sista december 2 391 miljoner kronor. Utdelningen blev 21,97 

kronor per andel. 

 

 

 

Resultaträkning 2016 2015 

   

Intäkter och värdeförändring   

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument 20 187 -42 488 

Ränteintäkter  47 106 59 914 

Summa intäkter och värdeförändring 67 293 17 426 

   

Kostnader   

Räntekostnader och liknade resultatposter - 1 681 

Övriga kostnader -178 -162 

Summa kostnader -178 1 519 

   

Årets resultat 67 115 18 945 

   

Balansräkning 2016-12-31 2015-12-31 

   

Tillgångar   

   

Penningmarknadsinstrument 2 357 960 1 818 386 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2 357 960 1 818 386 

Bankmedel och övriga likvida medel  1 530 1 076 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 879 24 824 

Övriga kortfristiga fordringar 5 699 4 157 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 715 572 

   

Summa tillgångar 2 390 783 1 849 015 

   

Skulder   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 11 

Summa skulder 14 11 

   

Fondförmögenhet 2 390 769 1 849 004 

   

Summa eget kapital och skulder 2 390 783 1 849 015 
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Företagsobligationskonsortiets utveckling 

 

 

Avkastning (%) 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögenhet, 

tkr 

Antal  

utelöpande 

andelar 

Andels-

värde, kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

Diff. 

mot 

index 

Kon-

sortiet 

Jfr-

index* 

2013 186 821 185 907 1 004,91 19,27 2,0 2,4 1,8 0,7 1,3 1,8 

2014 2 141 729 2 033 859 1 053,04 20,88 2,1 6,9 6,2 0,7 1,3 1,8 

2015 1 849 728 1 805 020 1 024,77 35,40 3,4 0,7 0,5 0,2 1,6 1,6 

2016 2 391 259 2 300 884 1 039,28 21,97 2,1 3,6 3,0 0,5 1,4 1,5 

Genomsnitt per år 3,4 2,8 0,5 1,4 1,7 

 

* OMX Kreditindex Total Return 

** Startade 2013-06-01 

 

 

Avkastning januari–december 2016 (%) 

 

 
 

 

Största enskilda innehav 

 
Värdepapper Andel (%) Marknadsvärde 

Vasakronan 7,74 143 140 216 

Electrolux 6,52 120 577 819 

LeasePlan 6,49 120 059 209 

Sandvik 6,06 112 150 088 

Danske Bank 5,38    99 473 544 

Sveaskog MTN 5,17    95 722 704 

Länsförsäkringar Hypotek 4,95    91 564 504 

SBAB 4,90    90 647 591 

Hufvudstaden 4,61    85 210 910 

Volvo Treasury 4,10    75 761 970   
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Stiftelsekonsortiet GIVA  
 

 

Den totala direktavkastningen till andelsägarna i GIVA uppgick till cirka 6,65 procent 

2016, det vill säga cirka 2,1 procent över målet på minst 4,5 procent.  Utdelningar i 

underliggande aktier står för cirka 3,1 procent av denna direktavkastning, cirka 3 procent 

kommer från utfärdande av aktieoptioner och cirka 0,5 procent från kuponger på 

obligationer.   

 

 

 

Resultaträkning 2016 

  

Intäkter och värdeförändring  

Värdeförändring på penningmarknadsinstrument 24 712 

Ränteintäkter  1 345 

Räntekostnader och liknande resultatposter 1 

Summa intäkter och värdeförändring 26 058 

  

Kostnader  

Räntekostnader och liknade resultatposter -19 

Övriga externa kostnader -347 

Summa kostnader -366 

  

Årets resultat 25 692 

  

Balansräkning 2016-12-31 

  

Tillgångar  

  

Penningmarknadsinstrument 511 350 

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 511 350 

  

Bankmedel och övriga likvida 4 159 

Övriga kortfristiga fordringar 1 540 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 143 

  

Summa tillgångar 518 192 

  

Skulder  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 

Summa skulder 2 

  

Fondförmögenhet 518 190 

  

  

Summa eget kapital och skulder 518 192 
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Stiftelsekonsortiet GIVA:s utveckling  

 

Avkastning 

% 

Risk 

(standardav-

vikelse) 

År Fondför-

mögenhet, 

tkr 

Antal  

utelöpande 

andelar 

Andels-

värde, kr 

Utdel-

ning 

kr/andel 

Utdel-

ning % 

Konsortiet Konsortiet 

2016  518 225  493 773 1 049,52 66,45 6,7 12,1  7,3 

Genomsnitt per år 12,1 7,3 

 

* Startade 2016-01-04 

 

 

Avkastning januari–december 2016 (%) 
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Nyckeltal 
 

Avkastning och risk, 

genomsnitt per år 

Aktie- 

konsortiet 

Sverige* 

Aktie- 

konsortiet 

Utland* 

Aktie- 

konsortiet 

Spiran** 

Aktie- 

index- 

konsortiet

**** 

Stiftelsekon-

sortiet 

GIVA** 

Ränte- 

konsortiet 

**** 

Företags- 

obligations- 

konsortiet*** 

Avkastning 15,17% 16,21% 12,72% 14,10% 12,05% 2,55% 3,76% 

Avkastning, 

jämförelseindex 15,77% 16,28% 13,55% 14,11% -**** 1,93% 3,18% 

Standardavvikelse 12,72% 10,48% 12,48% 12,78% 7,27% 0,84% 1,44% 

Standardavvikelse, 

jämförelseindex 12,43% 10,10% 12,24% 12,78% -**** 0,74% 1,49% 

Förklaringsfaktor (R2) 99% 96% 99% 100% -**** 94% 94% 

Tracking error 1,18% 1,98% 1,22% 0,05% -**** 0,22% 0,36% 

Informationskvot neg -**** neg -**** -**** 2,78 1,63 

Konsistensindex 70% 72% 71% 73% -**** 87% 81% 

Beta 1,02 1,02 1,01 1,00 -**** 0,96 0,93 

 

 Courtage och omsättningshastighet under 2016 

 

Courtage, kr 1 546 866 -**** 400 867 223 904 -**** -**** -**** 

Omsättningshastighet 0,85 -**** 0,86 0,41 -**** -**** -**** 

 

* Från och med start 2012-03-01 
 

** Från och med start 2016-01-04 
 

*** Från och med start 2013-06-03 
 

**** Ej tillämpbart 
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Nyckeltalsdefinitioner 
 

Avkastning 

Genomsnittlig avkastning per år beräknat som geometriskt medelvärde för månadsvärden.  

Betavärde  

Visar hur konsortiets avkastning förväntas variera i förhållande till marknaden, och kan 

benämnas marknadsrisk. Marknaden har betavärde 1. Om konsortiet har ett betavärde 

överstigande 1 så förväntas marknadens svängningar förstärkas i portföljen. Beta ligger 

normalt i intervallet 0,8-1,2.  

Courtage 

Fondkommissionären tar ut en avgift vid köp och försäljning av värdepapper vilket innebär att 

en låg omsättningshastighet i konsortiet bidrar till låga kostnader för förvaltningen.  

Förklaringsfaktor (R2) 

Kan variera från 0 till 1 och anger hur stor del av konsortiets utveckling som förklaras av 

marknaden. En väldiversifierad portfölj har en förklaringsfaktor nära 1, vilket betyder att 

huvuddelen av portföljens avkastning förklaras av marknaden. Ett lågt förklaringsvärde 

indikerar att förvaltarens placeringar inte har följt indexplaceringar, vilket medför att 

förvaltaren har tagit en företagsspecifik risk.  

Informationskvot 

Ett mått på förvaltarens skicklighet i förhållande till risken. Ju högre kvot,  

desto bättre avkastning har konsortiet gett. Mäts som överavkastning i förhållande till 

tracking error. Beräknas enligt olika metoder för aktie- och räntekonsortier. 

Konsistensindex  

Mäter andelen månadsperioder som konsortiets avkastning varit bättre än jämförelseindex. 

Värdet kan variera mellan 0 procent och 100 procent. Ett högt konsistensindex innebär att 

portföljens avkastning konsekvent överträffat index.  

Omsättningshastighet 

Beräknas genom att dividera det minsta värdet av summa köpta eller sålda värdepapper med 

periodens genomsnittliga förmögenhet. Då courtage betalas vid varje aktieaffär medför låg 

omsättningshastighet låga kostnader.  

Sharpekvot 

Är ett mått på riskjusterad avkastning och anger en portföljs (konsortiets respektive 

jämförelseindexets) meravkastning i relation till standardavvikelsen. Den beräknas som 

kvoten av portföljens meravkastning över riskfri ränta och portföljens standardavvikelse.  

Standardavvikelse 

Visar hur mycket konsortiets andelsvärde respektive jämförelseindexets värde har svängt 

kring dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse, desto högre risk. 

Tracking error  

Beskriver hur konsortiets utveckling i förhållande till index har varierat historiskt. Måttet 

beräknas som standardavvikelse för över- eller underavkastning mot jämförelseindex. Ju 

högre värde, desto högre risk i förhållande till jämförelseindex.  
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Regler för  

Kammarkollegiets konsortier 
 

Fastställda av Kammarkollegiets fonddelegation 2017-03-21, fonddelegationens 

protokoll nr 2017:3 

 

1 Allmänna regler för konsortierna 

1.1 Allmänt 

Kammarkollegiet utför enligt uppdrag eller författning kapitalförvaltning för ett antal 

stiftelser och fonder. För att rationalisera förvaltningen har kollegiet bl.a. bildat konsortier för 

aktier och andra aktierelaterade fondpapper samt för räntebärande placeringar. Tillgångarna 

ägs gemensamt av de stiftelser och ägarna till de fonder som har investerat i konsortierna 

genom köp av andelar. Andelarna i varje konsortium är lika stora och medför lika rätt till den 

egendom som ingår i konsortiet. 

Konsortiernas beteckningar är Kammarkollegiets svenska aktiekonsortium (AKS), 

Kammarkollegiets aktiekonsortium Spiran (AKK), Kammarkollegiets aktiekonsortium 

Kronan, Kammarkollegiets aktieindexkonsortium Äpplet (AKXL), Kammarkollegiets 

utländska aktieindexkonsortium (AKU), Kammarkollegiets aktieindexkonsortium (AKX), 

Kammarkollegiets företagsobligationskonsortium (FOK), Kammarkollegiets räntekonsortium 

(RK) och Kammarkollegiets stiftelsekonsortium GIVA. 

Redovisningen för förvaltningen följer bokföringslagen (1999:1078). Boksluten för konsortierna 

revideras av externa revisorer. 

1.2 Förvaltningen 

Konsortierna är inga juridiska personer och har därför varken egna rättigheter eller 

skyldigheter. I stället är det kollegiet som företräder stiftelserna och ägarna till fonderna i 

deras egenskap av konsortieandelsägare i alla frågor som rör konsortierna. Kollegiet handlar 

vid förvaltningen i eget namn och anger därvid konsortiernas beteckningar. 

Kollegiet har ett särskilt beslutsorgan för kapitalförvaltningen, fonddelegationen1. 

Konsortiernas tillgångar förvaras i depå i bank. 

1.3 Kapitalmarknadsdag 

För information och meningsutbyte om konsortiernas förvaltning hålls årligen en 

kapitalmarknadsdag för andelsägarna i konsortierna. Därutöver kan särskilt 

informationsmöte hållas när kollegiet så beslutar. 

                                                      
1 Se 12 § förordningen med instruktion (2007:824) för Kammarkollegiet. 



 

 

 

    

  KAMMARKOLLEGIET KAPITALFÖRVALTNING 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

  

    

  

54/64  

54 

Skriftlig inbjudan till möte ska skickas till andelsägarna senast en månad före mötet. För att 

få delta i möte ska andelsägare anmäla sig hos kollegiet. På den årliga kapitalmarknadsdagen 

ska alltid följande ärenden förekomma 

 redogörelse för konsortiernas förvaltning och  

 frågor från närvarande andelsägare. 

1.4 Andelsägarregister 

Kollegiet ska föra register över konsortieandelsägarnas innehav av andelar i konsortierna. 

1.5 Utdelning 

Till andelsägarna ska för varje räkenskapsår delas ut den avkastning på konsortiernas medel, 

i form av utdelning, ränta och värdeökning på realiserade diskonteringsinstrument, som har 

tagits emot under räkenskapsåret. 

Utdelningen fördelas mellan andelsägarna i förhållande till antalet andelar. 

För konsortierna, förutom för stiftelsekonsortiet GIVA, är avstämningsdag för utdelning den 

sista bankdagen under november månad. Utdelning ska ske under december månad. 

GIVA har avstämningsdag för utdelning tre gånger per år, den 15 april, den 15 augusti och 

den 15 december. Om avstämningsdagen infaller på en dag som inte är bankdag är närmast 

föregående bankdag avstämningsdag. Utdelning ska ske inom två veckor från 

avstämningsdagen. 

1.6 Konsortiernas och konsortieandelarnas värde 

Värdet på varje konsortium beräknas genom att från tillgångarna (värdepapper, likvida medel 

och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dras av eventuella skulder. 

Värdepapper som ingår i konsortierna värderas med ledning av gällande marknadsvärde 

baserat på tillgängliga marknadsuppgifter vid värderingstillfället. Värdering sker varje 

affärsdag baserat på slutkurser på den marknadsplats där respektive innehav handlas eller 

där slutkurser för referensdata noteras. Om ett konsortium har ett innehav i ett finansiellt 

instrument som värderas på basis av en marknad som är stängd ska marknadsvärdet baseras 

på marknadsdata för den senast öppna handelsdagen. För värdering i övrigt hänvisas till den 

värderingspolicy som gäller för hur olika finansiella instrument som ingår i konsortierna ska 

värderas2.  

Revisionskostnader samt courtage och andra kostnader för konsortiernas hantering av 

värdepapper betalas ur konsortierna. 

Konsortierna belastas inte för övriga förvaltningskostnader, utan sådana kostnader ingår i 

den särskilt debiterade ersättningen för kollegiets förvaltningsuppdrag. 

Värdet av en konsortieandel är konsortiets värde delat med antalet utelöpande andelar. 

                                                      
2 Fastställd 2016-09-12, fonddelegationens protokoll 2016:7 
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Andelsvärdet beräknas efter kollegiets bestämmande minst en gång i veckan och meddelas på 

begäran. 

1.7 Utgivning och inlösen av konsortieandelar 

Begäran om utgivning eller inlösen ska göras skriftligt hos Kammarkollegiet. 

För utgivning och inlösen av andelar i konsortierna, förutom det utländska 

aktieindexkonsortiet, gäller att om begäran har kommit till kollegiet på en bankdag före kl. 

14.00 fastställs utgivnings-/inlösenspriset för andelar vid slutet av den dagen. Om begäran har 

kommit in på en dag som inte är bankdag, eller efter kl. 14.00 en bankdag, fastställs priset vid 

slutet av nästa bankdag. För det utländska aktieindexkonsortiet gäller att begäran ska ha 

kommit till kollegiet före kl. 12.00 i stället för före kl. 14.00. Detta innebär att utgivning och 

inlösen av andelar i konsortierna alltid sker till okänd kurs. På dag som infaller före vissa 

helgdagar samt vissa andra dagar har kollegiet begränsat öppethållande. För sådana dagar 

med begränsat öppethållande gäller andra tidpunkter för när utgivning och inlösen kan 

verkställas. Minst en vecka i förväg tillhandahåller kollegiet efter begäran härom information 

om dag med begränsat öppethållande. 

Utgivningspris och inlösenspris för en konsortieandel ska vara lika med det enligt föregående 

paragraf fastställda andelsvärdet. 

Likvid för utgivning ska vara kollegiet tillhanda på utgivningsdagen. 

Sedan kollegiet fastställt priset för inlösen sker likvid normalt inom två bankdagar därefter.  

Måste likvida medel för inlösen skaffas genom försäljning av värdepapper, ska sådan 

försäljning ske så snart som möjligt, dock utan att missgynna övriga andelsägare. I så fall sker 

likvid för inlösta andelar när konsortiet fått likvid för värdepappersförsäljningen.  

Kollegiet ska skriftligen underrätta berörd andelsägare om verkställd utgivning och inlösen av 

andelar. 

1.7.1 Särskilt för utgivning av andelar i stiftelsekonsortiet GIVA 

För GIVA gäller, till skillnad från övriga konsortier, att utgivning av nya andelar endast kan 

ske på avstämningsdagarna för utdelning, dvs. tre gånger per år (jfr punkt 1.5). Begäran om 

utgivning av andelar ska ha kommit in till kollegiet före kl. 14.00 på respektive 

avstämningsdag för att kunna genomföras per den dagen och utgivningspriset fastställs vid 

slutet av den dagen. I övrigt gäller för begäran om utgivning och inlösen av andelar det som 

anges för konsortierna i punkt 1.7. Inlösen kan således genomföras varje bankdag. 

1.8 Räkenskapsår 

Räkenskapsår för konsortierna är kalenderåret. 

1.9 Verksamhetsberättelse och kvartalsrapport 

För varje räkenskapsår ska kollegiet senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång avge 

verksamhetsberättelse för förvaltningen. Kollegiet upprättar dessutom kvartalsrapport för 
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konsortierna den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december. 

Verksamhetsberättelsen och kvartalsrapporterna ska skickas till andelsägarna så snart det 

kan ske. 

1.10 Ändring av regler för Kammarkollegiets konsortier 

Ändring av reglerna beslutas av kollegiet3. 

2 Placeringsregler för aktiekonsortierna 
 

Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att kraven på god avkastning 

och riskspridning tillgodoses4.  

Kapitalet ska placeras på följande sätt5: 

1. fordringar hos bank eller andra räntebärande placeringar inom ramen för förordningen när 

det gäller konsortiets likvida medel, 

2. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är inregistrerade vid en 

reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de 

erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument, och 

3. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 

fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag, med fullständig inriktning på 

aktieplaceringar, eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de erbjuder, 

jämförliga svenska finansiella instrument. 

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument användas. De 

underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig till 

tillgångar av det slag som avses i andra stycket, finansiella index, räntesatser, växelkurser 

eller utländska valutor. 

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt tredje stycket som handlas 

direkt mellan parterna under de förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen 

om värdepappersfonder. 

Av det totala marknadsvärdet för sådana finansiella instrument som anges i andra stycket 2 

och 3 samt tredje stycket får 

 högst 10 procent utgöras av instrument som anges i andra stycket 2 och 

motsvarande instrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument 

enligt tredje stycket, som har utfärdats av en och samma emittent, och 

 högst 20 procent utgöras av andelar som avses i andra stycket 3 i en och samma 

fond eller ett och samma fondföretag6. 

Placering av tillgångar som ingår i konsortierna får, tillsammans med övriga tillgångar som 

förvaltas av kollegiet och som omfattas av förordningen (1987:778) om placering av fondmedel 

                                                      
3 Kammarkollegiets fonddelegation. 
4 Jfr SFS 1987:778, 2§ 
5 Jfr SFS 1987:778, 3§ 
6 Jfr SFS 1987:778, 4§ 
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under Kammarkollegiets förvaltning, till högst 5 procent av röstvärdet för samtliga aktier ske 

i ett och samma aktiebolag7. 

Kollegiet ska inte låna pengar för att finansiera placeringsverksamheten. 

För placeringar i konsortierna, förutom aktiekonsortierna Spiran, Kronan och Äpplet, gäller 

Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla investeringar 8. För företag verksamma i Sverige 

krävs vidare att de följer svensk lag.  

Enligt policyn för ansvarsfulla investeringar gäller bl.a. att placeringar ska göras endast i 

företag som enligt kollegiets bedömning följer kraven i de internationella konventioner för 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption samt för humanitär rätt som 

Sverige har undertecknat. I policyn finns också begränsningar av hur stor del av ett bolags 

omsättning som högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen och distribution av pornografi (5 %) 

samt produktion av pornografi (0 %).  

För placeringar i aktiekonsortierna Spiran, Kronan och Äpplet gäller de etiska 

placeringsregler som fastställs i Finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå9.  

I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser för hantering av finansiella risker i konsortiet, som 

kollegiet fastställt för varje tillfälle. 

3 Placeringsregler för räntekonsortierna 
 

Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att kraven på god avkastning 

och riskspridning tillgodoses10. 

Kapitalet ska placeras på följande sätt11: 

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag som driver 

verksamhet i Sverige, 

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent med hemvist 

i ett land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling (OECD), 

3. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder 

och fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra, med hänsyn till sin 

art och till den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument. 

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument användas. De 

underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig till 

tillgångar av det slag som avses i andra stycket, finansiella index, räntesatser, växelkurser 

eller utländska valutor. 

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt tredje stycket som handlas 

direkt mellan parterna under de förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen 

om värdepappersfonder. 

                                                      
7 Jfr SFS 1987:778, 5§ 
8 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens protokoll 2016:9 
9 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans Kyrkostyrelse 2014-04-25 
10 Jfr SFS 1987:778, 2§ 
11 Jfr SFS 1987:778, 3§ 
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Av det totala marknadsvärdet för sådana finansiella instrument som anges i andra stycket får 

högst 20 procent utgöras av andelar som avses i andra stycket 3 i en och samma fond eller ett 

och samma fondföretag12. 

Kollegiet ska inte låna pengar för att finansiera placeringsverksamheten. 

För placeringar i räntekonsortiet gäller Kapitalförvaltningens policy för ansvarsfulla 

investeringar13. För låntagare verksamma i Sverige krävs vidare att de följer svensk lag.  

Enligt policyn för ansvarsfulla investeringar gäller bl.a. att placeringar ska göras endast hos 

låntagare som enligt kollegiets bedömning följer kraven i de internationella konventioner för 

miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och antikorruption samt för humanitär rätt som 

Sverige har undertecknat. I policyn finns också begränsningar av hur stor del av en låntagares 

omsättning som högst får avse alkohol, spel, tobak, vapen och distribution av pornografi (5 %) 

samt produktion av pornografi (0 %). 

För placeringar i företagsobligationskonsortiet gäller de etiska placeringsregler som fastställs 

i Finanspolicyn för Svenska kyrkans nationella nivå14. 

I övrigt gäller de ytterligare bestämmelser för hantering av finansiella risker i konsortiet, som 

kollegiet fastställt för varje tillfälle. 

4 Placeringsregler för stiftelsekonsortiet GIVA 
Stiftelsekonsortiet GIVA innehåller såväl aktier som räntebärande värdepapper. För 

respektive tillgångsslag gäller placeringsreglerna i punkterna 2 och 3. 

För placeringar i GIVA gäller de etiska placeringsregler som fastställs i Finanspolicyn för 

Svenska kyrkans nationella nivå15. 

  

                                                      
12 Jfr SFS 1987:778, 4§ 
13 Fastställda 2016-11-24, fonddelegationens protokoll 2016:9 
14 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans Kyrkostyrelse 2014-04-25 
15 Senast uppdaterade av Svenska kyrkans Kyrkostyrelse 2014-04-25 
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Bilaga 1 till Regler för Kammarkollegiets konsortier 

 

Förordning (1987:778) om placering av fondmedel under 

Kammarkollegiets förvaltning 16 

 

Tillämpningsområde 
1 §  Denna förordning gäller fondmedel som förvaltas av Kammarkollegiet och som inte utgör 

stiftelse. Den gäller också donationsmedel som en myndighet uppdragit åt Kammarkollegiet 

att förvalta enligt 11 § donationsförordningen (1998:140). 

Medelsplacering 
2 §  Kammarkollegiet ska se till att de förvaltade medlen placeras så att kraven på god 

avkastning och riskspridning tillgodoses. 

3 §  Medlen ska placeras i 

1. fordringar hos Riksbanken eller Riksgäldskontoret, eller bankföretag som driver 

verksamhet i Sverige, 

2. skuldförbindelser med låg kreditrisk, vilka har utfärdats av emittent med hemvist i ett 

land som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD),  

3. sådana aktier, förlagsbevis, konvertibler och teckningsoptioner som är inregistrerade vid en 

reglerad marknad i Sverige eller andra, med hänsyn till sin art och till den säkerhet de 

erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument, eller 

4. andelar i värdepappersfonder som avses i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och 

fondföretag som avses i 1 kap. 7 § samma lag eller andra, med hänsyn till sin art och till 

den säkerhet de erbjuder, jämförliga svenska finansiella instrument. 

I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna får derivatinstrument användas. De 

underliggande tillgångarna för dessa instrument ska i så fall utgöras av eller hänföra sig till 

tillgångar av det slag som avses i första stycket, finansiella index, räntesatser, växelkurser 

eller utländska valutor. 

Kammarkollegiet får använda sådana derivatinstrument enligt andra stycket som handlas 

direkt mellan parterna under de förutsättningar som anges i 5 kap. 12 § andra stycket lagen 

om värdepappersfonder. 

Allmänna begränsningar 
4 §  Sådana finansiella instrument som anges i 3 § första stycket 3 och 4 och andra stycket får 

utgöra högst 60 procent av de förvaltade tillgångarnas bokförda värde. 

Av det totala marknadsvärdet för de förvaltade tillgångar som utgörs av finansiella 

instrument som anges i första stycket får 

                                                      
16 Ändringar införda t.o.m. SFS 2013:590 
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 högst 10 procent utgöras av instrument som anges i 3 § första stycket 3 och motsvarande 

instrument som utgör underliggande tillgång i derivatinstrument enligt 3 § andra stycket, 

som har utfärdats av en och samma emittent, och 

 högst 20 procent utgöras av andelar som avses i 3 § första stycket 4 i en och samma fond 

eller ett och samma fondföretag. 

5 §  Placeringen av de tillgångar som Kammarkollegiet förvaltar får till högst 5 procent av 

röstvärdet för samtliga aktier ske i ett och samma aktiebolag. 

Riskhantering 
6 §  Kammarkollegiet ska ha 

1. en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med kapitalförvaltningen och 

hur dessa risker ska hanteras, och 

2. interna instruktioner för hantering av de risker som anges i 1. 

Kammarkollegiet ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna och följa upp hur 

instruktionerna följs. 
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Granskningsintyg 
 

Granskningsrapport för 201617 
Vi har reviderat de finansiella rapporterna för Svenska aktiekonsortiet, vilka består av 

balansräkningen per den 31 december 2016 och resultaträkningen, en sammanfattning av 

betydelsefulla redovisningsprinciper samt andra upplysningar. De finansiella rapporterna har 

upprättats av Kammarkollegiet på grundval av Regler för Kammarkollegiets konsortier. 

Generaldirektörens ansvar för de finansiella rapporterna  
Det är generaldirektören som har ansvaret för att upprätta ett årsbokslut och för att 

bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet och för den interna kontroll som 

generaldirektören bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

 

Revisorns ansvar  
Vårt ansvar är att göra ett uttalande om dessa finansiella rapporter på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing. Dessa 

standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

rimligt försäkra oss om att de finansiella rapporterna inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan 

information i de finansiella rapporterna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 

annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn 

de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar de finansiella 

rapporterna för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 

effektiviteten i företagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 

ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 

företagsledningens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 

övergripande presentationen i de finansiella rapporterna. Vi anser att de revisionsbevis vi har 

inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Uttalande  
Enligt vår uppfattning ger de finansiella rapporterna en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av Svenska aktiekonsortiets finansiella ställning per den 31 december 2016 

och av dess finansiella resultat för året, enligt bokföringslagen. 

Stockholm den 4 april 2017 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Sussanne Sundvall 

Auktoriserad revisor

                                                      
17 Samtliga konsortier har granskats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Uttalandet är identiskt för alla intyg.  
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