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Ett oväntat bra år
År 2021 blev trots allt ett fantastiskt fint 
börsår och slutade i dur, efter att ha slingrat 
sig fram sidledes under den andra halvan av 
året. Stockholmsbörsen slutade upp dryga 30 
procent och var en av de börserna som gick 
bäst globalt sett. Räntorna är fortfarande 
på låga nivåer men börjar nu makligt leta 
sig lite längre upp på skalan, bland annat 
beroende på högre konstaterad inflation och 
förväntningar om en snabbare avveckling av 
subsidier från den amerikanska centralban-
ken. Inflationen i USA är nu uppe i omkring 
7 procent vilket är den högsta siffran sedan i 
början av 80-talet. Marknaden prisar i skri-
vande stund in ungefär 1 procents höjning av 
basräntan under året. 

Hur snabbt den amerikanska centralbanken 
(FED) väljer att avveckla sitt stöd på ränte-
marknaden står fortfarande skrivet i stjär-
norna och det finns tecken på motverkande 
krafter i form av en kommande avmattning 
av konjunkturen. Det kan bidra till att det 
blir knepigt för FED att dra sig tillbaka i 
någon snabbare takt. 
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Efter sommaren valde vår avdelningschef, 
Bengt Svelander, att gå vidare till nya utma-
ningar. Arbetet med att hitta en efterträdare 
pågick under hösten där valet slutligen föll 
på mig, en internrekrytering. 

Jag har många års erfarenhet från den finan-
siella marknaden och har de senaste åren 
arbetat med allokering samt som ansvarig 
för staben på Kapitalförvaltningen. Jag är 
mycket tacksam för förtroendet och ser fram 
emot att lotsa avdelningen ut ur pandemilä-
get med sikte på en effektiv arbetsplats och 
glada kunder och medarbetare.

Katarina Ahlstedt 
Avdelningschef på Kapitalförvaltningen,  
Kammarkollegiet

Fastighetsmarknaden har visat en väldig 
styrka 2021. Kammarkollegiets fastighets-
konsortium Slottet, som är konstruerat på så 
sätt att det på sikt ska replikera en investe-
ring i obelånade fastigheter, gick upp dryga 
30 procent under året. Det trots att det är en 
fond som innehåller ungefär hälften aktier 
och hälften ränteinstrument. Man kan dock 
förvänta en något mer modest avkastning 
framöver om räntorna fortsätter att stiga. 

Mer om marknaden kan du läsa längre fram 
i rapporten. 

På vår avdelning så följer vi givetvis folkhäl-
somyndighetens anvisningar om distansarbe-
te, något som nu börjar kännas närmast som 
det normala. Mycket av det vi gör är ju på 
elektronisk väg och det var det ju långt innan 
pandemin, så vi var redan väl förberedda för 
den här typen av scenarier. Dock saknar man 
i allt större utsträckning den sociala samva-
ron som ett kontor erbjuder. Vi fortsätter att 
öka på våra resurser och får in ny personal 
på både systemsidan och för avdelningen för 
ekonomitjänster här under första kvartalet 
2022. 
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Pandemi, klimatkris och stigande inflation har 
präglat året som gått
Vaccinet mot covid-19 började rullas ut i bör-
jan av året och har fortsatt att administreras 
där stora delar av västvärldens befolkning nu 
har fått eller står i begrepp att få sin tredje 
spruta. Trots detta har smittspridningen 
återigen tagit fart med den nya omikronvari-
anten och nya restriktioner har införts strax 
innan jul. Klimatkrisen har också hamnat 
i förnyat fokus under året inte minst i sam-
band med översvämningar i Tyskland under 
sommaren som kunde konstateras vara en 
direkt följd av den globala uppvärmningen 
samt klimattoppmötet COP-26 i Glasgow i 
november där man kom överens om nya mer 
ambitiösa mål för att minska koldioxidutsläp-
pen. 

Kriser till trots har det varit ett strålande 
år för investerare med stigande tillgångs-
priser världen över där Stockholmsbörsen 
summerar året med en uppgång på drygt 30 
procent. Räntor har stigit något under året 
men är fortsatt låga trots stigande inflation 
vilket skapar en miljö med kraftigt negativa 
realräntor vilket i sin tur ger stöd till andra 
tillgångspriser. 

Figur: Utveckling på börs och svensk kredit-
marknad 2021 (källa:Bloomberg) 

I takt med stigande inflation har central-
banker börjat röra sig mot en normalisering 
av penningpolitiken. I USA där inflationen 
har nått så högt som 6,8 procent är central-
banken redo att börja höja räntan redan 
under 2022 men i Europa har centralban-
kerna generellt sett inte kommit lika långt. I 

Rekordstarkt 2021
Sverige har inflationen stigit till 3,3 procent 
(november) och Riksbanken prognosticerar 
en första höjning först i början av 2024. På 
aktiemarknaden har vi under hösten sett en 
ökad volatilitet i samband med att penning-
politiken har börjat komma i fokus men trots 
den högre volatiliteten avslutas året starkt.

Inflationens återkomst
Inflationen har stigit runt om i världen till de 
högsta nivåerna på flera decennier. Till viss 
del så beror detta på baseffekter samt flask-
halsar som har uppstått då produktion och 
konsumtionsbehov har ökat igen efter förra 
årets nedstängningar. Detta talar för att in-
flationen vi ser idag är av övergående karak-
tär men om det också finns andra anledning-
ar till ett ökat pristryck så kan inflationen 
visa sig vara mer persistent och kanske till 
och med svår att bemästra. 

De två olika scenarierna ger i sin tur helt 
olika slutsatser för vilken penningpolitik som 
bör bedrivas vilket i sin tur ger olika slutsat-
ser för värderingen på börser och andra 
finansiella tillgångar. Med andra ord så är 
det snarare tolkningen av vad som ligger 
bakom prisuppgången än prisuppgången i sig 
som spelar roll. Ett stort tolkningsutrymme 
med ett ännu större utfallsutrymme ger gro-
grunden för en volatil marknad..

Figur: Inflation och arbetsmarknad (källa 
Bloomberg)

Hållbarhet i fokus
Klimatet har under de senaste åren blivit 
en ödesfråga för samhället och detta märks i 
högsta grad även på finansmarknaderna. Den 
trend som vi har sett mot en ökad medveten-
het bland investerare, fler ESG-fonder och 
gröna obligationer, har under året accele-
rerat. I Sverige var under 2021 ungefär en 
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fjärdedel av alla obligationer utgivna i SEK 
så kallade gröna obligationer och inflöden 
till gröna fonder är större än någonsin. På 
aktiemarknaden har många av de bolag som 
bedöms vara ”gröna” under året utvecklats 
lite sämre. Detta ska dock ses i ljuset av den 
breda och kraftiga uppgång som dessa bolag 
åtnjöt under förra året. 

Marknaden har under året också förberett sig 
för lanseringen av EU:s så kallade taxonomi 
som är ett försök att kunna värdera bolags 
verksamhet ur ett miljö- och klimatperspek-
tiv. Taxonomin är inte heltäckande men ett 
första steg mot ett slags standard för hur 
bolag ska rapportera kring dessa frågor. Att 
trenden mot hållbara investeringar är här för 
att stanna känns idag som en okontroversiell 
hållning.

Räntemarknaden
Med kraftigt stigande inflation hade man 
kunnat tänka sig att även räntor skulle stiga 
kraftigt men så har inte riktigt varit fallet 
under året som har gått. Visst har räntor gått 
upp men uppgången har varit måttlig och 
inte alls motsvarat motsvarande uppgång i 
inflation. Vi har alltså fått se fallande real-
räntor under året. Låga realräntor är en bra 
miljö för investeringar i finansiella tillgångar 
och har varit en bidragande orsak till den 
mycket starka utveckling vi har sett på börs-
marknader världen över.

En svensk 10-årig swapränta har stigit från 
0,40 procent i början av året till strax under 
1 procent vid årets slut. Även kortare rän-
tor har stigit och signalerar att marknaden 
inte längre tror på Riksbankens räntebana. 
Idag säger Riksbanken att de förväntar sig 
en första höjning i början av 2024 medan 
marknaden prissätter en första höjning redan 
under andra halvåret 2022. Vad som till slut 
visar sig vara rätt kommer troligtvis ha stor 
påverkan på prissättning även utanför ränte-
marknaden.

Figur: Svensk 2- och 10-årig swap  
(Källa:Bloomberg)

Stockholmsbörsens styrkebesked 
2021 summeras till ett mycket starkt år 
på Stockholmsbörsen där storbolagsindex, 
OMX30, steg med 29 procent medan motsva-
rande siffra för Stockholmsbörsens bredaste 
aktieindex, OMXSPI, steg med 35 procent. 
Inte sedan 2009 har vi sett liknande upp-
gångar och utvecklingen i Sverige har över-
träffat många av världens övriga börser. Som 
jämförelse i Europa steg tyska storbolagsin-
dexet DAX med 16 procent, Londonbörsens 
FTSE 100 med 14 procent och det europeiska 
indexet EURO Stoxx 50 med 21 procent. 
I USA steg Dow Jones och tekniktunga Nas-
daq Composite runt 20 procent medan S&P 
500 stängde året på +27 procent. För flertalet 
asiatiska börser var 2021 däremot ett tuffare 
år. Hong Kong börsens Hang Seng index föll 
med 14 procent och även det tekniktunga 
kinesiska indexet Shanghai Shenzhen 300 
backade. Något muntrare var det för det 
japanska Nikkei och sydkoreanska Kospi som 
steg med runt 5 procent vardera. Starkast 
utveckling på de asiatiska börserna hade 
taiwanesiska Taiex (+24 procent) mycket tack 
vare en mycket stark efterfrågan på landets 
halvledarindustri.

Inför det fjärde kvartalet fanns en hel del 
orosmoln på marknaden för den fortsatta 
börsutvecklingen. Hur skulle fortsatta stör-
ningar i leverantörskedjan, brist på kompo-
nenter och stigande energipriser påverka 
resultaten under rapportperioden? Skulle 
det finnas utrymme att kompensera sig för 
kostnadsinflation? 

Kvartalsrapporterna kom överlag in som 
marknaden förväntat sig. En stark efterfrå-
gan drev försäljningen och marginaler hölls 
uppe mycket tack vare att prishöjningar 
kompenserat för kostnadsinflation. Bankerna 
överraskade positivt med lägre kreditför-
luster än förväntat vilket gav drivkraft till 
sektorn. Analytiker lämnade vinstprognoser 
för Q4 2021 och 2022 i stort sett oförändrade 
efter rapportperioden. 

Företagsaktiviteter
Kvartalet kännetecknas av många större 
företagshändelser. I slutet av oktober note-
rades Volvo Cars på börsen vilket var den 
näst största börsnoteringen någonsin på en 
svensk börs. Aktier värda totalt 20 miljarder 
kronor emitterades och aktien togs emot väl 
av börsen och steg med 23 procent den första 
handelsdagen. I november annonserade 
ICA-handlarnas Förbund tillsammans med 
AMF ett uppköpserbjudande på samtliga 
aktier i ICA. Priset var 534 kronor, motsva-
rande en premie på cirka 11 procent. Budet 
accepterades av över 90 procent av aktieägar-
na vilket leder till att ICA kommer att avno-
teras i början av 2022 efter att ha funnits på 
börsen i sexton år. Vidare konstaterades att 
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Agnafit BIDCOs bud på svenska SOBI föll i 
december. Otillräckliga 87 procent av aktier-
na hade lämnats in vid acceptansperiodens 
slut, där det spekuleras i att det var Astra 
Zeneca som valde att inte acceptera budet då 
man är intresserad av ett av bolagets
läkemedel.

Omikron och stigande räntor gäckar 
marknaderna
Upptäckten av den nya virusvarianten 
omikron från Sydafrika fick världens börser 
att åter bli nervösa och därmed mer volatila. 
Oron dämpades dock i takt med signaler om 
minskad sjukhusinläggning och året avslutas 
mycket starkt trots att många länder suc-
cessivt återgår till gamla restriktioner. 2022 
har inletts med röda siffror där rekordsnabb 
spridning av omikron tillsammans med sti-
gande räntor skapar förnyad osäkerhet. Den 
starka avslutningen på året kan dock motive-
ra en rekyl.

Fantastiskt år för alternativa placeringar 
Det har varit ett fantastiskt år för riskfyllda 
placeringar, vilket främst kan hänföras till en 
överraskande god konjunkturutveckling (läs 
återhämtning efter vaccineringsstart) och en 
expansiv sammantagen ekonomisk politik. 

Figur: Avkastning för olika tillgångsslag 
under 2021

En mycket låg räntenivå, kombinerad med 
något stigande räntor, förklarar varför 
avkastning för ränteplaceringar under året 
varit svag. Samtidigt har detta tillsam-
mans med goda tillväxtbetingelser varit 
en grogrund för riskfyllda tillgångar som 
till exempel aktier. De svenska företagens 
vinstutveckling förklarar hela börsuppgången 
det vill säga förväntade framtida vinster har 
inte ökat vilket kan ses i att P/E-talen hållits 
stabila. Vidare har marknaden för onoterade 
aktier (private equity) utvecklats väl i denna 
miljö och även om vi inte har några faktiska 
avkastningssiffror än är våra gissningar är 
att nivån åtminstone matchar den noterade 

marknadens utveckling. Även råvaror och 
fastigheter har utvecklats bra vilket rimmar 
väl med en förväntad god konjunkturutveck-
ling. 

Vi har ovan beskrivit hur centralbanker 
brottas med frågan om kostnadsökningar blir 
bestående och därmed risken för att kompen-
sationskrav slår igenom i löneledd inflation. 
Vår bedömning är att 2022 blir ett räntehöj-
ningsår bland centralbanker och att nästa 
års avkastning på riskfyllda placeringar blir 
marginellt positiv. Vinstprognoser för 2022 är 
trots allt inte alltför höga givet att konjunk-
turen fortsätter att vara god. 

Marknaden för alternativa investeringar ser 
fortsatt god ut i ett längre perspektiv varför 
vi bedömer att kapitalägare kommer att fort-
sätta fördela kapital mot dessa tillgångsslag. 
Samtidigt bör vi alla ställa in oss på att den 
förväntade avkastningen för alla tillgångs-
slag ligger lägre i framtiden. 

Slottet – bättre avkastning än Stockholmsbör-
sen med bara hälften aktier 
Vi lämnar bakom oss det näst starkaste kvar-
talet för fastighetsaktier under 2021 om än 
något mer volatilt. När kvartalsrapporterna 
kom in utan några större överraskningar på 
vare sig upp- eller nedsidan, samtidigt som 
realräntorna började att sjunka igen, fick 
fastighetsmarknaden en rejäl uppvärdering. 

Under första halvan av kvartalet hade fastig-
hetsaktier en uppgång på knappt 30 procent. 
Sambandet mellan realräntor och fastighets-
aktier har varit tydligt under året.

Tabell: Utveckling av fastighetsaktier (vän-
ster) och realräntor (höger omvänd skala) 
under året

I slutet av det fjärde kvartalet har fastighets-
aktier fallit med cirka 17 procent från toppen, 
men är ändå upp cirka 43 procent sedan 
årsskiftet. Slottet som består av cirka hälften 
aktier och hälften fastighetsobligationer har 
avkastat drygt 30 procent under samma tids-
period, men alltså till en betydligt lägre risk.
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Den starka uppgången innebär också att 
aktiemarknaden värderar fastighetsbolagen 
till i snitt en premie på 60 procent mot vad 
bolagen själva har som redovisat fastighets-
värde, och vissa i fall det dubbla eller mer. 
Samtidigt har vi fått se hur avkastningskra-
ven på transaktionsmarknaden fortsatt att 
sjunka, vilket ger stöd till att fastighetsbola-
gen kan få en högre värdering än vid deras 
egen rapporterade direktavkastning. Bland 
annat köpte Heimstaden ett större bestånd 
av Akelius till en direktavkastning på cirka 
1,5 procent. Tittar vi på den delmarknad som 
i genomsnitt har lägst direktavkastning för 
samtliga fastighetstyper i Sverige, det vill 
säga centrala Stockholm, och använder dessa 
för att värdera fastighetsbolagen på börsen 
så värderas många ändå med en premie. Vi 
kan konstatera att bågen är något spänd för 
närvarande. 

Marknaden diskonterar in en stark tillväxt 
men framförallt fortsatt kompression av 
investerarnas avkastningskrav på fastighe-
ter. Tillväxten kommer delvis få stöd efter 
årsskiftet då nya hyror ska förhandlas och 
troligen landa på 2–3 procents ökning drivet 
av den inflation som varit under 2021. Med 
redan en relativt låg direktavkastning på 
fastigheter vid förvärv, blir det svårare att 
förädla fastigheterna ytterligare genom öka-
de hyror och förbättrat förvaltningsresultat. 
Kalkylen för att istället bygga egna fastighe-
ter ser för många intressantare ut, givet att 
inte markpriser hinner gå upp i samma takt. 
I genomsnitt skapar bolagen en direktav-
kastning på 5–6 procent vid egen utveckling. 
Projektutveckling är idag redan ett naturligt 
inslag i fastighetsportföljerna, men vi ser 
ut att gå mot ett skifte där denna del får en 
ännu större vikt.

Kontorsmarknaden, som varit ett återkom-
mande samtalsämne under året, har utifrån 
rapporterna rört sig relativt sidledes både 
i nettouthyrning och hyrestillväxt. Det kan 
tilläggas att majoriteten av de hyresgäster 
som förhandlar om sina hyror idag gör det 
ändå till högre nivåer än vad som var fallet 
för 3–5 år sedan (en genomsnittlig kontrakts-
längd). Vakansgraden är generellt ner med 
1 procent mot vad som var innan pandemin 
för dom bolagen med fokus på kontor. Trots 
upprepade anekdoter om företag som vill 
eller har minskat sina kontorsytor, har vi 
inte sett ett större trendskifte nedåt. Delar av 
kontorsmarknaden står inför ökade investe-
ringar där fastigheter behöver moderniseras 
och anpassas till nya sätt att arbeta innehål-
lande bland annat flera mindre mötesrum för 
digitala möten och större sällskapsytor. 

Det återstår att se om dessa kostnader går 
att ta fullt ut av hyresgästerna.

Konsortium Kvartal 1-4 2021 Index

Räntekonsortiet 0,2 -0,3

Företagsobligationskonsortiet 0,8 -0,1

Företagsobligationskonsortiet FRN 0,9 0,8

Stiftelsekonsortiet GIVA 19,9 n.a.

Fastighetskonsortiet Slottet 30,9 n.a.

Aktiekonsortiet Sverige 26,0 34,2

Aktieindexkonsortiet Sverige 32,9 33,1

Aktieindexkonsortiet Äpplet 32,1 32,9

Aktiekonsortiet Spiran 24,5 33,8

Aktieindexkonsortiet Utland 29,3 29,9

Sammanfattning 
När vi summerar 2021 kan vi konstatera att 
riskfyllda tillgångar har haft sitt bästa år på 
länge. Trots många utmaningar har riskap-
titen funnits kvar då bristen på alternativa 
placeringar varit stor. Ett år av återhämt-
ning och starka tillväxttal lämnas nu bakom 
oss och vi blickar framåt. I början av 2022 
kan vi notera en förnyad oro. Måhända biter 
sig inflationen fast och räntehöjningar kom-
mer tidigare. Nya restriktioner kommer att 
bromsa återhämtningen och det finns anled-
ning att tro att vi kommer att få leva med 
covid-19 under flera år.

Även på Kammarkollegiet kan vi konstatera 
ett händelserikt år. Kammarkollegiet flyttade 
in i nya lokaler i Gamla Stan vid förra års-
skiftet men dessa har vi bara delvis kunnat 
utnyttja då året har präglats av arbete från 
hemmet. Under hösten har avdelningen fått 
en ny avdelningschef som heter Katarina 
Ahlstedt. Katarina var tidigare tillförordnad 
avdelningschef och efterträdde Bengt Svelan-
der i rollen som chef för kapitalförvaltningen 
när Bengt gick i pension under hösten. 

Avkastningen i våra konsortier har överlag 
varit god medan det relativa resultatet i någ-
ra av våra aktiekonsortier varit svagt. Som 
en konsekvens av detta har vi reducerat vår 
risknivå och har påbörjat ett intensivt arbete 
med att utvärdera och utveckla våra strate-
gier. En del i denna process är att fortsätta 
utveckla vårt hållbarhetsarbete och vi tror 
att finansmarknaden har en viktig roll att 
fylla i arbetet mot en mer hållbar ekonomi. 

Vill du veta mer om oss eller prata portfölj – 
kontakta Kammarkollegiet.

Tabell: Avkastning i våra konsortier, %



Kvartalsrapport 2021 Q410

Definitioner
Alla nyckeltal är baserade på månadsdata för perioden. 

Avkastning och avkastning, jämförelseindex
Portföljens respektive jämförelseindexets  
avkastning beräknas utifrån daglig data.

Modifierad duration 
Duration är ett sätt att mäta en obligations 
eller en portföljs genomsnittliga räntebind-
ningstid. Modifierad duration är ett vanligt 
ränteriskmått som är tätt sammankopplat 
med duration. Modifierad duration indikerar 
vad som händer när alla marknadsräntor 
förändras med en procentenhet

Informationskvot 
Informationskvoten är ett mått på förval-
tarens skicklighet i förhållande till risken. 
Ju högre kvot, desto bättre avkastning har 
konsortiet givit. Mäts som överavkastning i 
förhållande till Tracking error. 

Sharpekvot och sharpekvot, jämförelseindex 
Är ett mått på riskjusterad avkastning och 
anger en portföljs (portföljens respektive jäm-
förelseindexets) meravkastning i relation till 
standardavvikelsen. Den beräknas som kvo-
ten av portföljens meravkastning över riskfri 
ränta och portföljens standardavvikelse.

Standardavvikelse och standardavvikelse,  
jämförelseindex
Visar hur mycket portföljens värde respekti-
ve jämförelseindexets värde har svängt kring 
dess medelvärde. Ju högre standardavvikelse 
desto högre risk.

Tracking error 
Beskriver hur portföljens utveckling i för-
hållande till index har varierat historiskt. 
Måttet beräknas som standardavvikelsen för 
över- eller underavkastningen mot jämförel-
seindex. Ju högre värde desto högre risk i 
förhållande till jämförelseindex.
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Räntekonsortiet
Räntekonsortiet placerar i huvudsak i svenska stats- och säkerställda bostadsobligationer med rela-
tivt korta löptider och vänder sig till investerare som söker en placering med lägre risk. Konsortiet har 
också möjlighet att investera i företagsobligationer med hög kreditkvalitet. I genomsnitt är löptiden i 
konsortiet kring två år. Konsortiet följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar som är 
fullt integrerad i förvaltningsarbetet.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 12/31/2021 3 266 892

Förmögenhet föregående månad (tkr) 3 245 634

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 3 374 099

Andelar (antal) 2021 12 31 28 044 481

Andelsvärde inkl. utdelning 116,49

Andelsvärde exkl. utdelning 116,38

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 0,15 (- 0,28)

1 år (%) 0,15 (- 0,28)

3 år (%) 1,99 ( 0,10)

5 år (%) 2,89 ( 0,06)

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0
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OMRX Bond All 1-3 Years Räntekonsortiet
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Förfallostruktur

Kreditrating (S&P)*

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 0,69 (0,44)

Sharpekvot* 1,09 (0,45)

Informationskvot* 1,14

Informationskvot 12-månaderstal 1,68

Tracking error (%)* 0,49

Tracking error 12-månaderstal (%) 0,26

Duration 1,55

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som 
rullande 5-årstal.

Största enskilda innehav Andel (%) Marknadsvärde (kr)

DNB NOR Boligkreditt 0.75% 240131 8,1 263 475 088

SpareBank 1 Boligkreditt FRN 250602 7,9 258 098 715

Deutsche Pfandbriefbank 0.37% 230130 7,7 251 448 194

Alandsbanken FRN 260910 5,9 192 164 654

Kommuninvest 1% 241002 #2410 5,8 189 365 178

Skandiabanken FRN 250624 5,4 176 433 472

Kommuninvest 1% 231113 #2311 4,7 152 884 000

SB Bank 0.315% 240118 4,6 149 981 625

Landshypotek Bank 0.094% 230919 4,6 149 846 125

Hemso Fastighets 0.465% 230821 3,7 122 063 186

*Innehav med kreditrating av Moodys 
är konverterade till S&P kreditratingskala.
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Företagsobligationskonsortiet
Konsortiet investerar i företagsobligationer med fast ränta utgivna av emittenter med god kredit- 
kvalitet. Jämförelseindex för portföljen är marknaden för företagsobligationer i svenska kronor vilket 
betyder att den genomsnittliga löptiden är ungefär tre år. Konsortiet har en integrerad policy för  
ansvarsfulla investeringar som följer Svenska kyrkans policy på nationell nivå. 

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31  2 481 953    

Förmögenhet föregående månad (tkr)  2 672 809    

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31  3 008 753    

Andelar (antal) 2021 12 31  2 387 544    

Andelsvärde inkl. utdelning  1 040    

Andelsvärde exkl. utdelning  1 038    

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 0,76 (- 0,08)

1 år (%) 0,76 (- 0,08)

3 år (%) 4,83 ( 3,74)

5 år (%) 7,55 ( 5,71)

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Företagsobligationskonsortiet. Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index
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Förfallostruktur

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 1,67 (1,53)

Sharpekvot* 0,99 (0,85)

Informationskvot* 0,90

Informationskvot 12-månaderstal 1,84

Tracking error (%)* 0,39

Tracking error 12-månaderstal (%) 0,46

Duration 1,99

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsav-
kastningar som rullande 5-årstal.

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Svensk Hypotekspension Fond 4 STP TEF  N 5,2 127 369 173

Lsth Svenska Handelsfastigheter 1.743% 250603 4,4 108 781 851

Deutsche Pfandbriefbank 1.075% 240129 3,6 89 019 346

Swedavia STP PERP 2,9 69 955 200

Deutsche Pfandbriefbank 0.728% 260112 2,8 68 410 327

Catena 1.588% 250616 2,7 66 856 512

Stockholm Exergi Holding 1.75% 250224 2,7 66 574 684

BlueStep Bank FRN 240408 2,7 66 120 835

Tryg Forsikring FRN PERP 2,5 62 324 163

Fastighets  Stenvalvet 1.213% 241007 2,5 62 044 728

Kreditrating (S&P)*
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*Innehav med kreditrating av Moodys 
är konverterade till S&P kreditratingskala.
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Företagsobligationskonsortiet FRN
Konsortiet investerar i företagsobligationer med rörlig ränta utgivna av emittenter med god kreditkvalitet. 
Innehaven i portföljen har olika löptid men avkastningen är justeras var tredje månad i relation till den 
aktuella 3-månadersräntan (STIBOR). Strategin med rörlig ränta är mer fördelaktig under perioder med 
stigande marknadsräntor. Konsortiet följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar som 
är fullt integrerad i förvaltningsarbetet.  

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 3 779 398

Förmögenhet föregående månad (tkr) 1 715 679

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 594 770

Andelar Klass A (antal) 2021 12 31 3 768 405

Andelsvärde, klass A inkl. utdelning 1 003

Andelsvärde, klass A exkl. utdelning 1 002

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 0,92 (0,80)

1 år (%) 0,92 (0,80)

3 år (%) 3,35 (3,71)

5 år (%) 3,34 (3,61)
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Förfallostruktur

Kreditrating (S&P)*

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 1,37 (1,22)

Sharpekvot* 0,71 (0,84)

Informationskvot* -0,17

Informationskvot 12-månaderstal 0,44

Tracking error (%)* 0,34

Tracking error 12-månaderstal (%) 0,28

Duration 0,14

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Platzer Fastigheter Holding FRN 250915 3,9 139 043 878

Danske Bank FRN 291114 3,5 124 480 938

Sydbank FRN 241125 3,5 124 106 727

OP Corporate Bank FRN 300603 3,1 109 589 573

BlueStep Bank FRN 261020 2,9 103 538 189

Intea Fastigheter FRN 230901 2,8 101 075 400

SB Bank FRN 260921 #DEC 2,8 101 041 506

Lansforsakringar Bank FRN 261005 #DEc 2,8 100 950 743

Nordax Bank FRN 241217 2,8 100 042 600

llector Bank FRN 241118 2,8 99 951 639
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Stiftelsekonsortiet GIVA
Stiftelsekonsortiet GIVA är aktivt förvaltad och har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla 
investeringar. Konsortiet vänder sig främst till stiftelser i behov av utdelningsbara medel. Målsättningen 
är en årlig utdelningstakt kring 4,5 procent av kapitalet samt en risk motsvarande 2/3 av risken på 
aktiemarknaden. Konsortiet investerar i aktier och företagsobligationer, dessutom utfärdas regelbundet 
köpoptioner på konsortiets innehav.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 1 005 427

Förmögenhet föregående månad (tkr) 976 251

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 911 213

Andelar (antal) 2021 12 31 846 437

Andelsvärde inkl. utdelning 1 188

Andelsvärde exkl. utdelning 1 187

Avkastning 

Sedan årets början (%) 19,92

1 år (%) 19,92

3 år (%) 47,57

5 år (%) 47,11
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Nyckeltal 

Standardavvikelse (%)* 12,14

Sharpekvot* 0,68

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Stadshypotek 4.5% 220921 #1586 8,5 85 797 830

Volvo B 6,8 67 887 395

Nordea Bank Abp 5,0 50 628 338

SEB A 4,9 49 035 565

Telia Company 4,4 43 896 606

Hennes & Mauritz B 3,6 36 196 541

Essity 3,0 30 575 082

Sweden Gov Bond 3.5% 220601 #1054 2,8 27 984 915

Sandvik 2,8 27 786 000

Autoliv 2,7 26 978 000

Utdelning SEK

Utdelning 211215 16,85

Utdelning 210813 16,99

Utdelning 210415 21,24



Kvartalsrapport 2021 Q420



21Kvartalsrapport 2021 Q4



Kvartalsrapport 2021 Q422

Aktiekonsortiet Spiran
Aktiekonsortiet Spiran är aktivt förvaltad och har för avsikt att följa Svenska kyrkans policy för ansvars- 
fulla investeringar. Konsortiets jämförelseindex utgörs av OMXSBCAPGI som består av cirka 90 av 
Stockholmsbörsens mest omsatta aktier.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 1 854 609

Förmögenhet föregående månad (tkr) 1 753 691

Förmögenhet (tkr 2020 12 31 1 277 477

Andelar (antal) 2021 12 31 272

Andelsvärde inkl. utdelning 10 189

Andelsvärde exkl. utdelning 10 181

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 24,48 (33,85)

1 år (%) 24,48 (33,85)

3 år (%) 62,10 (94,97)

5 år (%) 69,00 (102,21)
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Branschfördelning

Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 16,54 (14,82)

Sharpekvot* 0,68 (1,03)

Informationskvot* -1,04

Informationskvot 12-månaderstal -2,90

Tracking error (%)* 3,90

Tracking error 12-månaderstal (%) 3,23

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Atlas Copco B 8,0 148 005 884

Volvo B 5,6 102 390 964

LM Ericsson B 5,1 94 178 709

Sandvik 4,6 84 668 741

Assa Abloy AB 4,5 83 190 335

SEB A 3,1 57 002 751

Nibe Industrier 3,0 55 855 127

Essity 3,0 54 699 809

Swedbank A 2,8 51 594 575

AstraZeneca 2,7 50 543 580

ALMs/Cash; 0,6

Basic Materials; 4,7

Industrials; 43,4

Consumer Goods; 9,8

Health Care; 7,6

Consumer Services; 3,2

Telecommunications; 2,5

Financials; 21,5

Technology; 6,6
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Aktiekonsortiet Sverige
Aktiekonsortiet Sverige är aktivt förvaltad och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla investeringar. 
Konsortiets jämförelseindex utgörs av OMXSBCAPGI som består av cirka 90 av Stockholmsbörsens 
mest omsatta aktier.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 5 051 334

Förmögenhet föregående månad (tkr) 4 789 752

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 4 111 859

Andelar (antal) 2021 12 31 492 690

Andelsvärde inkl. utdelning 10 253

Andelsvärde exkl. utdelning 10 245

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 25,95 (34,21)

1 år (%) 25,95 (34,21)

3 år (%) 65,29 (96,25)

5 år (%) 73,47 (105,18)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 16,59 (14,94)

Sharpekvot* 0,71 (1,05)

Informationskvot* -1,00

Informationskvot 12-månaderstal -2,67

Tracking error (%)* 3,82

Tracking error 12-månaderstal (%) 3,10

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Atlas Copco B 6,9 348 111 488

Volvo B 5,6 278 755 462

LM Ericsson B 5,1 256 016 933

Assa Abloy AB 4,5 226 988 894

Sandvik 4,5 226 977 519

SEB A 3,1 154 499 249

Nibe Industrier 3,0 150 765 508

Essity 3,0 149 597 945

Atlas Copco A 2,9 146 549 844

Swedbank A 2,8 139 456 004

Branschfördelning

ALMs/Cash; 0,8

Basic Materials; 4,7

Industrials; 43,2

Consumer Goods; 9,8

Health Care; 7,7

Consumer Services; 3,2

Telecommunications; 2,5

Financials; 21,5

Technology; 6,6
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Aktieindexkonsortiet Sverige
Aktieindexkonsortiet Sverige är en passiv produkt och följer Kammarkollegiets policy för ansvarsfulla 
investeringar. Konsortiets jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av Stockholmsbörsens 60 
mest omsatta aktier.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 3 191 724

Förmögenhet föregående månad (tkr) 3 019 179

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 2 347 723

Andelar (antal) 2021 12 31 1 576

Andelsvärde inkl. utdelning 272

Andelsvärde exkl. utdelning 272

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 32,85 (33,06)

1 år (%) 32,85 (33,06)

3 år (%) 86,97 (87,36)

5 år (%) 93,63 (93,58)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 15,07 (15,08)

Sharpekvot* 0,95 (0,95)

Tracking error (%)* 0,09

Tracking error 12-månaderstal (%) 0,07

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 
5-årstal.

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Atlas Copco A 7,9 252 555 983

Volvo B 6,6 209 107 007

LM Ericsson B 6,1 193 148 235

Sandvik 5,4 171 951 640

Assa Abloy AB 5,4 170 962 828

Atlas Copco B 3,7 118 054 733

SEB A 3,6 116 169 115

Nibe Industrier 3,5 112 936 902

Essity 3,5 111 047 063

Swedbank A 3,3 105 905 354

Branschfördelning

ALMs/Cash; 0,0

Basic Materials; 4,3

Industrials; 45,8

Consumer Goods; 7,4

Health Care; 6,1

Consumer Services; 2,7

Telecommunications; 3,4

Financials; 23,0

Technology; 7,1

ALMs/Cash

Basic Materials

Industrials

Consumer Goods

Health Care

Consumer Services

Telecommunications

Financials

Technology



Kvartalsrapport 2021 Q428

Aktieindexkonsortiet Utland
Kammarkollegiet erbjuder förvaltning i Aktieindexkonsortiet Utland, en externt förvaltad passiv produkt 
av globala aktier som kan passa kunder som vill följa Svenska kyrkans policy för ansvarsfulla investe-
ringar. Konsortiet jämförelseindex är Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Global Markets.

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 4 270 516

Förmögenhet föregående månad (tkr) 4 131 781

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 3 411 962

Andelar (antal) 2021 12 31 323 000

Andelsvärde inkl. utdelning 13 238

Andelsvärde exkl. utdelning 13 234

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 29,31 (29,90)

1 år (%) 29,31 (29,90)

3 år (%) 84,52 (84,60)

5 år (%) 107,03 (107,45)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 13,50 (13,53)

Sharpekvot* 1,17 (1,17)

Tracking error (%)* 0,24

Tracking error 12-månaderstal (%) 0,29

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkast-
ningar som rullande 5-årstal.

Geografisk fördelning  Andel (%) 

USA 54,8

Japan 7,4

Storbritannien 3,7

Kina 3,6

Kanada 3,0

Schweiz 2,6

Indien 2,4

Taiwan 2,1

Frankrike 1,9

Tyskland 1,9

Australien 1,8

Sydkorea 1,6

Övriga 13,1

Geografisk fördelning (S&P)*
Geografisk fördelning

USA 54,8%

Japan 7,4%

Storbritannien 3,7%

Kina 3,6%

Kanada 3,0%

Schweiz 2,6%

Indien 2,4%

Taiwan 2,1%

Frankrike 1,9%

Tyskland 1,9%

Australien 1,8%

Sydkorea 1,6%

Övriga 13,1%
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Aktieindexkonsortiet Äpplet
Aktieindexkonsortiet Äpplet är en likaviktad passiv produkt och har för avsikt att följa Svenska kyrkans 
policy för ansvarsfulla investeringar. I en likaviktad portfölj ges samtliga innehav i portföljen samma 
vikt, vilket betyder att stora bolag får lägre vikt medan mindre bolag får högre vikt än vad som är fallet 
i ett marknadsvärdesviktat index. Konsortiets jämförelseindex är OMXS60CAPGI som består av Stock-
holmsbörsens 60 mest omsatta aktier.  

Avkastning januari – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr 2021 12 31 556 699

Förmögenhet föregående månad (tkr) 535 227

Förmögenhet (tkr 2020 12 31 229 627

Andelar (antal) 2021 12 31 310 260

Andelsvärde inkl. utdelning 1 794

Andelsvärde exkl. utdelning 1 793

Avkastning (jämförelseindex)

Sedan årets början (%) 32,06 (32,93)

1 år (%) 32,06 (32,93)

3 år (%) 94,22 (86,35)

5 år (%) 101,87 (88,87)
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Nyckeltal (jämförelseindex)

Standardavvikelse (%)* 16,25 (15,62)

Sharpekvot* 0,86 (0,81)

Informationskvot* 0,34

Informationskvot 12-månaderstal 1,07

Tracking error (%)* 3,83

Tracking error 12-månaderstal (%) 4,24

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 
5-årstal.

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Nibe Industrier 2,4 13 608 129

Latour B 2,4 13 565 210

Husqvarna B 2,4 13 268 984

Atlas Copco B 2,4 13 164 499

Autoliv 2,3 13 025 580

ABB Ltd 2,3 12 935 575

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 2,3 12 839 052

Axfood AB 2,3 12 763 766

SSAB B 2,3 12 758 440

Epiroc A 2,3 12 753 834

Branschfördelning

ALMs/Cash; 0,1
Basic Materials; 6,8

Industrials; 26,3

Consumer Goods; 
14,9

Health Care; 8,5

Consumer Services; 
6,3

Telecommunications; 
6,0

Financials; 27,1

Technology; 4,1
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Fastighetskonsortiet Slottet

I Slottet ingår dels fastighetsaktier, dels fastighetsobligationer. Fastighetsaktier väljs på ett strukturerat 
sätt bland de större bolagen på börsen, vilket även gäller för fastighetsobligationer. Det ska även nämnas 
att andelen fastighetsaktier motsvarar cirka sju procent av börsvärdet det vill säga är en mindre del av 
typisk aktieportfölj. Placeringen ska ses utifrån ett långsiktigt perspektiv. 

Avkastning jan – december (%)

Förmögenhet Total

Förmögenhet (tkr) 2021 12 31 908 763

Förmögenhet föregående månad (tkr) 919 758

Förmögenhet (tkr) 2020 12 31 617 640

Andelar (antal) 2021 12 31 576 622

Andelsvärde inkl. utdelning 1 576

Andelsvärde exkl. utdelning 1 573

Avkastning

Sedan årets början (%) 30,93

1 år (%) 30,93

3 år (%) 63,30

5 år (%) 63,30

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

Fastighetskonsortiet Slottet

Fastighetskonsortiet Slottet



33Kvartalsrapport 2021 Q4

Största enskilda innehav  Andel (%) Marknadsvärde (kr)

Samhallsbyggnadsbolaget i Norden 8,7 78 843 150

Fastighets Balder B 8,4 76 475 042

Corem Property Group 6,1 55 616 719

Castellum 6,0 53 960 254

Sagax 5,1 45 780 500

Hemso Fastighets 1.288% 250513 4,5 40 698 987

Wihlborgs Fastigheter FRN 240311 3,5 31 953 540

Castellum 1.65% 230517 3,4 30 624 425

Sagax 1.128% 230616 3,3 30 277 320

Nyfosa 3,0 26 898 768

Nyckeltal 

Standardavvikelse (%)* 18,19

Sharpekvot* 1,06

*Nyckeltalen är beräknade utifrån månadsavkastningar som rullande 5-årstal.
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