Sjunde AP-fonden

År 

DET HAR VI GJORT!

V

i har nu etablerat formerna för vår verksamhet. Under 2001 skrev
vi kontrakt med de företag som aktivt skall förvalta delar av kapitalet. Vårt eget datasystem, A-trade, har accepterats av alla parter och
även sålts till andra kapitalförvaltare. Vi är nu totalt 12 personer
som är anställda i fonden och det innebär att vi är fullt bemannade.
Under året presenterade vi vår miljö- och etikpolicy vilket innebar att drygt 25 företag uteslöts från vårt innehav. Och mycket mer har hänt.
Vad kan väl bättre än en dagbok beskriva vad vi gjort under 2001?
Årsredovisningen 2001 har därför utformats som en almanack. Några av de mer
betydelsefulla besluten är beskrivna mer ingående, men huvudsakligen är det korta
dagboksanteckningar. Självklart är vi beredda att, för den som så önskar,
ge ytterligare information. Kontakta oss! Eller gå in på vår hemsida, www.ap7.se,
som för övrigt också förbättrats avsevärt under 2001.
Några kanske kommer att sakna spådomar om hur börserna runt om i världen
kommer att utvecklas under 2002. Vi har ingen sådan kristallkula. Inte heller vi har
den kunskapen som erfordras för att kunna ge säkra prognoser. Men vårt tidigare
löfte gäller även för 2002:
Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra –
det är det vi jobbar för!

PETER NORMAN
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
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GENERATIONSFONDER VARIERAR placeringsinriktning efter
ålder. De placerar mindre i aktier och mer i räntebärande
värdepapper i takt med att pensionen närmar sig. Nästan var
åttonde premiepensionskrona har placerats i denna typ av
fonder. Varför skall då inte den som har kort tid fram till
pensioneringen lämna Premiesparfonden för att dra ned sin
aktieexponering? Ett nittioprocentigt aktieinnehåll på pensionsdagen kan väl inte betraktas som en optimal risknivå?
Jo, det kan man faktiskt hävda. Det misstag de allra flesta
rådgivare gjort i samband med premiepensionsvalet är att
analysera fondvalet som om premiepensionen var den enda
källan till pension. Så är inte fallet. Huvuddelen av den nya
statliga pensionen kommer från inkomstpensionen. Premiepensionen kommer att utgöra en mycket liten andel av den
totala statliga pensionen för dem som går i pension i närtid.
Hur stor beror på vilken avkastning man kan erhålla på premiepensionsmedlen.
Premiepensionen mindre än 10%
För en person som pensionerar sig år 2010 kommer premiepensionen utgöra omkring 5 procent av den statliga pensionen. Osäkerhet finns naturligtvis om vilken avkastning premiepensionsmedlen kommer att ha. Andelen premiepension
kommer dock inte att överstiga 10 procent ens i de mest
optimistiska avkastningsscenarierna. Valet av PPM-fonder
berör således mindre än en tiondel av den statliga pensionen
för den som går i pension de närmaste tio åren. De övriga 90
procenten, d.v.s. inkomstpensionen, kan beskrivas som en
obligationsinvestering.1) Den som går i pension i närtid har
således minst nittio procent av tillgångarna är låsta i detta
lågrisksparande. PPM-valet handlar för dessa individer såle-

des om att fritt placera övriga 10 procent. I detta perspektiv
innebär inte en hög aktieandel i premiepensionssystemet en
överdrivet hög risk i den totala statliga pensionen, tvärt om.
Det innebär att de generationsfondsprodukter som idag
erbjuds premiepensionsspararna av privata fondbolag inte är
relevanta för flertalet äldre. Även de som har nära till pension
idag bör ha en långsiktig strategi att placera en stor del av sitt
premiepensionskapital i aktier, vilket också svenska folket
gjorde. Sedan kan man konstatera att räntebärande investeringar kortsiktigt varit en lyckosam placering till följd av fallande aktiemarknader det senaste året.
Generationsfonder för de unga
Situationen är annorlunda för dem som idag är unga. För
dessa kan man finna argument för en neddragning av aktieandelen när de blir äldre. De kommer visserligen under
tiden fram till pensionering ha en premiepensionsportfölj
som i de flesta scenarier är relativt liten i förhållande till det
samlade pensionskapitalet. Det finns emellertid starka argument för att växla ned risk/aktieinnehållet för dessa individer,
dock kanske så sent som under pensionstiden. Det finns därför skäl att framöver erbjuda också de s.k. ”icke-väljarna” i
Premiesparfonden en generationsfondslösning. Sjunde APfonden har skrivit till regeringen för att få möjligheten att
erbjuda en sådan produkt den dag det blir aktuellt.
1)
Pensionsinbetalningarna i inkomstpensionssystemet registreras på ett fiktivt konto knutet till varje individ. Medlen genererar en
fiktiv ränta som motsvarar lönetillväxten i Sverige. Behållningen vid
pensioneringen avgör sedan hur stor inkomstpensionen blir.
Inkomstpensionen kan därför sägas likna ett räntesparande – en
investering i ett obligationsliknande kontrakt (en realränteobligation där ett löneindex används istället för KPI för att beräkna rän-
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Externa förvaltare
I BÖRJAN AV 2001 FÖRHANDLADE Sjunde AP- fonden med
de fem externa förvaltare som skulle få uppdraget att för
fondens räkning placera i aktier och försöka slå det s.k.
jämförelseindex. Dessa är några av världens största och mest
välrenommerade kapitalförvaltare, Nomura, Goldman
Sachs, Schroder, CDC IXIS och Carlson Investment
Management.
Sjunde AP- fonden hade redan från början satt höga mål
i dessa förhandlingar. Vårt kontraktsförslag var likalydande
för alla förvaltare. Detta för att bl.a. ge en överskådlighet vid
eventuella tvister.
Förhandlingarna kom att dra ut något på tiden men vi
såg detta arbete så viktigt att vi accepterade en viss fördröjning. Oftast är gången den att förvaltarna på den internationella marknaden har standardkontrakt som de ber sina kunder skriva på. Sjunde AP- fonden ville inte ha det så. Vi ansåg
att det var viktigt att kontraktet var skrivet enligt svensk lag
och tillgodosåg krav på bl.a. öppenhet och god insyn samt
kommunikation med oss.
Likalydande avtal
Arbetet lades upp så att vi tillsammans med vår juridiska
konsult utarbetade ett utkast som sändes till alla de fem förvaltarna. Dessa ombads att komma in med synpunkter. Vi
var dock mycket tydliga med att de synpunkter som gavs
bara skulle vara av substansiell art, eftersom alla ändringar
skulle inarbetas i utkast nummer två. Efter flera turer, då vi

Kontrakten som
skrevs med de
externa förvaltarna
är likalydande
vilket underlättar
arbetet avsevärt.
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upprepade gånger tvingades inskärpa att avtalet skulle vara
likalydande för samtliga, nåddes enighet.
Förvaltarna accepterade också de administrativa funktioner som vi byggt upp och börjat tillämpa i och med att State
Street Global Advisors kom in som index-förvaltare av aktier
i september 2000.
I kontraktet fastställdes bl.a. vad de fem aktiva förvaltarna
skulle leva upp till i form av administrativa rutiner. Sjunde
AP- fonden har utvecklat en internetkoppling, A-trade, till
vårt egna administrativa system. Vi kräver att våra förvaltare
via A-trade skall registrera sina affärer ett fåtal minuter efter
att de är gjorda. Det ger oss en mycket god blick över vilken
risk fonden har i varje ögonblick. Vid dagens slut, före kl.
16.00 svensk tid, skall alla affärer som gjorts den dagen slutbekräftas i vårt system. På så sätt får vi ett mycket gott underlag för att beräkna Sjunde AP- fondens dagliga andelsvärde,
den s.k. NAV-kursen ( Net Asset Value).
Ökat förtroende
Samtliga förvaltare har nu under en tid arbetat efter kontraktet och det har slagit väl ut. Kanske skall man se de utdragna
förhandlingarna som ett exempel på hur förvaltarna tidigare
ensidigt kunnat ange samarbetsvillkoren. Kanske är också vår
förhandlingsframgång att se som ett exempel på att finansbranschen nu är inne i en förändrändrings process. En förändring som på sikt leder till gemensamma internationella
normer och därmed bidrar till ökat förtroende för branschen.
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Förre riksbankschefen Lars Wohlin, Niklas Ekvall vice VD Tredje
AP-fonden, Magdalena Belin tidigare på ABN Ambro Bank och
Nordbankens tidigare chefsekonom Nils Lundgren utgör Placeringsrådet som diskuterar Sjunde AP-fondens investeringar.

Gratis andelar
GÅR DET ATT ÖVERTYGA FÖRVALTARE om att betala ut pengar ur egen ficka för att kompensera fondsparare? Frågan blev
akut för Sjunde AP-fonden under inledningen av år 2001.
När vi år 2000 valde State Street Global Advisors som vår
indexförvaltare av aktier var ett av de viktigaste kriterierna att
State Street skulle kunna hantera Premievalsfonden på ett
tillfredställande sätt. Problemet var att det inledningsvis var
mycket små belopp som skulle placeras.
Eftersom aktieportföljen förväntades innehålla runt 2000
aktier krävdes det uppfinningsrikedom från förvaltaren. State
Street hade vid kontraktsförhandlingarna lovat att i största
möjliga mån följa jämförelseindex.
De första pengarna kom in i Premievalsfonden den 26
september 2000 från personer i Norrbotten. Under de följande två veckorna fortsatte mindre belopp att komma in från
framför allt Norrbotten och Västerbotten. Dessa pengar placerades av State Street i aktierelaterade instrument i de länder
som Sjunde AP- fonden beslutat.
Höga transaktionskostnader
I efterhand visade det sig att transaktionskostnaderna vid
köpen av dessa värdepapper blev höga. Detta gjorde att
avkastningen blev klart lägre än det jämförelsindex som State
Street skulle försöka följa.
De personer som först kom in i fonden missgynnades. Men
det var det klart uttryckt vid kontraktsförhandlingarna att State
Street att de skulle lösa detta problem som hade förutsetts.
Internt inom Sjunde AP- fonden arbetade vi fram en lösning på hur de pensionssparare som hade missgynnats kunde
kompenseras utan att övriga sparare påverkades. Detta förslag
presenterade vi för både Finansinspektionen och PPM för att
få lösningen godkänd.

Vår modell gick, enkelt uttryckt, ut på att vi räknade ut
vad en riktig avkastning mot index borde ha varit under perioden mellan den 26 september och den 12 oktober. Med
denna högre avkastning som underlag räknade vi om
andelskurserna för varje dag under denna period, så att startvärdet samt följande värden fram t.o.m. den 11 oktober
sänktes. Slutligen räknade vi ut hur mycket de sparare som
kommit in i fonden under denna tid skulle kompenseras
med i kronor och ören.
Både Finansinspektionen och PPM ställde sig positiva till
vårt förslag. PPM är ju den part som visste vilka spararna
som missgynnats var och kunde sköta om den praktiska hanteringen av köp av nya fondandelar, vilket var det som vårt
förslag mynnade ut i.
Förvaltare som känner ansvar
Därefter återstod att få State Street, vår förvaltare, att acceptera uppgörelsen och betala kompensationen till spararna.
Vårt förslag var nämligen att State Street ur egen kassa
skulle betala sammanlagt 78000 kronor till pensionsspararna
i Norrbotten och Västerbotten, som hade missgynnats av den
dåliga avkastning som uppstått.
I det här läget var det en stor fördel att vi valt State Street
som förvaltare. De insåg dilemmat och levde upp till sitt
goda namn och rykte och accepterade vår lösning. I början
av 2001 betalades pengarna ut i form av gratis andelar till
spararna i Premievalsfonden.
Genom att vi arbetar med en ansvarskännande förvaltare,
har ett tydligt kontrakt och är långsiktiga i våra relationer
kunde State Street kompensera våra sparare. För att använda
ett modeuttryck: en Win – Win-situation!
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A-trade är Sjunde APfondens eget dataprogram för omedelbar uppdatering av de
affärer som görs
runt om i världen.

Effektivast i fondvärlden?
UNDER ÅR 2000 BYGGDE VI på Sjunde AP-fonden upp en
organisation för fondadministration som förmodligen är en
av fondvärldens effektivaste. Detta gjordes möjligt av den
teknik som finns att tillgå idag tillsammans med hårt arbete
av medarbetarna inom fondadministrationen. Under år 2001
fortsatte arbetet med att förfina den infrastruktur vi hade sjösatt under år 2000. Detta arbete är något vi kommer att vara
ständigt sysselsatta med. Det är viktigt att man kontinuerligt
ifrågasätter ens egna arbetsrutiner för att man skall fortsätta
att utvecklas. Vi får inte slå oss till ro när vi får höra positiva
omdömen i olika typer av utvärderingar av vårt arbete.
Kollegor i branschen både i Sverige och utomlands har
uppmärksammat vårt effektiva arbetsflöde. Många har kontaktat oss för att få lära sig mer om hur vi har lyckats bygga
upp detta. Detta är något som vi tycker är mycket roligt och
vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. I detta erfarenhetsutbyte lär vi oss själva mycket om vad som händer i branschen och detta hjälper oss att utvecklas ännu mer.
Vad som är glädjande för oss är att många har visat intresse för vårt egenutvecklade rapporteringssystem A-trade.
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A-trade gör det möjligt för oss att kommunisera med förvaltare på ett säkert och effektivt sätt. Det ger oss även möjligheten att i stort sett i realtid få information om vad som händer
med fondens pengar trots att stora delar av vår förvaltning
sköts av utomstående organisationer. Under år 2001 har vi
fört diskussioner med ett antal intresserade förvaltningsorganisationer om försäljning av A-trade. Vi har även gjort ett
avslut med en annan AP-fond som har köpt en licens att
använda systemet. Köparen har framgångsrikt implementerat
systemet och sköter nu all sin rapportering från sina externa
förvaltare med hjälp av A-trade.
Inget vinstintresse
Under år 2002 kommer vi att fortsätta marknadsföringen av
A-trade till både svenska och utländska intressenter. Förhoppningsvis kan vi i nästa års årsredovisning rapportera om
ett flertal licensförsäljningar. Då Sjunde AP-fonden inte har
något vinstintresse kommer intäkterna att användas i fondbolaget för att täcka kostnader, vilket i förlängningen gör att
vi på marginalen kan ha ännu lägre avgifter än vi har idag.
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Bättre än snittet
ETT AV VÅRA MÅL ÄR ATT den som inte väljer aktivt i premiepensionsvalet inte skall få en sämre pension är den som utför
ett aktivt val. Målet med Premiesparfonden, det vill säga den
fond som förvaltar pengarna för de individer som inte har
utfört ett aktivt val, är därför att vara minst lika bra som ett
genomsnitt av alla andra fonder i premiepensionssystemet,
mätt över en rullande femårsperiod.
Att mäta hur vi uppnår vårt mål är komplicerat.
När Premiesparfonden startade fanns det ingen som räknade
ut vad ”genomsnittskronan” hade för avkastning i PPMsystemet. Vi tog därför kontakt med en konsult och gav
denne i uppdrag att räkna ut ett ”PPM-index” åt oss. Det
PPM-index som konsulten har tagit fram är kapitalviktat.

Att konditionstestas är en personalförmån.
Här får Anette Möller besked om sin "kondis".

Detta innebär att alla fonder i PPM-systemet erhåller en vikt
i indexet som relaterar till fondens storlek i systemet.
Mindre förlust
Utvecklingen av
PPM-fondernas avkastning
Premiesparfonden
%
t.o.m. 2001-12-31
jämfört med den
60
”genomsnittliga
40
45,9%
PPM-kronan”,
20
PPM-index, framgår av diagram0
met här bredvid.
-20
-15,9%
Vi kan se att till
-18,3%
och med den 31
-40
december 2001
PPM index
-60
hade PPMPremiesparfonden
-84%
-80
indexet gått ner
Bästa fond
Sämsta fond
med 18,3 procent
-100
medan Premiesparfonden gått ner med 15,9 procent. Detta mätt exklusive
avgifter och med kursnoteringar vid börsens stängning. Således har spararna i Premiesparfonden, olyckligtvis, förlorat
pengar under starten av PPM-systemet men i relativa termer
har starten för ”icke-väljarna” varit acceptabel. För de allra
flesta kommer dock pengarna att förvaltas under en mycket
lång period varför avkastningen under enstaka år inte bör
överbetonas.
Det finns
Volatilitet – totalportföljen
även en annan
– rullande 90 dagar
%
komponent som
24
är viktig när man
diskuterar om en
22
fonds utveckling
20
är bra eller dålig,
18
nämligen risken i
fonden. Det är
16
bättre om en
14
fonds utveckling
12
sker stabilt jäm10
fört med en fond
feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
som har våldsamPremiesparfonden
PPM-index
ma kast från en
period till en annan. Risken i en värdepappersfond brukar
räknas ut genom att man beräknar standardavvikelsen i fondens avkastning. Ovanstånde diagram visar vad den
”genomsnittliga kronan” hade för risk, i termer av standardavvikelse, jämfört med den risk som Premiesparfonden uppvisade. Vi kan se att Premiesparfonden under 2001 har uppvisat en lägre risk än den ”genomsnittliga PPM-kronan”.
Slutats: Premiesparfonden har, under sin korta levnad,
levt upp till sitt mål. Och vi kommer att fortsätta på den
inslagna vägen. Men kanske viktigast i sammanhanget: Vi
förvaltar pensionspengar på lång sikt, inte pengar som skall
användas till konsumtion på kort sikt.
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Miljö- och etikpolicy
HÄNSYN TILL MILJÖ OCH ETIK skall tas i placeringsverksamheten utan att avkall görs på det övergripande målet om hög
avkastning.
Denna formulering i regeringens proposition
(1999/2000:46) blev för oss en stor utmaning. Vi avsåg att
ha mer än 2000 olika aktieinnehav i våra fonder. Hur
bestämmer man vilka företag som inte håller måttet vid en
etisk eller miljömässig granskning? Hur uppnår man en global rättvisa, det vill säga hur behandlar man företag i USA
med samma måttstock som företag i Asien? Skall man utesluta vapenproducerande företag? Vad kommer det att kosta?
En mängd frågetecken uppenbarade sig. Samtidigt kändes det som en stor utmaning. Ännu hade ingen lyckats arbeta fram en acceptabel lösning.
Det torde vara få aktieägare och fondförvaltare som vill
vara ägare i företag som tillverkar landminor, genomför regelbundna menstruationstester på anställda eller som inte betalar ut avtalade löner. Dessa brott är så grava och tydliga att
inte någon kapitalförvaltare borde tveka att utesluta sådana
företag ur portföljen.
Vad är oetiskt?
Men det är inte alltid som ett företags oetiska handlande är så
tydligt. T.ex. anses det ibland vara “fult” att äga aktier i företag som producerar alkohol, tobak och vapen. Detta trots att
en majoritet av svenska folket konsumerar alkohol, att många
nyttjar tobak och att majoriteten stödjer tanken på att suveräna stater skall få försvara sig med vapenmakt. Dessutom har
svenska folket i allmänna val röstat fram en riksdagsmajoritet
som inte funnit skäl att förbjuda produktion av vare sig alkohol, tobak eller vapen. Som en statlig förvaltare med en stor
del av svenska folket som kunder vore det därför fel om Sjunde AP-fonden uteslöt företag bara av den orsaken att de
ägnar sig åt sådan produktion.
Vi valde därför en annan metod och angav ett antal kriterier. För det första skall företag verksamma i Sverige följa
svensk lag. För det andra skall företagen, i hela världen, följa
de internationella konventioner som den svenska staten har
undertecknat. De viktigaste av dessa är konventionen rörande de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, ILO-kon-
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ventionerna, internationella miljökonventioner samt konventioner mot mutor och korruption.
Så långt var det enkelt. Men vem skall avgöra om ett
företag bryter mot någon konvention? Vad händer om en
underleverantör eller ett dotterföretag till ett företag bryter
mot en konvention?
Begriplig policy
Till slut bestämde vi oss för en metod som är ovanlig. I stället
för att intervjua företagen (vilket hade tagit en mansålder!)
eller tillskriva företagen (hur många kommer att svara?) valde
vi att låta FN-systemet göra arbetet åt oss. Den konsult som
hjälper oss med detta viktiga arbeta granskar FN-dokument.
FN riktar i och för sig enbart kritik mot länder. Men i de
rapporter som ligger som underlag för ett utpekande från
FN-systemets sida finns de företag namngivna som bryter
mot de internationella konventionerna.
Denna granskning sker två gånger per år. I den första
granskningen, vilken ägde rum under våren 2001, fastnade
drygt 25 företag i vårt utlagda miljö- och etiknät. Dessa företag finns beskrivna på annan plats i årsredovisningen. Genom
denna metod vill vi hävda att rättssäkerheten är god. Om ett
företag namnges i en FN-rapport har företaget i fråga getts
tillfälle till att bemöta kritiken.
I normalfallet kommer ett företag som begår brott mot
de av Sverige undertecknade internationella konventionerna
att uteslutas i fem år. Om företagen kan påvisa ett påtagligt
förbättringsarbete kan dock denna tid kortas ned.
Företag skall ta ansvar
Det yttersta målet med vår miljö- och etikpolicy är naturligtvis att påverka företagen till förbättringar. Genom att årligen
offentliggöra vilka företag som utesluts från våra innehav och
mycket tydligt ange orsaken, hoppas vi att företagen tar sitt
ansvar, förbättrar sin interna policy och därefter återkommer
i vår portfölj inom fem år.
Att Sjunde AP-fonden vidtar åtgärder torde knappast förändra de multinationella företagens beteende. Men om fler
kapitalförvaltare tillämpar en policy liknande vår är vi övertygade om att det får effekt.
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Samling inför
styrelseinternatet,
strax utanför
Stockholm.
Ledamöterna
är lättare att
identifiera på
de nedanstående bilderna
som togs när
de anlände.

De två damerna
är Irma Rosenberg
och Mari-Ann
Krantz. Irma är
chefekonom på
SBAB och MariAnn förbundsordförande i SIF.
Lars Linder-Aronson har lång
erfarenhet av värdepappershandel. Bl.a. som tidigare
chef för Enskilda Securities.
Idag är han VD i Ventshare
Management AB.

Lena Westerlund Elofsson
bytte nyligen
arbetsgivare;
från Finansdepartementet
till LO.

Per-Olof Edin
är vice ordförande i vår
styrelse men
ordförande i
bl.a. AMSstyrelse.

Reinhold Geijer arbetar numera för
Nordisk Renting AB, där han är
verkställande direktör.
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Bengt Rydén
leder styrelsearbetet och
anslog också
tonen för internatarbetet.

Ytterligare en ledamot
med lång yrkesmässig
erfarenhet från kapitalförvaltning; Hans
Mertzig, KK-stiftelsen.
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Vetgiriga sparare
PENSIONSSPARARNAS INTRESSE för hur fondandelarna
utvecklas är stort. Dagligen får vi samtal från personer som
undrar över både smått och stort. Intresset avspeglar sig också
i antalet besök på vår hemsida, . Antalet besökare där närmar
sig nu hundratalet per dag.
För att kunna ge webbesökarna utförlig information har
vi också förbättrat innehållet avsevärt. Tätare uppdateringar,
kontinuerliga rapporter från våra externa förvaltare, bakgrundsartiklar osv. Webbsidan är också ett sätt att för den
enskilde komma i direktkontakt med olika medarbetarna på
Sjunde AP-fonden.
Medvetna om informationsbehovet besökte vi under hösten ett tiotal platser runt om i landet. Vid dessa tillfällen
informerade vi om utvecklingen av fondandelarna, pågående
arbete m.m. och svarade också på allehanda frågor om pensionssparande.
Den i särklass vanligaste frågan var varför man inte kunde
gå in och ur Premiesparfonden, eller bara spara delar av sitt
kapital där, något som är tillåtet i samtliga andra PPM-fonder. Vi kan bara hänvisa till riksdagsbeslutet men det tillfredsställer långt ifrån alla sparare. Beslutet, hävdar de, är obegripligt och borde ändras. Om riksdagsledamöterna är beredda
att gå väljarna till mötes i denna fråga återstår att se.
Stor uppmärksamhet i media fick också vårt beslut om
miljö- och etikpolicy. Eftersom ett svenskt företag, Esselte,

hamnade på svarta listan kom intresset att i första hand knytas till detta. Reaktionen från Esseltes ledning var också
mycket positiv – redan efter ett par dagar kunde media rapportera att VD:n beslutat om förändringar som gör att man
nu följer etikreglerna. Esseltes badwill vändes snabbt till
goodwill.
Den dåliga utvecklingen på börserna har självklart gett
många rubriker. Visserligen har några journalister dristat sig
till att göra jämförelser mellan olika fonders utveckling på
kort tid. Men intrycket i stort är att insikten om att pensionssparandet är ett långsiktigt sparande finns på de flesta
håll. Detta präglar behandlingen i nyhetsrapporteringen.
Mest badwill, sett till medias rapportering, gavs de politiker och företagsledare som ville ändra AP-fondernas placeringsregler. Bl.a. förre näringsministern Anders Sundström
och Metallordföranden Göran Johnsson ville begränsa fondernas utlandsinvesteringar och styra över pengarna till att bli
stöd för regional- och sysselsättningpolitik. Peter Norman
och Kjell-Olof Feldt varnade i en gemensam debattartikel för
konsekvenserna: avkastningen från fonderna påverkar pensionernas storlek, ryckighet i besluten kan leda till överdrivet
försiktighetssparande osv. Dessutom påpekade de att svenska
företag kan attrahera både svenskt och utländskt kapital ”på
egna meriter utan statlig reglering”. Debatten verkar nu ha
avstannat.

Richard Gröttheim
och Marianne Björk
var bl.a. i Östersund
och gav aktuell
information om
Sjunde AP-fonden.
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Daniel Barr är
den person
som bl.a.
kalkylerar risk
och avkastning
i fondens investeringar.

Hur bestäms den
strategiska portföljen
Fondernas tillgångsfördelning har bestämts med hjälp av en
ALM-liknande analys (Asset Liability Model/Management).
ALM är en relativt ny teknik som främst används av försäkringsbolag, men som kan utnyttjas också vid annan typ av
tillgångsförvaltning. Metoden syftar till att bestämma en tillgångsfördelning som matchar skulderna. Förenklat kan sägas
att ALM-analysen rekommenderar att näraliggande utbetalningar matchas av korta räntepapper medan utbetalningar
längre i framtiden matchas med obligationer och aktier.
Sjunde AP-fonden verkar emellertid inom premiepensionssystemet som är helt avgiftbestämt. Inga pensionslöften
ställs ut. Det betyder att en skuldsida saknas. Därmed kan
inte den vanliga ALM-metodiken användas. I stället har
Sjunde AP-fonden använt en ALM-liknande analysmetod
där utgångspunkten varit en genomsnittlig pensionssparare i
systemet och vilken premiepension denna individ kan förväntas få.
Pension vid 64 års ålder
Den genomsnittliga ”icke-väljaren” är 42 år och har en något
lägre pensionsgrundande inkomst än genomsnittet för samtliga premiepensionssparare. Några signifikanta skillnader i
ålder eller könsmässig fördelning finns inte. Individerna
Tillgångsfördelning för Premiesparfonden och Premievalsfonden
Svenska aktier
Globala aktier
Svenska realränteobligationer
Likviditet
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Premiesparfonden
25%
65%
9%
1%

Premievalsfonden
25%
72%
2%
1%

förutsätts ta ut sin allmänna pension vid 64 års ålder, precis
som de gör idag.
För att uppfylla det mål som ställts upp av fondens styrelse
– att erbjuda en portfölj med minst lika bra avkastning som
genomsnittet men med en lägre risk – krävs också kunskap
om hur den genomsnittliga premiepensionsspararen valt.
Enligt Sjunde AP-fondens analys av de drygt 500 fonderna
består denna ”snittfond” av drygt 90 procent aktier, varav
knappt 2/3 utländska aktier. Resterande är placerade i svenska nominella obligationer.
Ineffektiv portfölj
Med hjälp av den brittiska konsultfirman Watson & Wyatt
har en modell för den genomsnittliga individen konstruerats.
Modellen genererar ett stort antal scenarier med olika framtida pensionsutfall för denna individ utifrån vissa antaganden
om olika tillgångsslags framtida avkastningar, risk och samvariation. Analysen visade att det gick hitta portföljer som gav
högre föräntad avkastning till samma risk som snittfonden
och/eller portföljer med samma avkastning till lägre risk.
Snittfonden är en ”ineffektiv portfölj” för att tala finansspråk.
För mycket svenska aktier, inga realränteobligationer och
avsaknad av försäkring mot valutarisk är förklaringen.
För kunna uppnå uppsatta mål har Premiesparfonden en
portfölj med något högre avkastning än snittfonden men med
lägre risk. Premiesparfonden har idag en stor aktieandel, 90 procent, varav 25 procent placerats i Sverige. Valutarisken har försäkrats bort till 50 procent. Resterande del har placerats i realränteobligationer som ger en fast ränta ovanpå en kompensation för
inflationen. Premievalsfonden gavs en mer avkastningsorienterad
profil än Premiesparfonden med en högre aktieandel.
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Det är många som
besöker Sjunde
AP-fonden. Här
demonstrerar
Peter Dahlgren
fondens dataprogram för besökare från Finansinspektionen.

PPM-systemet
leder utvecklingen
OFTA KOMMER DET UTLÄNDSKA besökare till oss på Sjunde
AP-fonden. Under året har vi haft delegationer från exempelvis Kina, Indien samt från de allra flesta europeiska länderna.
De delegationer som kommer hit har ofta en sak gemensamt;
man upplever en oro för sitt lands pensionssystem.
Det svenska pensionssystemet ses bland dessa länder som
ett föredöme. Många av de utvecklade länderna i världen står
inför stora problem då andelen äldre blir allt större. Färre förvärvsarbetande skall försörja allt fler pensionärer. Politikernas
val blir då att antingen höja skatterna för att få råd att betala
pensioner till allt fler, eller sänka pensionerna. Inget av alternativen känns speciellt lockande varför land efter land dröjer
med att ta problemen på allvar. Framför allt i ett antal kontinentaleuropeiska länder kan man redan idag skönja stora slitningar i framtiden den dag pensionsfrågan blir akut.
Den svenska pensionsreformen har varit väldigt framsynt.
Innan problematiken blev övermäktig lyckades det svenska
politiska systemet samla sig till en lösning som ur många perspektiv är stabil.
Eniga politiker
Eftersom då fem riksdagspartier (Socialdemokraterna, Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och
Folkpartiet liberalerna) står bakom reformen kan man utgå

ifrån att reformen överlever eventuella regeringsskiften. Detta
är utomordentligt viktigt. I annat fall permanentas en osäkerhet vilket skulle vara till förfång för medborgarna. Reformen
är stabil i den meningen att pensionsutbetalningarna inte riskerar att öka kraftigt med skattehöjningar som följd. Exempelvis kommer pensionsutbetalningarna att justeras med hänsyn till tillväxten i landet. En högre tillväxt leder till ökade
pensioner och en lägre tillväxt till något lägre.
En annan faktor i pensionssystemet som utlänningar är
nyfikna på är det fonderade systemet, premiepensionen. Vi själva får berätta hur vi resonerar i första hand när det gäller hur de
som inte väljer fonder skall behandlas. Är det rimligt att de som
inte väljer får så stor del aktier? Hur försöker man informera
dem som inte väljer? Hur får man ekonomin att gå ihop?`
Spara med valfrihet
Naturligtvis är man även nyfiken på den infrastruktur som gör
det möjligt att administrera premiepensionen. Även om Premiepensionsmyndigheten, PPM, också får ett stort antal besökare
kan vi som fondförvaltare berätta om våra erfarenheter. Vår
uppfattning är att den infrastruktur som PPM har byggt upp
fungerar alldeles förträffligt. Alla medborgare i Sverige, som har
rätt till premiepension, kan när som helst ändra sina fondval
utan kostnad. Detta torde vara helt unikt i världen.
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Nytt år – nya utmaningar
Samtliga funktioner
är nu bemannade på
fonden. Totalt tolv
personer. Anna
Lienhart var den
som anställdes
senast.

VI SER FRAM EMOT ÅR 2002. Verksamheten kommer att skilja sig från år 2001. Från att ha varit i ett uppbyggnadsskede,
som nu i huvudsak är slutfört, kommer verksamheten att
präglas av ett mer förvaltande skede.
Vår placeringsstrategi är klar, vi har valt våra samarbetspartners, våra tekniska system är etablerade och, inte
minst, vi har den personal som vi behöver. Starten och inledningen för Sjunde AP-fonden kan vi med rätta säga har lyck-

ats. När vi nu går in i nästa fas gör vi det från en fast och
säker grund.
Nu går vi vidare. Vårt mål är att hela tiden undersöka om
nya typer av tillgångar kan ge en bättre mix av avkastning
och risk än vad våra existerande fonder har. Under år 2002
kommer vi exempelvis att undersöka om så kallat ”private
equity”, på svenska ”onoterade aktier”, kommer att kunna
tillföra positiva värden.
Slimmad organisation
Vi försöker också vara kostnadsmedvetna. Vi tycker att vi
idag har en väldigt ”slimmad” organisation; vi är exempelvis
enbart 12 anställda. Nöjd skall man dock aldrig vara. Går det
att hitta lösningar som är billigare och bättre? Hur arbetar
våra konkurrenter? Vad kan man lära av dom?
Under år 2002 skall vi fortsätta utveckla formerna för
information om förvaltningsresultatet. Det skall ske genom
att ytterligare förbättra uppföljningen av och kommunikationen med de externa förvaltarna. Den informationen skall
sedan, snabbast möjligt, ut till våra sparare. Här spelar vår
websida en viktig roll. Därför sker nu en omfattande uppgradering av vår hemsida som inte bara skall ge information
utan också kunna ta emot information – skapa en dialog
mellan våra sparare och oss själva.
Behålla försprånget
Fondadministration är ett område där vi ligger mycket långt
framme men också ett område som ständigt skall förbättras för
att vi skall kunna behålla vårt försprång framför konkurrenterna. Vi måste hela tiden säkerställa rättvisande NAV-kurser, förbättra utvärderingen av förvaltare, limitövervakningen, göra
kostnadskontroller osv. Inom detta område finns också projekt
inför 2002 som skall förbättra den fysiska IT-säkerheten, planera för reservdriftställe vid eventuellt datahaveri etc.
Även om år 2002 kan ses som det år vi går in i ett förvaltande skede så blir det ett hektiskt och för alla parter krävande arbete.

Under året byggdes handlarrummet om. Det gav
Marianne ”Majsan” Karlsson, Anna Zetterberg och
Leif Petersson bättre arbetsmiljö.
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DESSA FÖRETAGS AKTIER HAR UTESLUTITS
UR SJUNDE AP-FONDENS INNEHAV
Formosa Plastic – Har dokumenterats dumpa 3000 ton
kvicksilverförgiftat avfall i Kambodja. Avfallet märktes ”polyester chips” och i frakthandlingarna angavs det som ”cement
cake.” Både hamnarbetare och andra dog. Erkänt. Brott mot
Baselkonventionen om ”kontroll av gränsöverskridande
transporter och slutgiltigt omhändertagande av farligt avfall.”

och bröstmjölksersättning, och har dömts i ett flertal nationella domstolar.

Chartered semiconducors – Ett dotterbolag tillverkar
minor, i strid mot konventionen om förbud mot produktion
av landminor. Ett dotterbolag har byggt upp en vapenfabrik i
Burma, strax efter militärjuntans maktövertagande 1990.

Chevron – Företaget direkt knutet till två fall där företagets
piloter flugit in nigerianska säkerhetsstyrkor till Chevrons
oljeplattform och dödat flera personer. Företaget har erkänt.
FN:s kommitté mot rasdiskriminering har konstaterat att
säkerhetsstyrkorna som sätts in för att ’skydda’ oljeutvinningen begår grova brott mot de mänskliga rättigheterna.

Bridgestone – Brutit mot ILO-konventionerna C87 och
C98 genom att avskeda och sedan vägra återanställa strejkande arbetare och diskriminera fackföreningsanslutna.
Coca-cola – Mördad fackföreningsledare i Colombia, överdrivet våld från polisen i Paraguay, avskedad facklig förtroendeman, flertal grova grova brott mot rätten at organisera
sig i Guatemala.
Omron – Företaget har avskedat sex fackliga förtroendemän.
Dömda i nationell domstol och prickade av ILO.
Rio Tinto – Konsekvent och väldokumenterat antifackligt
arbete vid sina anläggningar i Australien, Portugal,
Zimbabwe, Indonesien och Brasilien.
Sumitomo – Prickat av IAEA för brott mot konventionen
om kärnsäkerhet.
Total Fina Elf – Brott mot konventionen om bevarandet av
den marina miljön i Nordostatlanten genom försumlighet i
säkerheten som ledde till ett utsläpp av 10,000 ton råolja
utanför Englands sydkust december 1999. Dessutom verksamt i Burma, där både ILO och UNHCHR associerat företaget till tvångsarbete och brott mot mänskliga rättigheter i
samband med byggandet av en oljepipeline.
Standard Chartered PLC – ILO har funnit SC skyldiga till
överträdelser mot rätten att strejka och antifackliga avskedanden i sitt dotterbolag i Zimbabwe.
BP Amoco – Fällda för att illegalt ha dumpat farligt avfall i
Alaska.
Nestlé – WHO uppskattar att 1,5 miljoner barn dör varje år
på grund av att de inte ammas. Nestlé bryter fortfarande
konsekvent mot marknadsföringskonventionen för barnmat
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Unilever – Dotterbolaget Hindustan Lever har dumpat farligt avfall. Ett kongolesiskt dotterbolag har brutit mot ILOkonvention C87.

Texaco – Erkänt att man dumpat oljekontaminerat vatten i
Dominquezkanalen, Los Angeles. Också verksamt i Burma, där
företaget associerats till tvångsarbete och överträdelser av MR.
Talisman Energy – I oljeutvinningen i Sudan har företagets
flygplats använts av militären för attacker mot civila byar.
Union Carbide – Efterspelet till Bhopal. Använt sig av barnarbetare i farliga arbeten för att bygga de sjukhus indiska
domstolar dömt dem till. Vägrat infinna sig till rättegångar
i USA.
Petrobras oljeolyckor
• Augusti 1998: Oljeolycka utanför Sao Paulo med 15,000
liter spilld olja.
• Mars 1998: Explosion vid Petrobras-ägda Petroflex i Rio de
Janeiro skadade fyra.
• Juni 1998: En av Petrobras fabriker som tillverkar gödningsämnen exploderade.
• December 1998: En brand i företagets oljeraffinaderi Gabriel Passos dödade tre medarbetare.
• April 1999: En trasig pipeline spilled ut olja nära kuststaden Sao Sebastiao.
• Augusti 1999: En av Petrobras pipelines gick sönder och
spillde ut 50,000 liter olja nära kusten
• Januari 2000: Petrobras släppte ut 1.3 million liter olja i
Guanabara-bukten vid Rio de Janeiro
• Juli 2000: Petrobras släppte ut 4 million liter olja i Iquacu
floden i Parana regionen
• Januari 2001: Två medarbetare dödades av en brand på en
offshore platform.
• Februari 2001: Petrobras släppte ut 50,000 liter dieselolja
nära Parana regionens huvudstad Curitiba
• Mars 2001: Explosioner i offshore en plattform dödar 10
medarbetare.

Sears och Target – USA:s Labor department, FBI och en
rapport från Occupational Safety and Health Administration
berättar alla om de missförhållanden som råder vid Dewoosafabriken på Samoa, en leverantör till företaget. Rapporterna
vittnar om slaveri, övergrepp på kvinnor, svält, olidliga boendeförhållanden, etc. Företaget har upprepade gånger dömts för
att hålla inne arbetarnas löner, inte betala minimilön etc,
men alltid struntat i domstolsutslagen. Flera andra stora
amerikanska företag med produktion på Samoa, hos fabriker
med liknande arbetsförhållanden har tvingat sina kontraktörer att betala ut löner retroaktivt, vilket företagen inte gjort.
General Motors, ITT Industries och Johnson Controls –
ILO:s expertkommitté för efterföljande av konventioner i
Mexikos snabbväxande ”Maquiladora-sektor” hävdar att det
är stora problem med könsdiskriminering. Företagen i sektorn kräver bl.a. graviditetstest för att anställa kvinnor, graviditetstest för de anställda kvinnorna och bevis på att deras
menstruationscykel inte är avbruten. Kvinnor som blir gravida avskedas eller trakasseras. Kritiken stöds av United
Nations Committee of Human Rights (juli 1999) och InterAmerican Commission on Human Rights (sept 1998).
Goodyear – ILO-dokumenterade överträdelser av fria
organisationsrätten.
Unocal – Associerat till överträdelser i Burma.
Wal-mart – Bryter mot ILO-konventioner vid fabriker i till
exempel Kina och Honduras. Företaget omnämns också i en
rapport från Commission on Human Rights speciella rapportör om våld mot kvinnor.
Exxon – USA:s högsta domstol avslog den 2 oktober 2000
företagets överklagande att betala 5 miljarder dollar för
Exxon Valdez olyckan 1989.
Esselte (Pendaflex) – Ett amerikanskt dotterbolag har associerats till arbetsrättsöverträdelser i Maquiladoras i Mexiko.
Företaget använder frågor om graviditet i anställningsformulären, kvinnliga sökanden tvingas svara på frågor om graviditet vid anställningsintervjuer och kvinnliga arbetare utfrågas
av läkare eller annan sjukvårdspersonal om de är gravida.
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Premiesparfondens
placeringar 2001-12-31
Räntor
Sverige
11%

Aktier
Sverige
24%

Aktier
Europa
19%

Aktier
Japan
6%
Aktier
Amerika
37%

Aktier
Sydostasien/
Oceanien
3%

Premiesparfondens andel av totala PPM-kapitalet utgör 29%.

Premievalsfondens
placeringar 2001-12-31
Aktier
Europa
21%

Räntor
Sverige
2%

Aktier
Sverige
26%

Aktier
Japan
7%
Aktier
Sydostasien/
Oceanien
3%

Aktier
Amerika
41%
Premievalsfondens andel av totala PPM-kapitalet utgör 1 %.
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