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2008–finanskrisen skriver 
in sig i historieböckerna
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Å
r 2008 kommer att gå till den ekonomiska historien. Börskurserna världen över

har fallit som aldrig förr. Bilindustrin i USA går på knäna, räntan i England är
den lägsta sedan 1600-talet och kreditmarknaderna upphörde praktiskt taget
att fungera. Begreppet investeringsbank är i det närmaste utraderat.

I Sverige har varslen stigit dramatiskt. Konjunkturinstitutet spår en öppen arbetslöshet
på nio procent 2010. Den svenska kronan försvagades markant under andra halvåret och
har sedan den dramatiska övergången till rörlig växelkurs den 19 november 1992 förlorat
i värde med cirka 45 procent. 

Dock har Sverige, än så länge, klarat sig bättre än många av våra europeiska grannar.
Detta har förmodligen flera orsaker. De svenska bankerna har säkert 90-talskrisen i
färskt minne och har kanske varit något mindre givmild med krediter än andra länders
banker. Undantaget är Baltikum som fortsätter att vara en tickande bomb i svenska
bankers balansräkningar. Dessutom har den svenska rörliga växelkursen fungerat som
en stötdämpare i krisen. Cirka 20 procents försvagning på ett halvår har gett export -
industri råg i ryggen.

Man skall ju kalla en spade en spade och det är bara att konstatera att våra fonder,
Premiesparfonden och Premievalsfonden, har haft en förfärlig utveckling under 2008.
Vi beklagar detta och lovar att arbeta ännu hårdare under 2009. Vi är emellertid fortsatt
övertygade om att aktier är det bästa alternativet för långsiktigt pensionssparande. Priset
man får betala för en hög avkastning över tiden är perioder av kraftiga svängningar. 

Men, är det någon som borde kunna stå över kortsiktiga rörelser så är det just pensions -
förvaltare. Att inte vara långsiktig i dessa tider är i princip detsamma som att avsäga sig
sina komparativa fördelar som pensionsförvaltare. Med det inte sagt att det inte är tuƒa
och jobbiga tider, för det är det! Ett ljus i mörkret är att alla som sparar i PPM-systemet
avsätter pengar varje år som investeras. Detta innebär att man ibland köper “dyrt” och
ibland “billigt”. Vi tror att de pengar som investerades i december 2008 relativt snart
kommer att visa sig gav “mycket värdepapper för pengarna”. Detta faktum, att det sker
kontinuerliga insättningar, innebär även att
risken jämnas ut över tiden.

Regeringen har givit Sjunde AP-fonden 
i uppdrag att utforma ett “generationsfonds -
alternativ” för dem som inte gör ett aktivt
val i PPM-systemet. Detta innebär kort -
fattat att man kommer att ha en högre risk-
nivå när man är ung och en lägre när man är
gammal. Utformningen av detta alternativ
kommer vi att arbeta med under 2009.

Huvudinriktningen på vårt arbete kom-
mer dock, som alltid, att vara att leva upp
till vår stolta devis: “Den som inte kan eller
vill välja ska få minst lika bra pension som
andra – det är det vi jobbar för”. Denna mål -
sättning har vi levt upp till under de första
åtta åren och vi kommer att göra allt för att
fortsätta denna trend.

Peter Norman
verkställande direktör



Richard Gröttheim, vice vd:

Varför skriva en akademisk 
artikel om “pure alfa”?
Under 2008 publicerade Sjunde AP-fonden en
akademisk artikel som behandlade och utvärderade det
nya koncept för aktiv förvaltning som vi introducerade
för tre år sedan.

Det är en långt driven renodling av s.k. alfa- och beta -
separering av förvaltningen. Med detta menas att den
exponering mot olika aktiemarknader, som fonden har
bestämt sig för att ha, erhålls genom billig passiv för -
valtning där ett visst aktieindex följs. Den ytterligare
avkastning man kan erhålla genom att identifiera bra
och dåliga aktier sker i en form som vi kallat “pure alfa”.

Det sker genom att duktiga för-
valtare väljer ut ett antal aktier,
som man tror kommer ha en 
dålig avkastning. Dessa lånar
man in och säljer, eller blankar
som det heter på finansspråk, och
får på det sättet in pengar. För
dessa köper man de aktier som
man tror kommer att utvecklas
bra. Detta görs med lika stora
summor och alltså behöver inte
förvaltaren något kapital utan

Sjunde AP-fonden ställer bara en riskbudget som täcker
upp eventuella förluster på kontot. Den här tekniken
kallas på finansmarknaderna för long/short, alltså lång/
kort, och beskriver det faktum att man kan utnyttja både
upp och nedgångar i aktier.

Bakgrunden till att Sjunde AP-fonden började med
“pure alfa” var att den traditionella modellen för aktiv
förvaltning, s.k. long only, inte gett tillfredställande
resultat. Sjunde AP-fonden inledde denna nya form av
förvaltning för den interna förvaltningen under slutet
av 2005. Under 2007 påbörjade Danske Capital denna
typ av förvaltningsupplägg, som extern leverantör för
vår räkning. Vi tyckte att konceptet var så intressant 
i teorin, och även hade fungerat så väl i praktiken, att
det kunde vara på sin plats att fördjupa frågeställning-
arna i en akademiskt inriktade artikel. Till vår glädje har
artikeln blivit uppskattad och har varit en av de tio mest
lästa på den webbplats där vi lagt ut den.

Det vi ville testa var om ett antal av de fördelar som
“pure alfa” har i teorin även håller vid en empirisk
granskning. De fördelar vi talar om är att minskade 
restriktioner för förvaltaren ökar avkastningen. Genom

att både kunna köpa och sälja aktier samt att inte vara
bunden till hur stor vikt en aktie har i jämförelseindex
ökar förvaltarens frihetsgrad avsevärt. Genom att ha lika
stor summa köpta som sålda aktier spelar det mindre
roll om börsen går upp eller ner. Förvaltaren kan istället
välja att fokusera analysen kring ett egendefinierat antal
företag. Detta kallas att vara betaneutral, vilket i teorin
ska förbättra förvaltarens möjlighet till god avkastning.
Det kan även antas att de psykologiska aspekterna 
av att arbeta med denna typ av s.k. absolutavkastande 
förvaltning, dvs. då index tagits bort ur ekvationen, kan
antas ha positiva psykologiska aspekter. Detta är emeller -
tid svårare att leda i bevis. I artikeln konstateras dock att
de minskade restriktionerna har ökat avkastningen. 

Det är också så att neutraliteten mot markandsutveck -
lingen ger högre avkastning.

Det har varit svårt att hitta externa förvaltare som kan
förvalta denna typ av uppdrag. Sjunde AP-fonden har
idag tre förvaltare av svenska aktier som satt upp sina
mandat med modellen “pure alfa”. Även för europeiska
aktier har vi hittat en extern förvaltare som använder den
modellen. Det är glädjande att dessa fyra förvaltare gjort
samma bedömning som vi och anser att “pure alfa” 
är en framtidsmodell för kapitalförvaltning. Sjunde
AP-fonden kommer utöka denna typ av uppdrag, om
konceptet fortsätter att utvecklas bra och externa förval -
tare kan leverera produkten även för andra regioner. 
I en förlängning ser vi en övergång till denna förvalt-
ningsmodell för hela portföljen.
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Christian Ragnartz, chefsanalytiker:

Förändringar i 
kapitalförvaltningen under 2008
År 2008 var utmanande, minst sagt. De enorma rörel -
serna på de finansiella marknaderna har givetvis påverkat
såväl resultat som verksamheten i stort eftersom fonderna
huvudsakligen är investerade i globala aktier. Aktier har
historiskt avkastat betydligt mer än räntebärande alter -
nativ, men priset man får betala är just större sväng-
ningar i resultatet. Vi är emellertid fortsatt övertygade
om att våra sparare på lång sikt kommer att gagnas av
den stora andelen aktier. 

Men om man backar bandet så var det inte bara hös-
ten 2008 med konkursen i Lehman Brothers som inne-

bar stora påfrestningar på det
finansiella systemet, så stora att
systemet faktiskt slutade att
fungera i praktiken. Redan
2007 började luften pysa ur en
finansbubbla som kanske kom-
mer att visa sig vara den största
finansiella krisen hittills. När vi
under våren 2008 analyserade
olika investeringsalternativ för
fondens exponering mot tillväxt -

marknader såg kreditmarknaderna redan då attraktiva
ut i ett historiskt perspektiv. Tidpunkten sammanföll
med att de investeringar som fonden gjorde året innan,
i form av s.k. notes, förföll. Denna konstruktion var
mycket lyckad och gav spararna en avkastning som över -
 steg det som marknaden gav med drygt en halv procent  -
enhet efter hänsyn tagits till alla kostnader.

Tyvärr visade det sig svårt att göra samma konstruk-
tion till motsvarande villkor under våren 2008. Anled-
ningen till detta var att just tillväxtmarknaderna höll
emot krisen längre än andra marknader och många
trodde t.o.m. att tillväxtmarknaderna delvis skulle
komma att hållas utanför krisen. Efterfrågan på expo-
nering mot dessa marknader var med andra ord fortsatt
hög. Mot denna bakgrund såg vi oss om efter alternativa
placeringsformer för fondens investeringar i just tillväxt -
marknader. Efter att ha vägt olika alternativs för- och
nackdelar beslutade vi oss för att gradvis koppla våra
investeringar i tillväxtmarknader till de tillfällen som
finanskrisen erbjöd på kreditmarknaderna. Företag med
god kreditvärdighet har under hela krisen varit beredda
att betala premier för att få låna pengar och detta har vi
som långsiktig investerare kunnat utnyttja. I efterhand

så skulle det visa sig att krisen skulle komma att erbjuda
ännu bättre villkor, vilket vi förvisso också utnyttjat,
men att pricka toppar och bottnar till hundra procent
är svårt. Vi är trots det nöjda med de investeringar som
gjorts och vi bedömer att de kommer att resultera i ett
genomsnittligt mervärde i förhållande till vad mark-
naden i stort ger på drygt en procentenhet per år under
de närmaste åren.

En annan förändring under året som skulle komma
att visa sig något mer lyckosam än förväntat var att vi
beslutade oss för att ändra strategi för hur exponering
mot s.k. hedgefonder skulle uppnås. Under de senaste
fem åren har fonden investerat i hedgefonder genom
fond-i-fond förvaltare, vilket inneburit att vi kontrak-
terat specialister för att investera i de bästa hedge -
fonderna. Under senare år har ett alternativ till detta
investeringsalternativ tagits fram av bl.a. konkurrerande
investeringsbanker. Det nya alternativet bygger på 
replikering. I korthet innebär replikering att hela hedge -
fondkollektivets sammanlagda positioner analyseras och
kopieras med avsevärt billigare instrument, ofta s.k.
derivatinstrument. Om strategin lyckas uppnås i princip
samma avkastning som breda hedgefonder och s.k.
fond-i-fond alternativ erbjuder, men med den stora
skillnaden att kostnaderna är cirka en femtedel så stora.
Hittills har avkastningen legat väl i i linje med för-
väntningarna. En inte helt oväsentlig aspekt i dessa
turbulenta tider, när antalet hedgefonder som dukat
under ökat dramatiskt, är dessutom att man undviker
direkta investeringar i hedgefonder. 

Sammantaget kan konstateras att ett extremt år är
tillända utan att fonderna gått på några riktiga minor.
Tvärtom är fonderna väl
positionerade inför en
framtid som förhopp-
ningsvis återgår mot
något mer normala för-
hållanden under 2009.
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Journalistpriset 2008 till

Fondbluƒen

År 2005 instiftade Sjunde AP-fonden ett journalist -
pris. Det första priset delades ut 2006. Priset år 2008
gick till redaktionen bakom Sveriges Televisions program
Fondbluƒen. Juryns uppfattning är att Fondbluƒens
redaktion är en mycket värdig pristagare av Sjunde
AP-fondens journalistpris 2008. Programmet angår alla
de närmare 9 miljoner svenskar som sparar i någon eller
några av de över 1000 fonder som saluförs direkt via
banker eller PPM-systemet. 

I programmet tydliggörs på ett lättfattligt sätt det
virrvarr, och ibland oegentliga sätt, som fonderna mark -
nadsförs på. Bland annat illustreras det godtyckliga sätt
som används för att visa respektive fonds resultat mot
egna komponerade index.

Tittarna fick också klart för sig att avgifterna som de
debiteras kan minska sparandet med över 30 %. En upp -
gift som säkerligen kom som en obehaglig överraskning
för många. 

Tyvärr måste man också konstatera att Sveriges 

Television alltför sällan, trots resurser och kunskap,
producerar program av denna typ. 

Bakom programmet står några av SVT:s mest erfarna
medarbetare. Ove Thews är anställd sedan många år som
fotograf,. Brynn Settels är redigerare med bred erfarenhet.
Redaktören, Georgios Mantzaris har arbetat på SVT
sedan 1982, bl.a. med Uppdrag granskning och har gjort
program om direkörers bonusar och om Wallenbergs-
stiftelserna. Jan Nylander har arbetet för SVT sedan
1992 och är välkänd från Rapport. Han har också 
gjort en rad dokumentärprogram, senast Krisen som
skakar USA.

Den jury som utser pristagare
består av Caroline Sundewall,
Ove Joanson, Björn Davegårdh
och Carl Bennett. Dessutom ingår
Sjunde AP-fondens VD Peter
Norman samt juryns ständige 
sekreterare Bert Milfors.
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“Den största utmaningen

var att göra reportaget 

begripligt för tittarna”.

– Jan Nylander 

Ove Thews, Brynn Settels, Jan Nylander och Georgios Mantzaris utanför SVT-huset



Strategisk tillgångsfördelning
Förvaltningen av Premiesparfondens och
Premievalsfondens tillgångar styrs av en normportfölj.
Den visar den långsiktiga fördelningen av fondens olika
tillgångsslag, uttryckt som andel av fondens totala

marknadsvärde. Under 2007 gjordes förändringar i de
strategiska portföljerna. Nya tillgångsslag är aktier på
tillväxtmarknaderoch nominella obligationer i dollar och
pund. Diagrammen visar de strategiska portföljerna 2008.

Globala aktier
De globala aktierna i normportföljen fördelas på fyra geografiska regioner
(Europa, Nordoch Sydamerika, Japan och Sydostasien/Oceanien) efter de 
olika delmarknadernas tyngd i den globala aktiemarknaden. Under år 2008
gjordes aktieplaceringar i länderna inom euroområdet samt i Sverige, Danmark,
Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Ungern, Turkiet, Brasilien,
Kanada, Mexico, USA, Japan, Australien, Hong Kong, Korea, Nya Zeeland,
Singapore och Taiwan.

Aktier på tilllväxtmarknader
För att få en exponering mot aktieutvecklingen på de s.k. tillväxtmarknaderna
har placeringar gjorts i en typ av värdepapper (notes), vilkas värdeutveckling
följer utvecklingen av aktieindex på ett antal tillväxtmarknader. Värdet på
dessa notes kan alltså gå både upp och ned beroende på utvecklingen på 
aktiemarknaderna i de länder som ingår i det valda indexet. Dessa länder är
Argentina, Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien, Egypten, Ungern, Indien,
Indonesien, Israel, Korea, Malaysia, Mexico, Marocko, Pakistan, Peru, 
Filippinerna, Polen, Ryssland, Sydafrika, Taiwan, Thailand och Turkiet. Värde-
papperen, som är noterade, är emitterade av olika välrenommerade banker
och finansiella företag som alla har en rating på lägst AA för minst 75 % av 
innehaven och lägst A+ för återstoden.

Hedgefonder och private equity
Tillgångsslaget alternativa placeringar omfattar hedgefonder och private
equityfonder. Placeringarna i private equity görs genom s.k. fondandelsfonder.
Det innebär att Premiesparfonden och Premievalsfonden placerar i andelar 
i fonder som i sin tur placerar i ett antal olika private equityfondern. Placeringar
görs bara om de uppfyller kravet på bl.a. omsättningsbarhet som Finans -
inspektionen har ställt up för denna typ av placeringar. Private equityfonder
har ofta formen av kommanditbolag eller liknande utländska bolagsformer
(limited partnerships). Eftersom Sjunde AP-fonden ställer kravet att de 
direkta placeringarna inte får gå via s.k. skatteparadis, kanaliseras huvud -
delen av de alternativa placeringarna genom särskilt bildade svenska 
kommanditbolag i vilka Premiesparfonden och Premievalsfonden är 
kommanditdelägare. Till detta tillgångsslag hör också andelar i sådana 
noterade bolag som i sin tur huvudsakligen placerar i andelar i onoterade 
företag eller i private equity fonder. 

Placeringar i hedgefonder har under det andra halvåret 2008 ändrats så
att fondandelsfonder ersatts med placeringar i s.k. notes, vilkas värdeutveckling

avspeglar värdeutvecklingen för vissa hedgefondstrategier. För dessa notes
gäller samma krav beträffande rating m.m. som för de notes som ger
exponering mot aktier på tillväxtmarknader (se ovan). Vid utgången av 2008
fanns endast ett mindre antal traditionella hedgefondsplaceringar kvar. Syftet
med förändringen är främst att göra förvaltningen mer kostnadseffektiv.

Hedgefonder är inget enhetligt begrepp, men ett gemensamt drag är att
de syftar till att ge en stabil positiv avkastning oavsett om den underliggande
marknaden (t.ex. aktiemarknaden eller obligationsmarknaden) går upp eller
ned. För att uppnå detta används olika strategier och ett brett spektrum av 
finansiella instrument. Hedgefondernas avkastning samvarierar endast i liten
utsträckning med avkastningen på aktier och räntebärande placeringar. Ett
inslag av hedgefonder kan därför bidra till att minska variationen i avkastning,
dvs. risken, i en värdepappersportfölj med olika tillgångsslag.

Private equityfonder är ett samlingsnamn för fonder med placeringar 
i onoterade företag som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Ofta görs 
placeringar på upp till 10-15 års sikt i företag som befinner sig i tidiga 
utvecklingsfaser. Skickliga förvaltare har kunnat uppvisa mycket god avkastning
på långsiktiga placeringar i onoterade företag. Ett inslag av private equityfonder
kan därför bidra till att öka avkastningen i en värdepappersportfölj med olika
tillgångsslag. Private equityfondernas avkastning visar visserligen en större
samvariation med aktiemarknaden än vad hedgefonder gör, men kan ändå 
i viss mån bidra till utjämning av avkastningsvariationer i en värdepappers-
portfölj med olika tillgångsslag.

Valutasäkring
Aktieplaceringar i euro, brittiska pund, US-dollar och japanska yen kurssäkras
genom valutaterminskontrakt till 5 0 % av marknadsvärdet. Placeringar 
i private equityfonder i euro, brittiska pund och US-dollar kurssäkras genom
valutaterminskontrakt till 5 0 % av det värde som de tas upp till vid NAV-kurs-
beräkning. Hedgefondplaceringar i euro, brittiska pund och US-dollar kurs-
säkras genom valutaterminskontrakt till 1 00 % av det värde som de tas upp
till vid NAV-kursberäkning. Övriga placeringar i utländska valutor kurssäkras
inte. Detta utgör den riskneutrala valutapositionen. För att ta till vara möjlig-
heter till högre avkastning förvaltas valutapositionen aktivt. Det innebär att
avvikelser får göras från den riskneutrala valutapositionen genom placeringar
i olika former av valutaderivat. Den aktiva förvaltningen av valutapositionen
begränsas på så sätt att kurssäkringen av aktieplaceringar, private equity -
placeringar och hedgefondplaceringar i andra valutor än svenska kronor får
variera mellan 0 % och 1 00 %.
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Aktiv förvaltning
och indexförvaltning

Med aktiv förvaltningmenas att placeringarna
avviker från marknadens genomsnitt i syfte att nå högre
avkastning. Indexförvaltning innebär att placeringarna
följer genomsnittet på marknaden (index) så nära som
möjligt. Då blir också avkastningen i nivå med mark-
nadens genomsnitt. Aktiv förvaltning har valts på de

marknader där sådan förvaltning kan förväntas ge
bättre resultat än indexförvaltning med hänsyn taget
till kostnadsskillnaderna mellan förvaltningsformerna.
Under 2007 har förändringar beslutats om förvalt-
ningsstrukturen. Dessa är ännu inte helt genomförda.
Tabellen visar den beslutade förvaltningsstrukturen.

Alfa- och betaförvaltning

Syftet med aktiv förvaltning är att uppnå en överavkastning

(alfa) i förhållande till marknadens genomsnittsavkastning

(beta) I en traditionell aktiv aktieförvaltning placeras kapitalet

i aktier på så sätt att de olika aktiernas vikt i portföljen av -

viker från motsvarande aktiers vikt i index. En överavkastning

i förhållande till genomsnittet på marknaden (index) efter-

strävas genom en övervikt i aktier som förväntas utvecklas

bättre än index och en undervikt i aktier som förväntas 

utvecklas sämre än index. Den separerade alfa- och betaför -

valtningen innebär en tydligare uppdelning av förvaltningen

i två skilda delar, en med målet att generera marknadens

genomsnittsavkastning (beta) och en med målet att generera

en positiv avkastning därutöver (alfa). Den totala risknivån i

den separerade alfa- och betaförvaltningen är oförändrad

jämfört med den traditionella aktiva förvaltningen.

I den separerade alfaförvaltningen genereras avkast-

ningen med förvaltningsmodellen “lång/kort”. “Långa” 

positioner tas i form av traditionella aktieplaceringar i aktier

med förväntad positiv kursutveckling. “Korta” positioner

tas i aktier med förväntad negativ kursutveckling. Det sker 

i form av s.k. äkta blankning, som innebär att aktier lånas in

för att omedelbart säljas. Något kapital utöver ett begränsat

rörelsekapital behöver inte avdelas för den separerade 

alfaförvaltningen. Finansiering av “långa” placeringar sker

genom de försäljningslikvider som erhålls vid blankning.

Avkastning i den separerade betaförvaltningen skapas

genom att det totala kapitalet i den separerade alfa- och 

betaförvaltningen indexförvaltas.
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Förvaltningsstrukturen
(Andel i % av marknadsvärdet av placeringar)

Tillgångsslag/marknad Traditionell Separerad alfa- 

aktiv förvaltning och betaförvaltning Index förvaltning

Aktier

Sverige 0 67 33

Europa 25 25 50

Nord- och Sydamerika 0 0 100

Japan 100 0 0

Sydostasien/Oceanien 100 0 0

Tillväxtmarknader 0 0 100

Räntebärande värdepapper

Realränteobligationer 0 0 100

Nominella obligationer

i USD och SEK 100 0 0

Alternativa placeringar 100 0 0



Ålderspensionsavgift 18,5%

Första, Andra, Tredje, 
Fjärde och 

Sjätte AP-fonden

Inkomstpension Garantipension

Statsbudgeten

16%

Premiepensionsmyndigheten (PPM)

Sjunde AP-fonden / Privata fondbolag

Premiepension

2,5%

I det allmänna pensionssystemet ingår att en del av
pensionsavgiften skall avsättas till s.k. premiepension.
Premiepensionen förvaltas i värdepappersfonder efter
individuella val av pensionsspararna. Premiepensions-
systemet administreras av den statliga Premiepensions -
myndigheten (PPM) som fungerar på samma sätt som
ett fondförsäkringsbolag. Sjunde AP-fonden, som också
är en statlig myndighet, fungerar på samma sätt som
ett fondbolag med förvaltning av värdepappersfonder.

För de personer som avstår från att välja någon annan
fond i premiepensionssystemet skall medlen av PPM
placeras i en särskild fond som kallas Premiesparfonden
och förvaltas av Sjunde AP-fonden. Sjunde AP-fonden
förvaltar ytterligare en fond, Premievalsfonden, som
kan väljas på samma sätt som andra fonder inom premie -
pensionssystemet. Premiesparfonden och Premievals-
fonden är avsedda enbart för premiepensionsmedel och
är inte öppna för annat sparande.

Sjunde AP-fonden i det
allmänna pensionssystemet

8

Premiesparfonden

27,20%

Övriga PPM-fonder

72,10%

Totalt 231 miljarder SEK

Premievalsfonden 0,70%

Totalt PPM-kapital per 2008-12-31
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Förvaltat kapital i
Premiesparfonden 2000-2008

Förvaltat kapital i
Premievalsfonden 2000-2008

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 15 516 19 049 18 652 29 857 40 130 58 114 78 847 87 414 Ingående kapital

16 807 5 634 6 503 7 027 7 650 7 973 16 758 9 556 10 020 Inflöde

-677 -395 -271 -430 -787 -1 733 -2 777 -4 492 -3 504 Utflöde

-614 -1 706 -6 629 4 608 3 410 11 744 6 752 3 503 -31 279 Avkastning

15 516 19 049 18 652 29 857 40 130 58 114 78 847 87 414 62 651 Utgående kapital
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0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 562 668 597 924 1 190 1 695 2 270 2 638 Ingående kapital

592 185 198 197 200 203 409 269 267 Inflöde

0 -7 -13 -19 -32 -70 -51 -72 -75 Utflöde

-30 -72 -256 149 98 372 217 171 -1 138 Avkastning

562 668 597 924 1 190 1 695 2 270 2 638 1 692 Utgående kapital



Riksdagen har i lagen om AP-fonder angett att
Sjunde AP-fondens förvaltning av Premiesparfonden
skall ske uteslutande i pensionsspararnas intresse.
Fondmedlen skall, vid vald risknivå, placeras så att lång -
siktigt hög avkastning uppnås. Den totala risknivån 
i fondens placeringar skall vara låg. Att risken skall vara
låg innebär, enligt lagens förarbeten, att Premiespar-
fondens risknivå normalt skall vara lägre än för den 
genomsnittliga privata förvaltaren av pensionskapital
med samma placeringshorisont.

Sjunde AP-fondens styrelse har preciserat det av riksdagen
angivna långsiktiga målet så här.

Totalavkastningen i Premiesparfonden skall under
löpande femårsperioder motsvara minst genomsnittet
av samtliga fonder som kan väljas aktivt i premie -
pensionssystemet, men med lägre risk.

Totalavkastningen i Premievalsfonden skall under
löpande femårsperioder motsvara minst genomsnittet
av samtliga fonder som kan väljas aktivt i premie -
pensionssystemet ökat med 0,35 procentenheter per år.

Totalavkastning
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Premiesparfonden

Sjunde AP-fondens PPM-index

Utvecklingen av 100 kronor som placerades vid starten

Sjunde AP-fondens PPM-index visar det kapitalvägda genomsnittet för samtliga fonder

som kan väljas aktivt i PPM-systemet.



11

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

20042003 2005 2006 2007 2008
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Premiesparfonden
Årlig avkastning 2003-2008

Premievalsfonden
Årlig avkastning 2003-2008

Genomsnittlig årlig avkastning under de senaste sex åren

Premiesparfonden 5,5%

Sjunde AP-fondens PPM-index 6,9%

Genomsnittlig årlig avkastning under de senaste sex åren

Premievalsfonden 5,6%

Sjunde AP-fondens PPM-index 6,9%



Bolag vi gärna investerat i 
om det inte vore för...

Aes Corporation Rapporterade fall av anti-fackligt agerande i Kamerun.  Alliant Techsystem Rapporter om

att bolaget utvecklar personminor.  Alstom Rapporter om kränkning av mänskliga rättigheter i smaband

med byggnation av järnväg i Israel.  AWB Rapporter om korruptionsbrott i samband med programmet “olja

mot mat” i Irak.  BAE Systems  Rapporter om tillverkning av klusterbomber.  BHP Billiton Rapporterade fall

av anti-fackligt agerande i Australien.  Bilfinger Berger Rapporterade fall av anti-fackligt agerande i Polen.

Boeing Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Bridgestone Allvarliga missför -

hållanden vid gummiplantage i Liberia.  Chevron Corporation Rapporterade fall av kränkningar av mänskliga

rättigheter i Nigeria samt miljöbrott i Amazonas.  Daewoo International Brott mot de mänskliga rättigheterna

i Myanmar (Burma).   Daimler AG Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Datang

International Power Generation (H) Långvarig och allvarlig miljöförstöring.  DongFeng Motor Brott mot

mänskliga rättigheter vid leverans av krigsmateriel till Sudan.  Duke Energy Corp Rapporter om brott mot

miljölagar.  EADS Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Exxon mobil Rapporterade

fall av korruptionsbrott i Ekvatorial Guinea.  Finmeccanica Rapporter om tillverkning av klustervapen

och/eller kärnvapen.  General Dynamics Corp Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.

Goodrich Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Groupo Ferrival Rapporter 

om brott mot miljölagar i Polen.  Hankook Tire Mfg CO Rapporter om brott mot arbetslagar i Ungern.

Hanwha Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Hess Corp Rapporterade fall av

korruptions brott i Ekvatorial Guinea.  Honeywell International Incorporation Rapporter om tillverkning av

klustervapen och/eller kärnvapen.  Huadian Int'l Power H Långvarig och allvarlig miljöförstöring.  Hyundai

Motor Rapportearde fall av korruptionsbrott i Sydkorea.  ICICI Bank Limited Rapporter om brott mot

mänskliga rättigheter i Indien.  IHI Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Incitec

Pivot Rapporterade fall av miljöförstöring i Väst Sahara.  L-3 Communication Rapporterade fall av brott

mot konventioner om de mänskliga rättigheterna vid verksamhet i Irak.  Lockheed Martin Corp Rapporter

om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Marathon Oil Rapporterade fall av korruptionsbrott 

i Ekvatorial Guinea.  McDermott International Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.

Monsanto Miljöbrott i Storbritannien.  Nissan Motor Brott mot mänskliga rättigheter vid leverans av 

krigsmaterial till Sudan.  Northrop Grumman Corp  Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller

kärnvapen.  Petrochina Miljöförstöring i Kina.  Poongsan Rapporter om tillverkning av klustervapen

och/eller kärnvapen.  Potash Corp of SaskatchewanInc Rapporterade fall av miljöförstöring i Väst Sahara.

PTT Exploration & Prod Brott mot de mänskliga rättigheterna i Myanmar (Burma).  Raytheon Rapporter

om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.  Rolls-Royce Group Rapporter om tillverkning av 

klustervapen och/eller kärnvapen.  Safran Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller kärnvapen.

Singapore Technologies Engineering Rapporter om att ett dotterbolag tillverkar personminor.  Sodexho

Missförhållanden i fångläger.  Textron Rapporter om att bolaget utvecklar personminor.  Thales Rapporterade

fall av korruptionsbrott i Sydafrika.  Toshiba Corp Rapporter om tillverkning av klustervapen och/eller 

kärnvapen.  Toyota Motor Rapporterade fall av anti-facklig verksamhert vid dotterbolag i Fillipinerna.  Vedanta

Resources plc Rapporter om brott mot miljölagar.  Wal Mart Rapporterade fall av diskriminering av kvinnor

i Guatemala samt ant-facklig verksamhet, kränkning av arbetsrätten.  Wesfarmers Rapporterade fall 

av miljöförstöring i Väst Sahara.  Yahoo Rapporterade fall av agerande som kränkt yttrandefriheten i Kina.
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Ur Sjunde AP-fondens 
placeringspolicy

I placeringsverksamheten ska Sjunde AP-fonden
ta miljö- och etikhänsyn utan att avkall görs på det
övergripande målet om hög avkastning. Det sker på så
sätt att direkta placeringar ska göras endast i företag
som enligt fondens bedömning på ett godtagbart sätt
följer kraven i de internationella konventioner som
Sverige har tillträtt.

Sjunde AP-fonden anser att företagen har ett eget
ansvar att följa konventionernas normer oavsett om kon -
ventionerna riktar sig till stater eller enskilda och oav sett
om de länder där företagen verkar är bundna av konven -
tionerna eller har en svagare rättighetslagstiftning.

De konventioner som avses är främst

konventioner om de mänskliga rättigheterna,
barnkonventionen,
ILO-konventionerna,
internationella miljökonventioner
konventioner mot mutor och korruption

I undantagsfall kan fonden välja att som villkor för 
direkta placeringar ställa högre krav på företagen än
som följer av sådana konventioner som nu sagts. Sådana
undantagsfall föreligger om det finns en otvetydig och
officiell svensk inställning inom ett område. Undantags -
regeln tillämpas så att inga direkta placeringar görs 
i företag som bedöms delta i utveckling och/eller 
produktion av kärnvapen eller av klustervapen som 
orsakar oacceptabla civila skador.

För företag i Sverige krävs vidare att de följer 
svensk lag.

Sjunde AP-fonden kan placera i aktier i de företag
som ingår i de förvaltade fondernas index. Därutöver
kan VD besluta att placeringar får ske i aktier utanför
index. Vidare kan placeringar ske i räntebärande värde -
papper och i finansiella instrument, vilkas värdeutveck-
ling är knuten till ett visst index (s.k. notes), som är
emitterade av företag. Företagen prövas minst två
gånger per år utifrån ovan angivna principer. Placeringar
tillåts inte i de företag som underkänns vid en sådan
prövning. Vid placeringar i s.k. notes får inte aktier 
i företag som underkänns vid prövningen ingå i det 
index som ligger till grund för värdeutvecklingen.

Beslut ska inte fattas godtyckligt utan grundas på
objektiva bedömningar.

När det gäller brott mot svensk lag eller konventio -
nernas normer ska prövningen grundas på officiella
granskningar av enskilda fall. Endast regelbrott där ett
företag erkänt ansvar eller om frågan avgjorts i en inter -
nationell prövningsinstans eller av domstol beaktas.
Vidare beaktas hur allvarligt brottet bedöms vara av den
prövande instansen och vilka åtgärder företaget vidtar
för att komma tillrätta med de påtalade missförhål -
landena. Prövningen ska även beakta positiva aspekter.
Ett exempel på detta är om ett företag erhåller en miljö -
certifiering. Beslut om huruvida placeringar ska till-
låtas eller ej fattas efter en samlad bedömning av dessa
förhållanden.

När det gäller undantag från placeringar i företag
med verksamhet inom icke-konventionsreglerade 
områden sker granskningen utan tillgång till officiell
prövning, men med utnyttjande av oƒentligt tillgänglig
dokumentation och med stöd av utomstående expertis
inom sakområdena. Granskningen genomförs av den kon -
sultfirma som Sjunde AP-fonden anlitat för ändamålet.

Uteslutning av ett företags aktier från placeringar av
Sjunde AP-fonden gäller under fem år efter det att
dom avkunnats i domstol, eller
dokument publicerats av oƒentlig övervakare av 

internationell konvention där hänvisning skett till 
företaget, eller
företagsledningen erkänt brott, eller
fonden fattat beslut om uteslutning.

Om ett företag visar på att åtgärder vidtagits för att
komma till rätta med påtalade missförhållanden, kan
styrelsen efter rekommendation från den konsultfirma
som anlitas för att utföra granskningen och efter särskild
prövning besluta att uteslutningen ska upphöra efter
kortare tid än fem år.

Vid alternativa placeringar ska i avtal tillförsäkras att
förvaltaren så långt det är möjligt försäkrar sig om att
Sjunde AP-fondens policy för miljö- och etikhänsyn i
förvaltningen tillämpas i så stor del av de underliggande
placeringarna som möjligt.

De metoder för granskning som framgår av denna
policy innebär inte att alla företag som Sjunde AP-fonden
placerar i med säkerhet uppfyller alla de krav som ställs
i policyn, utan att de inte har blivit anmälda, dömda
eller erkänt brott enligt vad som sagts ovan.
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FRåN VäNSTER, BAKRE RADEN: Richard 

Gröttheim, vice VD och chef för förvaltningen,

Kristofer Holmquist, fondadministration, 

Christian Ragnartz, Chefsanalytiker, ingår i

lednings gruppen, Leif Petersson, ränte- och

valutaförvaltning, Andreas Jonsson, fond-

administration, David Brantmo, riskanalys/

avkastnings beräkningar. MELLERSTA RADEN:

Per Olofsson, alternativa placeringar/aktie-

förvaltning, Anette Dahlberg, aktieförvaltning/

alternativa placeringar, Hans Löfgreen, aktie-

förvaltning, Margit Pihl, administration, 

Marianne Karlsson, avkastningsberäkningar/

fondadministration. FRäMRE RADEN: Peter

Norman, VD, Charlotte Jakobson, Chef admi-

nistration, ingår i ledningsgruppen, Svante 

Linder, Chef fond administration, ingår i lednings -

gruppen, Gunilla Dahlberg, administration, 

Eva Swende, administration, Johan Dageryd,

it-ansvarig.

Sjunde AP-fondens medarbetare
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Premiesparfondens 
externa förvaltare
Traditionell förvaltning

Förvaltat Kapital 

2008-12-31 Avkastning Jämförelse-

(miljoner SEK) 2008 index

Axa Rosenberg Investment Management, London

Traditionell aktiv förvaltning av europeiska aktier
2704 -38,70% -35,70%

Nomura Asset Manangement

Traditionell aktiv förvaltning av japanska aktier
1992 -17,80% -11,50%

Nomura Asset Manangement

Traditionell aktiv förvaltning av aktier i Asien/Oceanien
1169 -39,20% -39,30%

Schroder Investment Management

Traditionell aktiv förvaltning av aktier i Asien/Oceanien
1590 -38,10% -39,20%

Société Genérale Asset Management

Traditionell aktiv förvaltning av japanska aktier
1694 -21,00% -11,50%

State Street Global Advisors

Indexförvaltning av aktier globalt
Sverige 2933 -37,80% -38,10%
Europa 1617 -35,30% -35,70%
Amerika 5073 -26,10% -26,10%

Northern Trust Global Advisors

Indexförvaltning av aktier Europa och Amerika
Europa 6759 -35,50% -35,70%
Amerika 12197 -26,20% -26,10%

Med intern förvaltningmenas att placerings-
besluten fattas av egna anställda förvaltare. Med extern
förvaltning menas att placeringarna görs av särskilt 

anlitade utomstående kapitalförvaltare, ofta större 
specialiserade firmor.

Intern och 
extern förvaltning
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Intern förvaltning Extern förvaltning

Separerad alfaförvaltning 
av svenska aktier

Förvaltning av noterade 
placeringar inom tillgångs-

slaget private equity

Räntebärande 
placeringar

Valutasäkring

Indexförvaltning av 
aktier på tillväxtmarknader 

i form av s.k. notes

Indexförvaltning 
av aktier

Traditionell aktiv 
förvaltning av aktier

Onoterade private 
equityfonder

Onoterade 
hedgefonder

Separerad alfaförvalt-
ning av svenska aktier

Aktiv förvaltning av 
valutasäkringen

Förvaltningsstruktur 2008



Förvaltat Kapital 

2008-12-31 Avkastning Jämförelse-

(miljoner SEK) 2008 index

Svenska Handelsbanken

Indexförvaltning av aktier Sverige
10395 -38,10% -38,10%

EIM

Hedgefondförvaltning
194

K2 Advisors

Hedgefondsförvaltning
465

Alfaförvaltning

Danske Capital

Separerad alfaförvaltning av svenska aktier
Absolut avkastning +97 miljoner kronor

Carnegie Carnegie Investment Bank

Separerad alfaförvaltning av svenska aktier (del av år)
Absolut avkastning +8 miljoner kronor

UBS Global Asset Management

Separerad alfaförvaltning av europeiska aktier (del av år)
Absolut avkastning -5 miljoner kronor

IPM

Aktiv förvaltning av valutasäkringen
Absolut avkastning +301 miljoner kronor

Lee Overlay Partners

Aktiv förvaltning av valutasäkringen
Absolut avkastning -142 miljoner kronor

Utfäst Kapital Varav investerat

LGT Capital Partners

Private Equityfondförvaltning (onoterat)
1026 miljoner kronor 430 miljoner kronor

Utfäst Kapital Varav investerat

Harbourvest Partners

Private Equityfondförvaltning (onoterat)
3434 miljoner kronor 1375 miljoner kronor

Hamilton Lane Advisors

Private Equityfondförvaltning (onoterat)
1833 miljoner kronor 939 miljoner kronor

Macquarie

Private Equityfondförvaltning (onoterat)
74 miljoner kronor 29 miljoner kronor

Premiesparfondens
interna förvaltare

Separerad alfaförvaltning av svenska aktier
Absolut avkastning +11 miljoner kronor

Förvaltat Kapital 

2008-12-31 Avkastning Jämförelse-

(miljoner SEK) 2008 index

Noterade tillgångar inom private equity
870 -65,80% -28,30%

Aktier på tillväxtmarknader i form av s.k notes
6062 -57,50% -42,40%

Realränteobligationer
3331 5,30% 6,00%

Nominella obligationer i USD
745 35,40% 43,10%

Nominella obligationer i GBP
1115 -1,80% 0,70%

Hedgefondsexponering i form av s.k. Notes (del av år)
1055 -1,0% 16,70%
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Mari-Ann Krantz
Ordförande i PTK. Vice ordförande 
i Alectas överstyrelse. Styrelseledamot 
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slagen. Styrelseledamot i
LRF Konsult, Stockholms

Handelskammare. 
Kammarkollegiet, 

ledamot av insynsrådet.

Per-Olof Edin, 
vice ordförande
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Sjunde AP-fondens styrelse
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Årsberättelse 2008

Premiesparfonden
Organisationsnummer 504400-8182

Förvaltningsberättelse

Premiesparfonden i det 
allmänna pensionssystemet
I det allmänna pensionssystemet ingår att
en del av pensionsavgiften avsätts till s.k.
premiepension och förvaltas i värdepappers-
fonder efter individuella val av pensions -
spararna. För de personer som avstår från
att välja någon annan fond placeras
pensions medlen i Premiesparfonden, som
fungerar på samma sätt som en värde -
pappersfond. Premiesparfonden förvaltas
av den statliga myndigheten Sjunde AP-
fonden, som i detta sammanhang fungerar
som ett fondbolag. Premie sparfonden är 
avsedd enbart för premiepensionsmedel
och är inte öppen för annat sparande. 
Bestämmelser om Sjunde AP-fonden och
Premiesparfonden finns i lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

In- och utflöde av kapital
Under 2008 tillfördes Premiesparfonden 
ytterligare kapital när premiepensionsmedel
för år 2007 fördelades på fonder. Vidare till-
fördes fonden kapital genom att PPM place-
rade s.k. arvsvinster och att personer som
tidigare valt någon annan fond lät överföra
sina premiepensionsmedel till Premiespar-
fonden i samband med att den tidigare valda
fonden utgick ur PPM-systemet. Totalt tillför-
des fonden under året cirka 10,0 miljarder
kronor (9,6 miljarder kronor 2007). Av första -
gångsväljarna avstod 98 % (98 %) från att
aktivt välja någon annan förvaltare och fick
därmed sina premiepensionsmedel place-
rade i Premiesparfonden.

Utflödet av kapital på grund av att premie -
 pensionssparare bytte till andra fonder eller
att premiepensionsmedel togs i anspråk för
sitt ändamål var under 2008 något mindre än
2007 och låg därmed fortfarande på en rela-
tivt låg nivå. Sammanlagt uppgick utflödet
till cirka 3,5 miljarder kronor (4,5 miljarder
kronor), vilket motsvarade 4,7 % (5,5 %) av
den genomsnittliga fondförmögenheten 
under året. Utflödet berodde till den helt 
dominerande delen på att premiepensions-
sparare bytte till andra fonder.

Vid utgången av år 2008 hade 2 475 023
personer (2 386 880 personer) premie -
pensionsmedel med ett sammanlagt mark-
nadsvärde på cirka 62,7 miljarder kronor
(87,4 miljarder kronor) placerade i Premie -
sparfonden. Detta motsvarade 27,2 %
(28,4 %) av det totala premiepensionskapi-
talet, vilket gjorde fonden till den klart största
inom premiepensionssystemet.

Strategisk tillgångsfördelning
Förvaltningen av Premiesparfondens till-
gångar styrs av en normportfölj. Den visar
den långsiktiga fördelningen av fondens olika
tillgångsslag, uttryckt som andel av fondens
totala marknadsvärde. 

Under 2008 hade normportföljen följande
sammansättning.

Aktier 82 %
varav svenska 20 %
varav tillväxtmarknader 10 %
varav globala 52 %

Räntebärande placeringar 8 %
varav svenska realränteobligationer 4 %
varav nominella obligationer 
i US-dollar 2 %
varav nominella obligationer 
i brittiska pund 2 %

Alternativa placeringar 10 %
varav private equity 8 %
varav hedgefonder 2 %

Globala aktier
De globala aktierna i normportföljen för delas
på fyra geografiska regioner (Europa, Nord-
och Sydamerika, Japan och Sydostasien/
Oceanien) efter de olika delmarknadernas
tyngd i den globala aktiemarknaden. Under
år 2008 gjordes aktieplaceringar i länderna
inom euroområdet samt i Sverige, Danmark,
Norge, Polen, Schweiz, Storbritannien, 
Tjeckien, Ungern, Turkiet, Brasilien, Kanada,
Mexico, USA, Japan, Australien, Hong Kong,
Korea, Nya Zeeland, Singapore och Taiwan.

Aktier tillväxtmarknader
För att få en exponering mot aktieutveck-
lingen på de s.k. tillväxtmarknaderna görs
placeringar i en typ av värdepapper (notes),
vilkas värdeutveckling följer utvecklingen av
aktieindex på ett antal tillväxtmarknader.
Värdet på dessa notes kan alltså gå både
upp och ned beroende på utvecklingen på
aktiemarknaderna i de länder som ingår i
det valda indexet. Dessa länder är Argentina,
Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien,
Egypten, Ungern, Indien, Indonesien, Israel,
Korea, Malaysia, Mexico, Marocko, Pakistan,
Peru, Filippinerna, Polen, Ryssland, Sydafrika,
Taiwan, Thailand och Turkiet. Värdepapperen,
som är noterade, är antingen emitterade av
företag som alla har en rating på lägst AA för
minst 75 % av innehaven och lägst A+ för
återstoden. Kravet på rating kan ersättas
med att det hos emittenten finns tillgångar
med motsvarande rating som säkerställer
värde papperen.

Hedgefonder
Under det andra halvåret 2008 har place-

ringarna i hedgefonder successivt ersatts
med placeringar i s.k. notes, vilkas värde -
utveckling avspeglar värdeutvecklingen för
vissa hedgefondstrategier. För dessa notes
gäller samma krav på rating som för de 
notes som ger exponering mot aktier på
täxtmarknader (se ovan). Vid utgången av
2008 fanns endast ett mindre antal traditio-
nella hedgefondsplaceringar kvar. Syftet
med förändringen är främst att göra förvalt-
ningen mer kostnadseffektiv.

Valutasäkring
Aktieplaceringar i euro, brittiska pund, US-
dollar och japanska yen kurssäkras genom
valutaterminskontrakt till 50 % av marknads -
värdet. Placeringar i private equityfonder i
euro, brittiska pund och US-dollar kurssäkras
genom valutaterminskontrakt till 50 % av
det värde som de tas upp till vid NAV-kurs-
beräkning. Hedgefondplaceringar i euro,
brittiska pund och US-dollar kurssäkras 
genom valutaterminskontrakt till 100 % av
det värde som de tas upp till vid NAV-kurs-
beräkning. Övriga placeringar i utländska
valutor kurssäkras inte. Detta utgör den
riskneutrala valutapositionen.

För att ta till vara möjligheter till högre 
av kastning förvaltas valutapositionen aktivt.
Det innebär att avvikelser får göras från den
riskneutrala valutapositionen genom place-
ringar i olika former av valutaderivat. Den aktiva
förvaltningen av valutapositionen begränsas på
så sätt att kurssäkringen av aktieplaceringar,
private equityplaceringar och hedgefond -
placeringar i andra valutor än svenska kronor
får variera mellan 0 % och 100 %.

Valutasäkringsstrategin innebar att det
kurssäkrade beloppet vid utgången av år
2008 motsvarade 40 % av tillgångarna i 
utländska valutor och 29 % av den totala
fondförmögenheten.

Derivatinstrument och aktielån
Avistahandel utgör grunden för placeringarna
i Premiesparfonden. Derivatinstrument får
enligt fondbestämmelserna användas i syfte
att effektivisera förvaltningen av fonden. 
Under år 2008 användes derivatinstrument 
i begränsad omfattning. Utlåning av aktier 
förekom och omfattade större delen av den
svenska aktieportföljen. Upplåning av aktier
för blankning förekom inom ramen för den s.k.
separerade alfaförvaltningen och omfattade
därmed hela den svenska och en del av den
europeiska aktiva aktieförvaltningen.

Förvaltningsavgift
Premiesparfonden betalar en förvaltnings-
avgift till Sjunde AP-fonden. Avgiften belastar
fonden varje dag med 1/365-del av den för
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helt år beräknade avgiften. Avgiften avser
kostnader för förvaltning, administration,
redovisning, förvaring av värdepapper, 
information och tillsyn m.m. Under 2008
uppgick avgiften till 0,15 % per år av fondens
förmögenhet.

Transaktionskostnader såsom courtage
till mäklare och avgifter till depåbanker 
för värde papperstransaktioner belastar 
Premiesparfonden direkt och ingår inte 
i förvaltningsavgiften.

Avkastning

Metod för att mäta avkastning
Mätningen av avkastning och risk i Premie -
sparfonden grundas på dagliga värderingar
av tillgångarna i fonden. Sådana värderingar
görs enligt två olika modeller.

Den första värderingen ligger till grund för
den s.k. NAV-kursen (Net Asset Value) som
används vid köp och inlösen av andelar i
fonden. Den förvaltningsavgift som Premie -
sparfonden betalar till Sjunde AP-fonden är
avdragen från värdet. Vid NAV-kursberäkningen
används de priser på fondens tillgångar som
gäller kl. 16.00 svensk tid. Den avkastnings-
beräkning som görs med NAV-kursutveck-
lingen som grund speglar värdeutvecklingen
från pensionsspararens perspektiv.

Den andra värderingen ligger till grund för
uppföljningen av fondens utveckling i relation
till jämförelseindex. Värderingen sker därför
enligt samma principer som ligger till grund
för beräkningen av jämförelseindex. Den för -
valtningsavgift som Premiesparfonden beta -
lar till Sjunde AP-fonden är inte avdragen. Vid
denna värdering används de priser på fon dens
tillgångar som finns noterade vid stängningen
av marknadsplatserna på respektive marknad
där fondens tillgångar är noterade.

Under de senaste åren har finansiella företags
metoder för värdering av onoterade värdepap-
per uppmärksammats i den allmänna debatten.
Premiesparfondens tillgångar består i huvud-
sak av noterade värde papper. För 84 % av till-
gångarna kan värderingen grundas på mark-
nadsnoterade och faktiskt handlade börskurser.
Ytterligare 11 % av tillgångarna är noterade,
men handlas inte regelbundet utan värderas
med hjälp av teoretiska modeller, där ingående
parametrar hämtas från noterade kurser. För de
onoterade värdepapperen, 5 % av tillgångarna,
tillämpas värderingsmodeller som säkerställer
en god bedömning av verkligt värde. Det pågår
ett arbete inom Sjunde AP-fonden för att ytter -
ligare utveckla dessa värderingsmodeller.

Avkastning från spararnas perspektiv
Avkastningen i Premiesparfonden under 2008
var -36,2 % mätt enligt NAV-kursmodellen.
Risken mätt som standardavvikelse var 25,6 %. 
Målet för Premiesparfonden är att avkast-
ningen under löpande femårsperioder 

motsvarar minst genomsnittet för samtliga
fonder som kan väljas aktivt i premie -
pensionssystemet, men med lägre risk.
Jämförelsen med övriga fonder i pensions -
systemet görs med avkastning mätt enligt
NAV-kursmodellen. För jämförelsen beräknas
Sjunde AP-fondens PPM-index. Detta index
mäter det kapitalvägda genomsnittet för
samtliga fonder som är öppna för aktiva 
val i premiepensionssystemet. Vikterna 
i indexet motsvarar den andel av premie-
pensionskapitalet som är placerat i respek-
tive fond. Risken mäts som standardav -
vikelse i Premiesparfondens avkastning och
jämförs med standardavvikelsen i Sjunde
AP-fondens PPM-index.

Under femårsperioden 2004 - 2008 var
avkastningen i Premiesparfonden 1,6 %.
Under samma period var avkastningen för
Sjunde AP-fondens PPM-index 12,8 %. 
Risken var under fyra år av femårsperioden
lägre för Premiesparfonden än för Sjunde
AP-fondens PPM-index. Kravet att risken 
i Premiesparfonden ska vara lägre än för
PPM-genomsnittet har således uppfyllts.
Däremot har inte avkastningsmålet upp-
fyllts under den senaste femårsperioden.
Under 2008 låg Premiesparfondens avkast-
ning 1,7 procentenheter under PPM-genom-
snittet. Räknat på hela perioden från starten
av PPM-systemet hösten 2000 ligger dock
avkastningen för Premiesparfonden över
PPM-genomsnittet.

Orsaken till att Premiesparfondens 
avkastning under 2008 inte nådde upp till
PPM-genomsnittet var främst att Premie -
sparfonden hade en högre aktieandel än
genomsnittet, samtidigt som avkastningen
för aktier var starkt negativ under året.

Avkastning i relation till jämförelseindex
och uppdelad på tillgångsslag
Det operativa målet för den aktiva förvaltning-
en under år 2008 var att överträffa fondens
jämförelseindex med minst 0,5 procent -
enheter. Denna jämförelse görs med avkast -
ningen mätt enligt stängningskursmodellen.
Mätt på detta sätt var under år 2008 Premie -
sparfondens avkastning - 35,0 % och jämfö-
relseindex - 31,0 %. Premiesparfondens 
avkastning nådde alltså inte upp till det upp-
satta målet för överavkastning. 

Avvikelsen mot jämförelseindex kan till
ungefär hälften förklaras av placeringarna i
s.k. notes för exponering mot aktieutveck-
lingen på tillväxtmarknader. Turbulensen på
finansmarknaderna medförde att värdering-
en av den underliggande obligationen i in-
strumentet utvecklades negativt under året.
Bedömningen är dock att det inte finns nå-
gon kreditförlustrisk i dessa värdepapper,
utan att värderingen av obligationsdelen vid
inlösentidpunkten kommer att sammanfalla
med det nominella värdet. Återstående del
av avvikelsen mot jämförelseindex förklaras
främst av utfallet av valutasäkringen och
svag utveckling för alternativa placeringar.

Avkastning för de olika tillgångsslagen 
visas i följande tabell.

Tillgångsslag Avkastning
Svenska aktier - 37,3 %
Globala aktier utan valutasäkring - 30,3 %
Aktier tillväxtmarknader - 57,5 %
Valutasäkring - 14,5 %
Aktiv valutaförvaltning 1,1 %
Realränteobligationer 5,3 %
Nominella obligationer 14,8 %
Hedgefonder 14,2 %
Private equity - 40,4 %
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Jämförelseindex
Jämförelseindex utgörs av ett sammanvägt index för de olika delportföljernas jämförelseindex
efter respektive delportföljs vikt i normportföljen. Hänsyn tas därvid till den tillämpade 
valutasäkringen. Följande jämförelseindex används:

Portfölj Jämförelseindex 
Aktier Sverige SBX (Stockholmsbörsens benchmarkindex)

Inkluderar återinvesterad utdelning
Aktier tillväxtmarknader FTSE Emerging Index (gross)
Aktier globalt

Europa FTSE All World Index Europe (net)
Nord- och Sydamerika FTSE World Index Americas (gross)

Japan FTSE World Index Japan (gross)
Sydostasien/Oceanien FTSE World Index Asia Pacific exkl. Japan (gross)

Realränteobligationer i SEK OMRX –REAL 
Nominella obligationer i USD JP Morgan Global Bond Index, benchmark USA
Nominella obligationer i GBP JP Morgan Global Bond Index, benchmark UK
Private equity FTSE All World Index (Europa net och i 

övrigt gross) ökat med 4 procentenheter per år*
Hedgefonder JP Morgan Global Bond Index, benchmark USA 

ökat med 2 procentenheter per år**

(net) = inklusive återinvesterad utdelning med avdrag för källskatt på utdelningar
(gross) = inklusive återinvesterad utdelning utan avdrag för definitiv källskatt på utdelningar
* Före den 15 maj 2007 FTSE All World Index
** Före den 15 maj 2007 Index byggt på STIBOR dagslåneränta
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Eftersom de olika tillgångsslagen väger olika
tungt i totalportföljen bidrar de olika mycket
till totalavkastningen. Bidragen till total -
avkastningen var följande.

Tillgångsslag Bidrag till totalavkastning
Svenska aktier -7,3 procentenheter
Globala aktier utan 
valutasäkring -15,6 procentenheter
Aktier tillväxt-
marknader -5,7 procentenheter
Valutasäkring -4,4 procentenheter
Aktiv valutaförvaltning 0,2 procentenheter
Realränteobligationer 0,2 procentenheter
Nominella obligationer 0,6 procentenheter
Hedgefonder 0,3 procentenheter
Private equity -3,3 procentenheter
Summa -35,0 %

Fondens tio största innehav i % av fondkapitalet 
vid utgången av år 2008
(exkl. placeringar i onoterade hedgefonder och private equityfonder)

Signum Finance II 091514 (note tillväxtmarknader) 2,7
Ericsson B 2,4
Hennes & Mauritz 2,2
ART (note för replikering av hedgefondstrategier) 1,6
Svenska staten realränteobligation 3105 1,6
Nordea 1,4
Signum Finance V 150528 (note tillväxtmarknader) 1,4
Svenska staten realränteobligation 3104 1,2
Signum Finance III 110508 (note tillväxtmarknader) 1,2
AstraZeneca 1,2
Summa tio största innehav 16,9

Placeringarnas geografiska fördelning 
i % av fondkapitalet vid utgången av år 2008

Europa 28
Amerika 27
Sverige 26
Tillväxtmarknader 9
Japan 6
Sydostasien och Oceanien 4
Summa 100
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Förklaringar till nyckeltalen

Avkastnings- och riskberäkningar: Premie -
sparfondens avkastning och risk beräknas
på två sätt. Den första metoden speglar
värde utvecklingen från pensionsspararens
perspektiv och grundas på fondens NAV-kurs
(Net Asset Value), som används vid köp och
inlösen av andelar. Denna metod innebär
att avkastningen redovisas efter avdrag av
den förvaltningsavgift som Premiespar -
fonden betalar till Sjunde AP-fonden. Jäm -
förelsen görs med Sjunde AP-fondens PPM-
index. Vid NAV-kursvärderingen används de
priser på fondens tillgångar som gäller kl.
16.00 svensk tid. Den andra metoden, 
som används vid jämförelsen med fondens
jämförelseindex, innebär att avkastningen
redovisas före avdrag av den förvaltnings -
avgift som Premiesparfonden betalar till
Sjunde AP-fonden. Vid värderingen används
i denna modell de priser på fondens till-
gångar som finns noterade vid stängningen
av marknadsplatserna på respektive mark-
nad där fondens tillgångar är noterade. 

Sjunde AP-fondens PPM-index: Visar det 
kapitalvägda genomsnittet för samtliga 
fonder inom PPM-systemet som är öppna
för aktiva val. Vikterna motsvarar den andel
av premiepensionskapitalet som är placerat
i respektive fond.

Standardavvikelse: Visar för avkastning 
och index hur stor svängningen kring medel-
värdet har varit.

Sharpekvot: Ett riskjusterat avkastningsmått
som anger avkastningen per enhet risk
(risk=standardavvikelse). Sharpekvoten 
beräknas som portföljavkastning minus den
riskfria räntan dividerad med standard -
avvikelsen. Exempel: Om årsavkastningen
är 10 %, den riskfria räntan 4 % och
standard avvikelsen 15 %, blir Sharpekvoten
((10-4)/15)=0,4. Det betyder att vi erhåller
0,4 % avkastning per enhet risk.
Aktiv risk: Ett mått på hur mycket en portfölj
avviker från sitt jämförelseindex. Den dagliga
avkastningen för en portfölj jämförs med
den dagliga avkastningen för motsvarande
index. Standardavvikelsen för denna 
differens är ett mått på den aktiva risken. 
Ju lägre standardavvikelsen är, desto lägre
är den aktiva risken. En låg aktiv risk innebär
att de enskilda värdepappernas vikter i
portföljen är ungefär lika stora som värde-
pappernas vikter i index. Avkastningen för
en portfölj med låg aktiv risk kommer med
stor sannolikhet att vara av samma storlek
som avkastningen för index. En hög aktiv
risk innebär att de enskilda värdepappernas
vikter i portföljen avviker från vikterna i index.
Avkastningen för en portfölj med hög aktiv
risk kan vara avsevärt större eller mindre än
avkastningen för index.

Informationskvot: Ett mått på om risktag -
andet som visas av den aktiva risken har 
givit ett positivt bidrag till portföljens avkast-
ning. En positiv informationskvot säger att
portföljen har haft en högre avkastning än
index. Ju större positivt tal, desto större
överavkastning (portföljens avkastning - index

avkastning) per enhet risk. Är informations-
kvoten negativ har portföljens avkastning
varit lägre än index. Informationskvoten 
beräknas genom att portföljens relativa 
avkastning delas med portföljens aktiva
risk. Med portföljens relativa avkastning
menas portföljens avkastning under den 
aktuella perioden minus index avkastning
under samma period.

Omsättningshastighet: Mäter hur många
gånger värdepapper har köpts eller sålts 
i förhållande till fondförmögenheten. Beräk-
nas genom att det lägsta värdet av summa
köpta och summa sålda värdepapper under
perioden divideras med den genomsnittliga
fondförmögenheten och anges i procent.

Totalkostnadsandel (TKA): Summan av fon-
dens kostnader inkl. transaktionskostnader
vid köp och försäljning av värdepapper. 
TKA uttrycks i procent av den genomsnittliga
fondförmögenheten. 

Totalkostnadsandel inkl. alternativa place-
ringar: Beräknas som TKA men inkluderar
också kostnader i de kommanditbolag 
genom vilka huvuddelen av de alternativa
placeringarna kanaliseras.

Total expense ratio (TER): Beräknas som
TKA (se ovan) men exklusive transaktions-
kostnader vid köp och försäljning av värde-
papper.

Transaktionskostnader: Courtage till mäklare
och transaktionsavgifter till depåbank.
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Nyckeltal
2008 2007 2006 2005 2004

Fondförmögenhet (kr) 62 650 892 258 87 414 093 742 78 846 584 870 58 114 166 991 40 130 238 621
Antal andelar 858 367 798,6438 764 260 354,7283 721 779 204,5593 587 602 051,4883 507 478 606,1886
Andelskurs (kr) 72,99 114,35 109,24 98,86 79,05

Förvaltningsavgift (Tkr) 108 022 191 651 336 544 260 304 191 231

NAV-kursberäknad avkastning och risk
Totalavkastning Premiesparfonden (%) -36,2 4,7 10,5 25,1 10,1
Totalavkastning Sjunde AP-fondens 
PPM-index (%) -34,5 5,8 13,0 32,3 8,8
Totalrisk Premiesparfonden 
(standardavvikelse, %) 25,6 11,9 9,0 7,8 9,3
Totalrisk Sjunde AP-fondens
PPM-index (standardavvikelse, %) 23,4 12,4 11,7 8,0 10,1

Stängningskursberäknad 
avkastning och risk
Totalavkastning Premiesparfonden (%) -35,0 5,3 10,8 25,5 10,8
Totalavkastning Jämförelseindex (%) -31,0 5,4 10,8 24,8 11,2
Totalrisk Premiesparfonden 
(standardavvikelse, %) 26,3 11,8 9,2 7,1 8,7
Totalrisk Jämförelseindex 
(standardavvikelse, %) 26,2 12,0 9,4 7,2 8,7

Sharpekvot -1,5 0,2 0,9 3,4 0,9
Aktiv risk (%) 2,1 0,7 0,5 0,4 0,5
Informationskvot -1,9 -0,1 0,1 1,4 -0,9

Omsättningshastighet (%) 81,5 49,1 27,6 23,3 30,2

Kostnader
Förvaltningsavgift (%) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Totalkostnadsandel (TKA, %) 0,25 0,30 0,21 0,20 0,22
Totalkostnadsandel (TKA) 
inkl. alternativa plac. (%) 0,32 0,37 0,27 0,28 0,29
Total expense ratio (TER, %) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Transaktionskostnader (Tkr) 68 275 55 852 43 631 28 780 27 840
Transaktionskostnad, andel 
av omsättning (%) 0,05 0,06 0,09 0,10 0,08

Fram t.o.m. den 31 mars 2007 omfattades fonden av PPM:s rabattsystem. 

Kostnadsuppgifter avser i förekommande fall nettoavgifter efter PPM-rabatt.
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Redovisningsprinciper
Årsberättelsen för fonden har upprättats enligt lagen om investerings -
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Finansiella instrument värderas till verkligt värde. Det innebär att
aktierelaterade värdepapper som är noterade på en auktoriserad
börs värderas till senaste betalkurs kl. 16.00 den sista handelsdagen
under räkenskapsåret. S.k. notes, vilkas värde bestäms av utveck-
lingen av vissa angivna index, värderas enligt uppgifter från index -
leverantören. Onoterade aktierelaterade värdepapper, som utgörs
av indirekta placeringar i private equityfonder och hedgefonder, 
värderas enligt senast tillgängliga information om verkligt värde.
Ränterelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs kl. 16.00
den sista handelsdagen under räkenskapsåret. Valutaderivat värde-
ras utifrån senaste valutakurser kl. 16.00 den sista handelsdagen
under räkenskapsåret.

Vid beräkning av realisationsvinster och realisationsförluster 
används genomsnittsmetoden. 

Utlånade värdepapper redovisas fortsatt i balansräkningen samt
tas upp inom linjen. Inlånade värdepapper redovisas inte i balans-
räkningen, men tas upp inom linjen. Erhållna och upplupna premier
(intäktsränta) redovisas som övriga intäkter. Betalda och upplupna
premier (utgiftsränta) för inlånade värdepapper redovisas som 
övriga kostnader.

Skatt
Premiesparfonden är inte skattskyldig i Sverige. För placeringar 
i utlandet kan i vissa fall finnas skattskyldighet i form av s.k. definitiv
källskatt på utdelningar.

Noter

Not 1 - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Aktierelaterade värdepapper, noterade på en 
reglerad marknad 54 326 472 86,7% 75 252 945 86,1%
Aktierelaterade värdepapper, 
onoterade 2 945 307 4,7% 3 422 804 3,9%
Ränterelaterade värdepapper, noterade på en
reglerad marknad 5 147 813 8,2% 6 382 109 7,3%
Ränterelaterade värdepapper,
onoterade 1 540 798 2,5% 3 054 889 3,5%
Aktiederivat, noterade på en
reglerad marknad 2 858 0,0% 2 303 0,0%
Valutaderivat, onoterade 774 603 1,2% 838 686 1,0%
Summa 64 737 851 103,3% 88 953 736 101,8%

Balansräkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar
Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) 64 737 851 103,3% 88 953 736 101,8%
Bank och övriga likvida medel 253 630 0,4% 377 081 0,4%
Kortfristiga fordringar 1 036 758 1,7% 470 694 0,5%
Summa Tillgångar 66 028 239 105,4% 89 801 511 102,7%

Skulder
Finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 2) 2 852 378 4,6% 1 108 171 1,2%
Övriga kortfristiga skulder 524 970 0,8% 1 279 247 1,5%
Summa Skulder 3 377 348 5,4% 2 387 418 2,7%

Fondförmögenhet (not 3) 62 650 892 100,0% 87 414 093 100,0%

Poster inom linjen (not 12) 12 923 718 20,6% 12 422 682 14,2%

Resultaträkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008 2007

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på aktierelaterade instrument (not 4) -30 767 020 1 381 399
Värdeförändring på ränterelaterade instrument (not 5) 398 756 -72 752
Ränteintäkter (not 6) 275 627 301 214
Utdelningar (not 7) 1 713 462 1 597 675
Valutakursvinster och –förluster netto (not 8) -2 785 917 483 361
Övriga intäkter (not 9) 6 555 10 107
Summa Intäkter och värdeförändring -31 158 537 3 701 004

Kostnader
Förvaltningskostnader (not 10) -108 022 -191 651
Övriga kostnader (not 11) -12 368 -6 451
Summa Kostnader -120 390 -198 102

årets resultat - 31 278 927 3 502 902
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Not 2 – Finansiella instrument med negativt marknadsvärde
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Aktierelaterade värdepapper 337 307 0,6% 547 379 0,6%
Aktiederivat 7 713 0,0% 388 0,0%
Valutaderivat 2 507 358 4,0% 560 404 0,6%
Summa 2 852 378 4,6% 1 108 171 1,2%

Sammanställning av hur fondförmögenheten fördelar sig på noterade
och onoterade finansiella instrument samt övriga tillgångar och skulder

Andel 
Marknadsvärde av fond

Summa noterade finansiella instrument 59 132 124 94,4%
Summa ej noterade finansiella instrument 2 753 350 4,4%
Övriga tillgångar och skulder 765 418 1,2%
Fondförmögenhet 62 650 892 100,0%

Not 3 – Förändring av fondförmögenhet
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Fondförmögenhet vid årets början 87 414 093 78 846 585
Andelsutgivning 10 019 817 9 556 055
Andelsinlösen -3 504 091 -4 491 449
Årets resultat enligt resultaträkning -31 278 927 3 502 902
Fondförmögenhet vid periodens slut 62 650 892 87 414 093

Not 4 – Specifikation av värdeförändring på 
aktierelaterade instrument
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Realiserat kursresultat -2 076 853 5 163 986
Realiserat valutaresultat -1 718 724 -1 318 166
Orealiserat kursresultat -35 530 599 -2 137 431
Orealiserat valutaresultat 8 559 156 -326 990
Summa -30 767 020 1 381 399

Not 5 – Specifikation av värdeförändring på 
ränterelaterade instrument
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Realiserat kursresultat 67 703 286 070
Realiserat valutaresultat 73 217 -62 441
Orealiserat kursresultat 106 249 -195 794
Orealiserat valutaresultat 151 587 -100 587
Summa 398 756 -72 752

Not 6 – Specifikation av ränteintäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Obligationer 224 477 196 175
Korta ränteplaceringar 46 491 101 292
Bankkonton 4 659 3 747
Summa 275 627 301 214

Not 7 – Specifikation av utdelningar
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Utdelning 1 795 814 1 678 941
Kupongskatt -105 325 -94 437
Restitution 22 973 13 171
Summa 1 713 462 1 597 675

Not 8 – Specifikation av valutakursvinster och –förluster netto
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Korta ränteplaceringar -10 120 12 161
Valutaderivat -2 849 056 582 810
Bankkonton 73 259 -111 610
Summa -2 785 917 483 361

Not 9 – Specifikation av övriga intäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Premier aktieutlåning 3 960 3 960
Övriga finansiella intäkter 2 595 6 147
Summa 6 555 10 107

Not 10 – Specifikation av förvaltningskostnad
Ersättning till Sjunde AP-fonden för förvaltning har betalats med
0,15 % per år på det förvaltade kapitalet. Detta ger för helåret 2008
en förvaltningskostnad på 108 022 tkr (191 651 tkr). I avgiften till
Sjunde AP-fonden ingår ersättning till förvaringsinstitut för depå -
förvaring samt ersättning till Finansinspektionen för tillsyn.

Not 11 – Specifikation av övriga kostnader
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Premier aktieinlåning -9 431 -4 841
Transaktionsavgifter Nordea/Bank of NY -1 395 -1 077
Övriga bankavgifter -1 542 -533
Summa -12 368 -6 451

Erlagt courtage, som redovisas tillsammans med värdeförändringen
på aktierelaterade instrument, uppgår för helåret 2008 till 55 907 tkr
(49 401 tkr).

Not 12 – Poster inom linjen
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Utlånade värdepapper och 
erhållna säkerheter 

Utlånade värdepapper 2 356 410 2 778 376
Erhållna säkerheter för 
utlånade värdepapper 3 072 175 3 713 135

Inlånade värdepapper och 
ställda säkerheter

Inlånade värdepapper 1 596 662 1 712 921
Ställda säkerheter för 
inlånade värdepapper 160 820 0

Ställda säkerheter för derivathandel 84 803 135 614

Ställda säkerheter för 
strukturerade produkter 2 240 953 0

Utestående åtaganden
Placeringar i Private Equity-fonder 3 411 895 4 082 636

Summa 12 923 718 12 422 682

I den tryckta årsredovisningen har förteckningen över innehavda 

värdepapper utelämnats. Förteckningen finns tillgänglig på www.ap7.se 

och kan också beställas från Sjunde AP-fonden.
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Årsberättelse 2008

Premievalsfonden
Organisationsnummer 504400-8240

Förvaltningsberättelse

Premievalsfonden i det allmänna
pensionssystemet
I det allmänna pensionssystemet ingår att
en del av pensionsavgiften avsätts till s.k.
premiepension och förvaltas i värdepappers -
fonder efter individuella val av pensions -
spararna. Den statliga Premievalsfonden
fungerar som en värdepappersfond och kan
väljas på samma sätt som andra fonder
inom premiepensionssystemet. Premievals-
fonden förvaltas av den statliga myndigheten
Sjunde AP-fonden, som i detta sammanhang
fungerar som ett fondbolag. Premievals -
fonden är avsedd enbart för premiepensions -
medel och är inte öppen för annat sparande.
Bestämmelser om Sjunde AP-fonden och
Premievalsfonden finns i lagen (2000:192)
om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

In- och utflöde av kapital
Under 2008 tillfördes Premievalsfonden 
ytterligare kapital när premiepensionsmedel
för år 2007 fördelades på fonder. Vidare till-
fördes fonden kapital genom att pensions-
sparare bytte från andra fonder till Premie-
valsfonden och att Premiepensionsmyndig-
heten (PPM) placerade s.k. arvsvinster.
Totalt tillfördes fonden under året cirka 267
miljoner kronor (269 miljoner kronor). 

Utflödet av kapital på grund av att premie -
pensionssparare bytte till andra fonder eller
att premiepensionsmedel togs i anspråk för
sitt ändamål låg under 2008 fortfarande på
en låg nivå. Sammanlagt uppgick utflödet till
cirka 75 miljoner kronor (72 miljoner kronor),
vilket motsvarade 3,5 % (3,0 %) av den
genom snittliga fondförmögenheten under
året. Utflödet berodde till den helt domine-
rande delen på att premiepensionssparare
bytte till andra fonder.

Vid utgången av år 2008 hade 100 987
personer (103 514 personer) premie -
pensionsmedel med ett sammanlagt mark-
nadsvärde på cirka 1,7 miljarder kronor (2,6
miljarder kronor) placerade i Premievals -
fonden. Detta motsvarade 0,7 % (0,9 %) av
det totala premiepensionskapitalet, vilket
gjorde Premievalsfonden till den tjugotredje
största (sextonde största) av de nästan 
800 aktivt valbara fonderna inom premie -
pensionssystemet.

Strategisk tillgångsfördelning
Förvaltningen av Premievalsfondens till-
gångar styrs av en normportfölj. Den visar
den långsiktiga fördelningen av fondens olika
tillgångsslag, uttryckt som andel av fondens

totala marknadsvärde. Under 2008 hade
normportföljen följande sammansättning. 

Aktier 90 %
varav svenska 20 %
varav tillväxtmarknader 20 %
varav globala 50 %

Alternativa placeringar 10 %
varav private equity 10 %

Globala aktier
De globala aktierna i normportföljen för -
delas på fyra geografiska regioner (Europa,
Nord- och Sydamerika, Japan och Sydost -
asien/Oceanien) efter de olika delmarkna-
dernas tyngd i den globala aktiemarknaden.
Under år 2008 gjordes aktieplaceringar i
länderna inom euroområdet samt i Sverige,
Danmark, Norge, Polen, Schweiz, Storbri-
tannien, Tjeckien, Ungern, Turkiet, Brasilien,
Kanada, Mexico, USA, Japan, Australien,
Hong Kong, Korea, Nya Zeeland, Singapore
och Taiwan.

Aktier tillväxtmarknader
För att få en exponering mot aktieutveck-
lingen på de s.k. tillväxtmarknaderna görs
placeringar i en typ av noterade värdepapper
(notes), som består av en derivatdel och en
obligationsdel. Derivatdelen innebär att 
värdeutvecklingen följer utvecklingen av 
aktieindex på ett antal tillväxtmarknader.
Värdet på dessa notes kan alltså gå både
upp och ned beroende på utvecklingen på
aktiemarknaderna i de länder som ingår i
det valda indexet. Dessa länder är Argentina,
Brasilien, Chile, Kina, Colombia, Tjeckien,
Egypten, Ungern, Indien, Indonesien, Israel,
Korea, Malaysia, Mexico, Marocko, Pakistan,
Peru, Filippinerna, Polen, Ryssland, 
Sydafrika, Taiwan, Thailand och Turkiet.
Marknadsvärdet av obligationsdelen beror
på marknadsutvecklingen för företags -
obligationer. Värdepapperen är antingen
emitterade eller garanterade av företag som
har en rating på lägst AA för minst 75 % av
innehaven och lägst A+ för återstoden. Kravet
på rating kan ersättas med att det hos emit-
tenten finns tillgångar med motsvarande 
rating som säkerställer värdepapperen.

Valutasäkring
Aktieplaceringar i euro, brittiska pund, US-
dollar och japanska yen kurssäkras genom
valutaterminskontrakt till 50 % av marknads -
värdet. Placeringar i private equityfonder 
i euro, brittiska pund och US-dollar kurs -
säkras genom valutaterminskontrakt till 50 %
av det värde som de tas upp till vid NAV-
kursberäkning. Övriga placeringar i utländs-

ka valutor kurssäkras inte. Detta utgör den
riskneutrala valutapositionen.

För att ta till vara möjligheter till högre 
avkastning förvaltas valutapositionen aktivt.
Det innebär att avvikelser får göras från den
riskneutrala valutapositionen genom place-
ringar i olika former av valutaderivat. Den
aktiva förvaltningen av valutapositionen 
begränsas på så sätt att kurssäkringen av
aktieplaceringar och private equityplace-
ringar i andra valutor än svenska kronor får
variera mellan 0 % och 100 %.

Valutasäkringsstrategin innebar att det
kurssäkrade beloppet vid utgången av år
2008 motsvarade 37 % av tillgångarna 
i utländska valutor och 29 % av den totala
fondförmögenheten.

Derivatinstrument och aktielån
Avistahandel utgör grunden för placeringarna
i Premievalsfonden. Derivatinstrument får
enligt fondbestämmelserna användas i syfte
att effektivisera förvaltningen av fonden.
Under år 2008 användes derivatinstrument
i begränsad omfattning. Utlåning av aktier
förekom inte. Upplåning av aktier för blank-
ning förekom inom ramen för den s.k. sepa-
rerade alfaförvaltningen och omfattade 
därmed hela den svenska och en del av den
europeiska aktiva aktieförvaltningen.

Förvaltningsavgift
Premievalsfonden betalar en förvaltnings-
avgift till Sjunde AP-fonden. Avgiften belastar
fonden varje dag med 1/365-del av den för
helt år beräknade avgiften. Avgiften avser
kostnader för förvaltning, administration,
redovisning, förvaring av värdepapper, 
information och tillsyn m.m. Under 2008
uppgick avgiften till 0,15 % per år av fondens
förmögenhet.

Transaktionskostnader såsom courtage
till mäklare och avgifter till depåbanker 
för värdepapperstransaktioner belastar 
Premievalsfonden direkt och ingår inte i för-
valtningsavgiften.

Avkastning

Metod för att mäta avkastning
Mätningen av avkastning och risk i Premie-
valsfonden grundas på dagliga värderingar
av tillgångarna i fonden. Sådana värderingar
görs enligt två olika modeller.

Den första värderingen ligger till grund för
den s.k. NAV-kursen (Net Asset Value) som
används vid köp och inlösen av andelar i
fonden. Den förvaltningsavgift som Premie-
valsfonden betalar till Sjunde AP-fonden är
avdragen från värdet. Vid NAV-kursberäkning-
en används de priser på fondens tillgångar
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som gäller kl. 16.00 svensk tid. Den avkast-
ningsberäkning som görs med NAV-kurs -
utvecklingen som grund speglar värdeutveck -
lingen från pensionsspararens perspektiv.

Den andra värderingen ligger till grund 
för uppföljningen av fondens utveckling i 
relation till jämförelseindex. Värderingen
sker därför enligt samma principer som ligger
till grund för beräkningen av jämförelse -
index. Den förvaltningsavgift som Premie-
valsfonden betalar till Sjunde AP-fonden är
inte avdragen. Vid denna värdering används
de priser på fondens tillgångar som finns
noterade vid stängningen av marknads -
platserna på respektive marknad där 
fondens tillgångar är noterade.

Under de senaste åren har finansiella 
företags metoder för värdering av onoterade
värdepapper uppmärksammats i den 
allmänna debatten. Premievalsfondens 
tillgångar består i huvudsak av noterade
värdepapper. För 74 % av tillgångarna kan
värderingen grundas på marknadsnoterade
och faktiskt handlade börskurser. Ytterligare
20 % av tillgångarna är noterade, men
handlas inte regelbundet utan värderas med
hjälp av teoretiska modeller, där ingående
parametrar hämtas från noterade kurser.
För de onoterade värdepapperen, 6 % av 
tillgångarna, tillämpas värderingsmodeller
som säkerställer en god bedömning av verk-
ligt värde. Det pågår ett arbete inom Sjunde
AP-fonden för att ytterligare utveckla dessa
värderingsmodeller.

Avkastning från spararnas perspektiv
Avkastningen i Premiesvalsfonden under 
år 2008 var -42,8 % mätt enligt NAV-
kursmodellen.

Målet för Premievalsfonden är fr.o.m. 
år 2004 att avkastningen under löpande
femårsperioder motsvarar minst genom-
snittet för samtliga fonder som kan väljas
aktivt i premiepensionssystemet ökat med
0,35 procentenheter per år. Jämförelsen med
övriga fonder i pensionssystemet görs med
avkastning mätt enligt NAV-kursmodellen.
För jämförelsen beräknas Sjunde AP-fondens
PPM-index. Detta index mäter det kapital-
vägda genomsnittet för samtliga fonder som
är öppna för aktiva val i premiepensions -
systemet. Vikterna i indexet motsvarar den
andel av premiepensionskapitalet som är
placerat i respektive fond.

Under femårsperioden 2004 - 2008 var
avkastningen i Premievalsfonden -3,7 %.
Under samma period var avkastningen 
i Sjunde AP-fondens PPM-index 12,8 %. 
Premievalsfondens avkastning har alltså inte
nått upp till PPM-index under den senaste
femårsperioden. Under 2008 låg Premie-
valsfondens avkastning 8,3 procentenheter
under PPM-genomsnittet. Orsaken var
främst att Premievalsfonden, som enbart
placerar i aktier, hade en betydligt högre 

aktieandel än genomsnittet, samtidigt som
avkastningen för aktier var starkt negativ
under året.

Avkastning i relation till jämförelseindex
och uppdelad på tillgångsslag
Det operativa målet för den aktiva förvalt-
ningen under år 2008 var att överträffa 
fondens jämförelseindex med minst 0,5
procentenheter. Denna jämförelse görs
med avkastningen mätt enligt stängnings-
kursmodellen. Mätt på detta sätt var
Premie valsfondens avkastning -42,4 % och
jämförelseindex -36,6 % under år 2008.
Premievalsfondens avkastning nådde 
alltså inte upp till det uppsatta målet för
överavkastning. 

Avvikelsen mot jämförelseindex kan till
ungefär två tredjedelar förklaras av place-
ringarna i s.k. notes för exponering mot 
aktieutvecklingen på tillväxtmarknader. 
Turbulensen på finansmarknaderna med-
förde att värderingen av den underliggande
obligationen i instrumentet utvecklades 
negativt under året. Bedömningen är dock
att det inte finns någon kreditförlustrisk i
dessa värdepapper, utan att värderingen av
obligationsdelen vid inlösentidpunkten
kommer att sammanfalla med det nominella
värdet. Återstående del av avvikelsen mot
jäm förelseindex förklaras främst av svag ut-

veckling för globala aktier och private equity.
Avkastning för de olika tillgångsslagen 

visas i följande tabell.

Tillgångsslag Avkastning
Svenska aktier -36,7 %
Aktier tillväxtmarknader -60,1 %
Globala aktier utan valutasäkring -29,9 %
Valutasäkring -14,0 %
Aktiv valutaförvaltning 1,2 %
Private equity -44,0 %

Eftersom de olika tillgångsslagen väger 
olika tungt i totalportföljen bidrar de olika
mycket till totalavkastningen. Bidragen till
totalavkastningen var följande.

Tillgångsslag Bidrag till totalavkastning
Svenska aktier -7,3 procentenheter
Aktier 
tillväxtmarknader -11,9 procentenheter
Globala aktier utan 
valutasäkring - 14,8 procentenheter
Valutasäkring -4,0 procentenheter
Aktiv valutaförvaltning 0,3 procentenheter
Private equity 
(noterade innehav) -4,7 procentenheter
Summa 42,4 %

Ytterligare uppgifter om avkastning, risk m.m
under den senaste femårsperioden finns 
i faktarutan med nyckeltal i det följande.
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Jämförelseindex
Jämförelseindex utgörs av ett sammanvägt index för de olika delportföljernas jämförelsein-
dex efter respektive delportföljs vikt i normportföljen. Hänsyn tas därvid till den tillämpade
valutasäkringen. Följande jämförelseindex används:

Portfölj Jämförelseindex 
Aktier Sverige SBX (Stockholmsbörsens benchmarkindex)

Inkluderar återinvesterad utdelning 
Aktier tillväxtmarknader FTSE Emerging Index (gross)
Aktier globalt

Europa FTSE All World Index Europe (net)
Nord- och Sydamerika FTSE World Index Americas (gross)

Japan FTSE World Index Japan (gross)
Sydostasien/Oceanien FTSE World Index Asia Pacific exkl. Japan (gross)

Private equity FTSE All World Index (Europa net och i övrigt 
gross) ökat med 4 procentenheter per år*

(net) = inklusive återinvesterad utdelning med avdrag för källskatt på utdelningar
(gross) = inklusive återinvesterad utdelning utan avdrag för definitiv källskatt på utdelningar
* Före den 15 maj 2007 FTSE All World Index
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Förklaringar till nyckeltalen

Avkastnings- och riskberäkningar: Premie-
valsfondens avkastning och risk beräknas
på två sätt. Den första metoden speglar
värde utvecklingen från pensionsspararens
perspektiv och grundas på fondens NAV-kurs
(Net Asset Value) som används vid köp och
inlösen av andelar. Denna metod innebär
att avkastningen redovisas efter avdrag av
den förvaltningsavgift som Premievalsfonden
betalar till Sjunde AP-fonden. Jämförelsen
görs med Sjunde AP-fondens PPM-index. 
Vid NAV-kursvärderingen används de priser
på fondens tillgångar som gäller kl. 16.00
svensk tid. Den andra metoden, som används
vid jämförelsen med fondens jämförelse -
index, innebär att avkastningen redovisas
före avdrag av den förvaltningsavgift som
Premievalsfonden betalar till Sjunde AP-
fonden. Vid värderingen används i denna
modell de priser på fondens tillgångar som
finns noterade vid stängningen av marknads -
platserna på respektive marknad där fondens
tillgångar är noterade.

Sjunde AP-fondens PPM-index: Visar det 
kapitalvägda genomsnittet för samtliga 
fonder inom PPM-systemet som är öppna för
aktiva val. Vikterna motsvarar den andel av
premiepensionskapitalet som är placerat 
i respektive fond.

Standardavvikelse: Visar för avkastning 
och index hur stor svängningen kring medel-
värdet har varit.

Sharpekvot: Ett riskjusterat avkastningsmått
som anger avkastningen per enhet risk
(risk=standardavvikelse). Sharpekvoten 
beräknas som portföljavkastning minus den
riskfria räntan dividerad med standard -
avvikelsen. Exempel: Om årsavkastningen
är 10 %, den riskfria räntan 4 % och 

standardavvikelsen 15 %, blir Sharpekvoten
((10-4)/15)=0,4. Det betyder att vi erhåller
0,4 % avkastning per enhet risk.

Aktiv risk: Ett mått på hur mycket en portfölj
avviker från sitt jämförelseindex. Den dagliga
avkastningen för en portfölj jämförs med
den dagliga avkastningen för motsvarande
index. Standardavvikelsen för denna differens
är ett mått på den aktiva risken. Ju lägre
standardavvikelsen är, desto lägre är den
aktiva risken. En låg aktiv risk innebär att de
enskilda värdepappernas vikter i portföljen
är ungefär lika stora som värdepappernas
vikter i index. Avkastningen för en portfölj
med låg aktiv risk kommer med stor sanno-
likhet att vara av samma storlek som avkast -
ningen för index. En hög aktiv risk innebär
att de enskilda värdepappernas vikter 
i portföljen avviker från vikterna i index. 
Avkastningen för en portfölj med hög aktiv
risk kan vara avsevärt större eller mindre än
avkastningen för index.

Informationskvot: Ett mått på om risktagan-
det som visas av den aktiva risken har givit
ett positivt bidrag till portföljens avkastning.
En positiv informationskvot säger att port-
följen har haft en högre avkastning än index.
Ju större positivt tal, desto större över -
avkastning (portföljens avkastning - index
avkastning) per enhet risk. Är informations-
kvoten negativ har portföljens avkastning
varit lägre än index. Informationskvoten 
beräknas genom att portföljens relativa 
avkastning delas med portföljens aktiva
risk. Med portföljens relativa avkastning
menas portföljens avkastning under den 
aktuella perioden minus index avkastning
under samma period.

Omsättningshastighet: Mäter hur många
gånger värdepapper har köpts eller sålts 
i förhållande till fondförmögenheten. 

Beräknas genom att det lägsta värdet av
summa köpta och summa sålda värde -
papper under perioden divideras med den
genomsnittliga fondförmögenheten och
anges i procent.

Totalkostnadsandel (TKA): Summan av 
fondens kostnader inklusive transaktions-
kostnader vid köp och försäljning av värde-
papper. TKA uttrycks i procent av den genom -
snittliga fondförmögenheten. 

Totalkostnadsandel inkl. alternativa 
placeringar: Beräknas som TKA men inklu-
derar också kostnader i de kommanditbolag
genom vilka huvuddelen av de alternativa
placeringarna kanaliseras.

Total expense ratio (TER): Beräknas som
TKA (se ovan) men exklusive transaktions-
kostnader vid köp och försäljning av värde-
papper.

Transaktionskostnader: Courtage till mäklare
och transaktionsavgifter till depåbank.
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Fondens tio största innehav i % av fondkapitalet 
vid utgången av år 2008
(exkl. placeringar i onoterade private equityfonder)

Signum Finance II 091514 (note tillväxtmarknader) 4,6
Signum Finance I 130410 (note tillväxtmarknader) 3,7
Signum Finance III 130522 (note tillväxtmarknader) 3,5
Signum Finance V 130422 (note tillväxtmarknader) 3,5
Ericsson B 2,4
Signum Finance II 120424 (note tillväxtmarknader) 2,4
Hennes & Mauritz 2,2
Nordea 1,5
AstraZeneca 1,3
Telia Sonera 1,2
Summa tio största innehav 26,3

Placeringarnas geografiska fördelning 
i % av fondkapitalet vid utgången av år 2008
Europa 26
Amerika 25
Sverige 20
Tillväxtmarknader 19
Japan 6
Sydostasien och Oceanien 4
Summa 100
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Nyckeltal
2008 2007 2006 2005 2004

Fondförmögenhet (kr) 1 692 322 495 2 637 799 215 2 270 301 412 1 694 603 059 1 190 334 274
Antal andelar 27 285 331,7834 24 304 510,9304 22 538 505,3825 18 783 954,4286 16 844 514,4239
Andelskurs (kr) 62,04 108,51 100,73 90,17 70,64

Förvaltningsavgift (Tkr) 3 220 5 636 9 732 7 550 5 734

NAV-kursberäknad avkastning och risk
Totalavkastning Premievalsfonden ( %) -42,8 7,7 11,7 27,7 9,6
Totalavkastning Sjunde AP-fondens 
PPM-index (%) -34,5 5,8 13,0 32,3 8,8
Totalrisk Premievalsfonden 
(standardavvikelse, %) 29,3 13,4 10,0 8,5 10,5
Totalrisk Sjunde AP-fondens
PPM-index (standardavvikelse, %) 23,4 12,4 11,7 8,0 10,1

Stängningskursberäknad 
avkastning och risk
Totalavkastning Premievalsfonden (%) -42,4 8,4 12,0 28,2 10,5
Totalavkastning Jämförelseindex (%) -36,6 8,1 11,9 27,2 11,7
Totalrisk Premievalsfonden 
(standardavvikelse, %) 31,6 13,1 10,3 7,7 9,7
Totalrisk Jämförelseindex 
(standardavvikelse, %) 30,9 13,7 10,6 8,0 9,8

Sharpekvot -1,5 0,4 1,0 3,5 0,8
Aktiv risk (%) 4,0 1,1 0,7 0,7 0,7
Informationskvot -1,5 0,3 0,2 1,3 -1,8

Omsättningshastighet (%) 85,3 65,4 32,6 25,6 43,1

Kostnader
Förvaltningsavgift (%)1 0,15 0,18 0,29 0,30 0,32
Totalkostnadsandel (TKA, %) 1 0,32 0,37 0,42 0,50 0,61
Totalkostnadsandel (TKA) 
inkl. alt. placeringar (%) 0,38 0,42 0,44 0,52 0,63
Total expense ratio (TER, %) 0,19 0,18 0,29 0,30 0,52
Transaktionskostnader (Tkr) 3 194 3 439 2 469 2 872 3 270
Transaktionskostnad, andel 
av omsättning (%) 0,10 0,10 0,15 0,33 0,26

Fram t.o.m. den 31 mars 2007 omfattades fonden av PPM:s rabattsystem. 

Kostnadsuppgifter avser i förekommande fall nettoavgifter efter PPM-rabatt.
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Organisationsnummer 504400-8240

Balansräkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar
Finansiella instrument med positivt marknadsvärde (not 1) 1 755 866 103,8% 2 711 625 102,8%
Bank och övriga likvida medel 14 420 0,8% 21 285 0,8%
Kortfristiga fordringar 40 570 2,4% 11 487 0,4%
Summa Tillgångar 1 810 856 107,0% 2 744 397 104,0%

Skulder
Finansiella instrument med negativt marknadsvärde (not 2) 104 854 6,2% 47 835 1,8%
Övriga kortfristiga skulder 13 680 0,8% 58 763 2,2%
Summa Skulder 118 534 7,0% 106 598 4,0%

Fondförmögenhet (not 3) 1 692 322 100,0% 2 637 799 100,0%

Poster inom linjen (not 12) 150 066 8,9% 218 802 8,3%

Resultaträkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008 2007

Intäkter och värdeförändring
Värdeförändring på aktierelaterade instrument (not 4) -1 109 624 115 562
Värdeförändring på ränterelaterade instrument (not 5) 0 -10
Ränteintäkter (not 6) 2 007 2 815
Utdelningar (not 7) 49 272 47 341
Valutakursvinster och –förluster netto (not 8) -75 008 11 560
Övriga intäkter (not 9) 191 508
Summa Intäkter och värdeförändring -1 133 162 177 776

Kostnader
Förvaltningskostnader (not 10) -3 220 -5 636
Övriga kostnader (not 11) -1 365 -1 123
Summa Kostnader -4 585 -6 759

årets resultat -1 137 747 171 017

Redovisningsprinciper
Årsberättelsen för fonden har upprättats enligt lagen om investerings -
fonder samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Finansiella instrument värderas till verkligt värde. Det innebär att
aktierelaterade värdepapper som är noterade på en auktoriserad börs
värderas till senaste betalkurs kl. 16.00 den sista handelsdagen 
under räkenskapsåret. S.k. notes, vilkas värde bestäms av utveck-
lingen av vissa angivna index, värderas enligt uppgifter från index -
leverantören. Onoterade aktierelaterade värdepapper, som utgörs
av indirekta placeringar i private equityfonder och hedgefonder, 
värderas enligt senast tillgängliga information om verkligt värde.
Ränterelaterade värdepapper värderas till senaste betalkurs kl. 16.00
den sista handelsdagen under räkenskapsåret. Valutaderivat 
värderas utifrån senaste valutakurser kl. 16.00 den sista handels-
dagen under räkenskapsåret.

Vid beräkning av realisationsvinster och realisationsförluster 
används genomsnittsmetoden. 

Utlånade värdepapper redovisas fortsatt i balansräkningen samt
tas upp inom linjen. Inlånade värdepapper redovisas inte i balans-
räkningen, men tas upp inom linjen. Erhållna och upplupna premier
(intäktsränta) redovisas som övriga intäkter. Betalda och upplupna
premier (utgiftsränta) för inlånade värdepapper redovisas som 
övriga kostnader.

Skatt
Premievalsfonden är inte skattskyldig i Sverige. För placeringar 
i utlandet kan i vissa fall finnas skattskyldighet i form av s.k. definitiv
källskatt på utdelningar.

Noter

Not 1 - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Aktierelaterade värdepapper, noterade på en 
reglerad marknad 1 606 913 95,0% 2 553 801 96,8%
Aktierelaterade värdepapper, 
onoterade 83 355 4,9% 56 582 2,2%
Ränterelaterade värdepapper, 
onoterade 25 498 1,5% 69 950 2,6%
Aktiederivat, noterade på en 
reglerad marknad 113 0,0% 63 0,0%
Valutaderivat, onoterade 39 987 2,4% 31 229 1,2%
Summa 1 755 866 103,8% 2 711 625 102,8%
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Not 2 – Finansiella instrument med negativt marknadsvärde
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Aktierelaterade värdepapper, noterade på en 
reglerad marknad 4 879 0,3% 29 551 1,1%
Aktiederivat, noterade på en 
reglerad marknad 187 0,0% 9 0,0%
Valutaderivat, onoterade 99 788 5,9% 18 275 0,7%
Summa 104 854 6,2% 47 835 1,8%

Sammanställning av hur fondförmögenheten fördelar sig på note-
rade och onoterade finansiella instrument samt övriga tillgångar
och skulder

Andel
Marknadsvärde avfond

Summa noterade finansiella instrument 1 601 960 94,7%
Summa ej noterade finansiella instrument 49 052 2,9%
Övriga tillgångar och skulder 41 310 2,4%
Fondförmögenhet 1 692 322 100,0%

Not 3 – Förändring av fondförmögenhet
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Fondförmögenhet vid årets början 2 637 799 2 270 301
Andelsutgivning 267 369 268 899
Andelsinlösen -75 099 -72 418
Årets resultat enligt resultaträkning -1 137 747 171 017
Fondförmögenhet vid periodens slut 1 692 322 2 637 799

Not 4 – Specifikation av värdeförändring på 
aktierelaterade instrument
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Realiserat kursresultat -47 525 246 728
Realiserat valutaresultat -64 333 -63 245
Orealiserat kursresultat -1 266 818 -68 322
Orealiserat valutaresultat 269 052 401
Summa -1 109 624 115 562

Not 5 – Specifikation av värdeförändring på 
ränterelaterade instrument
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Realiserat kursresultat 0 102
Realiserat valutaresultat 0 0
Orealiserat kursresultat 0 -112
Orealiserat valutaresultat 0 0
Summa 0 -10

Not 6 – Specifikation av ränteintäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Obligationer 0 7
Korta ränteplaceringar 1 464 2 413
Bankkonton 543 395
Summa 2 007 2 815

Not 7 – Specifikation av utdelningar
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Utdelning 51 841 49 757
Kupongskatt -3 046 -2 790
Restitution 477 374
Summa 49 272 47 341

Not 8 – Specifikation av valutakursvinster och –förluster netto
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Korta ränteplaceringar -2 765 1 751
Valutaderivat -74 995 13 988
Bankkonton 2 752 -4 179
Summa -75 008 11 560

Not 9 – Specifikation av övriga intäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Övriga finansiella intäkter 191 508
Summa 191 508

Not 10 – Specifikation av förvaltningskostnad
Ersättning till Sjunde AP-fonden för förvaltning har betalats med 0,5 %
per år på det förvaltade kapitalet under det första kvartalet och med
0,15% per år på det förvaltade kapitalet under återstoden av året. Detta
ger för helåret 2007 en förvaltningskostnad på 3 220 tkr (5 636 tkr).
I avgiften till Sjunde AP-fonden ingår ersättning till förvaringsinstitut
för depåförvaring samt ersättning till Finansinspektionen för tillsyn.

Not 11 – Specifikation av övriga kostnader
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008 2007
Premier aktieinlåning -356 -253
Transaktionsavgifter Nordea/Bank of NY -870 -835
Övriga bankavgifter -139 -35
Summa -1 365 -1 123

Erlagt courtage, som redovisas tillsammans med värdeförändringen
på aktierelaterade instrument, uppgår för helåret 2007 till 1 829 tkr
(1 376 tkr).

Not 12 – Poster inom linjen
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Inlånade värdepapper och
ställda säkerheter

Inlånade värdepapper 28 066 96 307
Ställda säkerheter för inlånade
värdepapper 10 670 0

Ställda säkerheter för derivathandel 2 020 2 934

Utestående åtaganden
Placeringar i Private Equity-fonder 109 310 119 561

Summa 150 066 218 802

I den tryckta årsredovisningen har förteckningen över innehavda

värdepapper utelämnats. Förteckningen finns tillgänglig på www.ap7.se

och kan också beställas från Sjunde AP-fonden.
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Årsredovisning 2008

Sjunde AP-fonden
Organisationsnummer 802406-2302

Förvaltningsberättelse

Sjunde AP-fonden 
i det allmänna 
pensionssystemet
I det allmänna pensionssystemet ingår att
en del av pensionsavgiften ska avsättas till
s.k. premiepension och förvaltas i värde-
pappersfonder efter individuella val av 
pensionsspararna. Premiepensionssystemet
administreras av den statliga Premie -
pensionsmyndigheten (PPM) som fungerar
på samma sätt som ett fondförsäkringsbolag.
Sjunde AP-fonden, som också är en statlig
myndighet, fungerar inom detta system på
samma sätt som ett fondbolag med förvalt-
ning av värdepappersfonder. För de personer
som avstår från att välja någon annan fond 
i premiepensionssystemet ska medlen av
PPM placeras i en särskild fond som kallas
Premiesparfonden och förvaltas av Sjunde
AP-fonden. Vidare förvaltar Sjunde AP-fonden
ytterligare en fond, Premievalsfonden, som
kan väljas på samma sätt som andra fonder
inom premiepensionssystemet. Premie -
sparfonden och Premievalsfonden är avsedda
enbart för premiepensionsmedel och är inte
öppna för annat sparande.

Sjunde AP-fondens verksamhet med 
kapitalförvaltning startade i samband med
att det första fondvalet inom premiepensions -
systemet ägde rum under hösten 2000.
Därefter har Premiesparfonden och Premie-
valsfonden årligen tillförts kapital, i huvud-
sak genom att PPM har fördelat nya årgångar
av premiepensionsmedel på fonder. Under
2008 placerade PPM premiepensions -
medel för 2007 års pensionsrätter. Totalt
ökade det förvaltade kapitalet med 10,3
miljarder kronor (9,9 miljarder kronor 2007)
genom köp av andelar i de båda fonderna
under 2008. Utflödet av kapital genom 
inlösen av andelar, främst på grund av att
premiepensionssparare bytte till andra 
fonder, uppgick till sammanlagt cirka 3,6
miljarder kronor (4,5 miljarder kronor) 
under året. 

Vid utgången av år 2008 förvaltade 
Sjunde AP-fonden sammanlagt cirka 64,4
miljarder kronor (90,0 miljarder kronor), varav
cirka 62,7 miljarder kronor (87,4 miljarder
kronor) motsvarande 97,4 % (97,1 %) 
i Premiesparfonden och cirka 1,7 miljarder
kronor (2,6 miljarder kronor) motsvarande
2,6 % (2,9 %) i Premievalsfonden. Minsk-
ningen av det totala förvaltade kapitalet beror
på den negativa avkastningen under året.

Särskilda årsberättelser 
för Premiesparfonden och 
Premievalsfonden
Kapitalförvaltningen i Premiesparfonden
och Premievalsfonden redovisas i särskilda
årsberättelser för dessa fonder. Denna för-
valtningsberättelse behandlar verksamheten
i “fondbolaget” Sjunde AP-fonden.

Externa tjänster
Sjunde AP-fonden har en relativt liten men
högt kvalificerad fast organisation. Därutöver
utnyttjas externa tjänster på de områden
där det är lämpligt för att säkerställa hög
kompetens, låga kostnader och liten sår -
barhet. Denna modell innebär att det är en
viktig uppgift för den fasta organisationen
att fungera som en kvalificerad beställare
och ha en effektiv och fortlöpande kvalitets-
och kostnadskontroll över de utlagda 
uppdragen.

Eftersom en stor del av tillgångarna för-
valtas externt, lägger Sjunde AP-fonden ned
ett betydande arbete för att systematiskt
följa upp de externa förvaltarna. Samtliga
förvaltare besöks årligen två gånger, varvid
såväl förvaltningsresultat som administrativa
rutiner utvärderas. Efter tre år görs en för-
djupad utvärdering av varje förvaltare.

I samband med starten av kapitalförvalt-
ningen år 2000 gjordes en offentlig upp-
handling av externa aktieförvaltare. I enlig-
het med lagen om offentlig upphandling
konkurrensutsattes på nytt alla externa
aktie förvaltares uppdrag genom offentlig
upphandling som påbörjades under 2006.
Upphandlingarna, som under 2007 ledde
till att avtal träffades med sju förvaltare, 
avslutades under 2008 med att avtal träffa-
des med följande förvaltare.

Carnegie Investment Bank, Stockholm
(separerad alfaförvaltning av svenska aktier;
nytt uppdrag)

UBS Global Asset Management, London
(separerad alfaförvaltning av europeiska 
aktier; nytt uppdrag)

Under 2008 påbörjades en offentlig upp-
handling av förvaltare av s.k. private equity.
Med anledning av turbulensen på de finan-
siella marknaderna under året har denna
upphandling ännu inte slutförts.

ägarfrågor
Som en del av verksamhetsplanen fastställs
årligen en ägarpolicy för Sjunde AP-fonden. 
I ägarpolicyn anges riktlinjer för hur Sjunde
AP-fonden ska utöva den ägarfunktion som
följer av aktieinnehaven i Premiesparfonden

och Premievalsfonden. En begränsning är
därvid att Sjunde AP-fonden enligt lagen om
AP-fonder inte får utöva sin rösträtt för
svenska aktier utom i vissa undantagsfall.

Styrelsens arbete
Styrelsen hade under 2008 sju samman -
träden. I anslutning till ett av sammanträdena
genomfördes ett styrelseseminarium om 
de förändringar av uppdraget till Sjunde AP-
fonden som aviserats från Finansdeparte-
mentet samt besök hos en av de nya externa
förvaltarna av valutasäkringspositionen,
Lee Overlay Partners.

Styrelsen har inrättat ett arbetsutskott
som består av ordföranden, vice ordföran-
den och VD. Arbetsutskottet förbereder 
styrelsens sammanträden och beslutar i de
frågor som styrelsen delegerar till arbets -
utskottet. Som stöd och rådgivare åt VD vid
olika verksamhetsbeslut och som rådgivande
organ åt den interna kapitalförvaltningen
finns ett placeringsråd inrättat. Placerings-
rådet bestod under 2008 av fyra styrelse -
ledamöter och två externa medlemmar. 
Styrelsen har i övrigt inte inom sig inrättat
några kommittéer.

Under 2008 var revisorer närvarande vid
två styrelsesammanträden.

Vid ett av styrelsens sammanträden 
ägnades särskild tid åt att reflektera och
diskutera kring formerna för effektivt styrelse -
arbete. En särskilt inbjuden gäst med lång
egen erfarenhet av kvalificerat styrelsearbete
delgav styrelsen sina erfarenheter.

Ledningsfunktioner
För övergripande frågor som inte avser 
kapitalförvaltningen finns en ledningsgrupp
som under 2008 bestod av tre personer
(två män och en kvinna): verkställande 
direktören, vice verkställande direktören
och administrativa chefen.

För kapitalförvaltningen finns en place-
ringskommitté som under 2008 bestod av
fyra personer (alla män): verkställande 
direktören, vice verkställande direktören 
i sin egenskap av chef för förvaltning, 
chefen för fondadministration och chefen
för analysfunktionen.

Personal
Antalet tillsvidareanställda var under större
delen av 2008 sexton personer (sex kvinnor
och tio män). En person (kvinna) slutade sin
anställning i slutet av år 2008.

Den totala sjukfrånvaron under året upp-
gick till 0,3 % (0,5 %) av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid med fördel-
ningen 0,0 % (0,0 %) för män och 0,8 % (1,5
%) för kvinnor. Någon långtidssjukfrånvaro
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(60 dagar eller mer) förekom inte.
Under det första halvåret 2008 var verk-

ställande direktören föräldraledig. Hans
uppgifter sköttes under föräldraledigheten
av den vice verkställande direktören.

Resultat
Resultat i form av avkastning för Premie -
sparfonden och Premievalsfonden redovisas
i årsberättelserna för respektive fond.

Under 2008 uppgick Sjunde AP-fondens
intäkter av rörelsen till 111 243 tkr (127 097
tkr). Kostnaderna, inklusive räntenetto, upp-
gick till 129 826 tkr (116 894 tkr). Resultatet
för myndigheten Sjunde AP-fonden år 2008
blev således -18 583 tkr (10 203 tkr). Det
balanserade resultatet vid årets slut var 
-157 981 tkr (-139 397 tkr).

Sjunde AP-fondens intäkter är helt bero-
ende av det förvaltade kapitalets storlek,
medan kostnaderna är det till ungefär
hälften. De kapitalberoende kostnaderna
utgörs av avgifter till externa kapitalförvaltare
och till depåbanken. Genom att det förval -
tade kapitalet minskade dramatiskt under
2008 till följd av den globala finanskrisen,
minskade också Sjunde AP-fondens intäkter
och kapitalberoende kostnader jämfört med
år 2007. Totalt ökade dock kostnaderna för
externa förvaltare. Det beror främst på att
de nya avtal som Sjunde AP-fonden träffat
med externa kapitalförvaltare i flera fall
även innehåller resultatbaserade avgifter.
Detta innebär att om förvaltarna lyckas
överträffa vissa angivna avkastningsmål
har de rätt att ta ut högre avgifter i form av
en andel av överavkastningen upp till en viss
nivå. En förutsättning för att resultatbaserad
avgift ska betalas ut är att förvaltaren har
uppnått ett positivt resultat i absoluta tal,
dessutom finns en övre gräns på hur stor
denna resultatbaserade avgift kan bli. De
högre avgifterna belastar “fondbolaget”
Sjunde AP-fonden, medan den ökade 
avkastning som motiverat de högre avgifterna
kommer spararna i Premiesparfonden och
Premievalsfonden till godo. Ett par av de 
externa förvaltarna med resultatberoende
avgift har under 2008 lyckats så väl att relativt
stora resultatberoende avgifter belastat
“fondbolaget”, samtidigt som den ökade 
avkastningen kommit spararna till del.

Sammantaget innebar detta att resulta-
tet för “fondbolaget” försämrades med cirka
28,8 miljoner kronor i förhållande till före -
gående år.

Prognos över resultat 
och finansiering
Kostnaderna för myndigheten Sjunde AP-
fondens verksamhet ska täckas av de för-
valtningsavgifter som tas ur de förvaltade
medlen i Premiesparfonden och Premie-
valsfonden. Kostnaderna för att bygga upp
verksamheten ska fördelas över flera år för

att inte oproportionerligt belasta någon 
enstaka årgång av premiepensionssparare.
Detta innebär att årsresultatet i myndigheten
Sjunde AP-fonden har varit negativt från
starten av verksamheten fram t.o.m. år 2004.
Därefter har årsresultatet varit positivt fram
till det negativa resultatet år 2008. För att 
finansiera det balanserade negativa resulta-
tet har Sjunde AP-fonden tillgång till krediter
i Riksgäldskontoret. Enligt regeringens beslut
disponerar Sjunde AP-fonden under 2009
dels ett räntekonto med kredit på högst 
150 miljoner kronor, dels lån på högst 
5 miljoner kronor för finansiering av anlägg-
ningstillgångar.

En beräkning utifrån en rad antaganden
om in- och utflöden av kapital, avkastning,
kostnadsutveckling etc. visar att Sjunde 
AP-fonden även 2009 kommer att redovisa
ett negativt resultat. Därefter beräknas
dock successivt förbättrade årsresultat.
Detta innebär att det balanserade under-
skottet blir allt lägre för att i god tid före år
2020 vara helt eliminerat.

Prognosen är mer osäker än tidigare år.
Det beror på de stora förändringar av Sjunde
AP-fondens uppdrag som aviserats från 
Finansdepartementet. Konsekvenserna för
Sjunde AP-fondens kostnader och intäkter
till följd av det ändrade uppdraget är ännu
svåra att överblicka. 

35



Sjunde AP-fonden | Årsredovisning 2008
Organisationsnummer 802406-2302

Resultaträkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008 2007

Rörelsens intäkter
Förvaltningsavgifter 111 243 197 286

Avgår rabatt till PPM -0 111 243 -70 487 126 799
Övriga rörelseintäkter 0 298

Rörelsens kostnader
Personalkostnader (not 1) -29 353 -27 891
Övriga rörelsekostnader (not 2) -94 112 -85 232

Rörelseresultat - 12 222 13 974

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter 588 548
Räntekostnader -6 949 -4 319

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader - 18 583 10 203

årets resultat (not 3) - 18 583 10 203

Balansräkning
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar

Inventarier (not 4) 748 1 291
Summa anläggningstillgångar 748 1 291

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 7 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (not 5) 9 904 12 108
Kassa och bank 7 052 9 120

Summa omsättningstillgångar 16 963 21 228

Summa tillgångar 17 711 22 519

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Balanserat resultat -139 397 -149 600
Årets resultat - 18 583 10 203

Summa eget kapital -157 980 -139 397

Skulder

Krediter i Riksgäldskontoret (not 6) 138 407 138 690
Leverantörsskulder 798 2 280
Övriga skulder 1 482 1 142
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (not 7) 35 004 19 804

Summa skulder 175 691 161 916

Summa eget kapital och skulder 17 711 22 519

Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

Redovisningsprinciper
Sjunde AP-fonden följer de regler som finns i lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

PPM-rabatten, som fanns för förvaltningen av Premiesparfonden
och Premievalsfonden fram t.o.m. det första kvartalet 2007, tas 
i jämförelsesiffrorna för 2007 upp som avgående post under intäkter,

eftersom den utgjorde en betydande del av bruttointäkten och var helt
opåverkbar av Sjunde AP-fonden.

Inventarier aktiveras och avskrivning sker enligt plan på tre år för
datautrustning och på fem år för övriga inventarier. Fordringar upptas
till det värde som de beräknas inflyta med.
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Noter

Not 1 - Personalkostnader
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008 2007

Antal anställda
Medeltal anställda 16 17
Anställda 31 december 16 16
Antal personer i ledningsgruppen/
placeringskommittén 4 4

Löner och arvoden
Styrelseordförande 125 125
VD 2 890 2 986
Styrelsen exkl. ordförande 500 500
Ledningsgruppen/
placeringskommittén exkl. VD 4 400 4 091
Övriga anställda 9 527 9 046
Summa 17 442 16 748

Pensionskostnader
VD 831 942
Ledningsgruppen/
placeringskommittén exkl.VD 1 299 1 502
Övriga anställda 2 268 1 451
Summa 4 398 3 895

Sociala kostnader
Styrelseordförande 24 30
VD 1 165 1 221
Styrelse exkl. ordförande 121 131
Ledningsgruppen/
placeringskommittén exkl. VD 1 795 1 736
Övriga anställda 3 638 3 327
Summa 6 743 6 445

Övriga personalkostnader 770 803

Summa personalkostnader 29 353 27 891

Sjunde AP-fonden tillämpar kollektivavtalet mellan BAO och 
JUSEK/CR/CF (SACO). Ingen anställd har lön som innehåller någon
rörlig komponent. För verkställande direktören och vice verkställande
direktören gäller därutöver följande. Pensionsåldern är 65 år. De 
undantas från den pensionsplan som gäller enligt kollektivavtalet
och erhåller i stället individuella pensionsförsäkringar till en kostnad
motsvarande 30 % av den fasta lönen. Uppsägningstiden är 6 måna-
der. Om uppsägning sker från arbetsgivarens sida utbetalas efter
uppsägningstiden avgångsvederlag under 18 månader motsvarande
den fasta månadslönen. Avräkning sker mot utgående lön och 
inkomst av förvärvsverksamhet.

Styrelsens arvoden beslutas av regeringen. Utöver de av regeringen
fastställda arvodena har sammanlagt 125 000 kronor utbetalats 
till de styrelseledamöter som också ingår i arbetsutskottet och/eller
placeringsrådet. En styrelseledamot har genom bolag erhållit 
12 500 kronor i konsultarvode för ett särskilt uppdrag.

Not 2 – Övriga rörelsekostnader
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008 2007

Revision 1 345 1 309
Externa förvaltare och depåbank 63 475 56 450
Externa tjänster 20 999 17 026
Övriga kostnader 7 681 9 700
Avskrivningar enligt plan 612 747

Summa övriga kostnader 94 112 85 232

Arvoden till revisionsbolag
Revisionsuppdrag

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 280 913
KPMG 128 400
Ernst & Young 937 0
Deloitte 0 -4
Summa revisionsuppdrag 1 345 1 309

Not 3 – Kalkylmässig fördelning av hur Sjunde AP-fondens 
kostnader och intäkter 2008 hänför sig till förvaltningen 
av Premiesparfonden respektive Premievalsfonden
Enligt 5 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder) får Sjunde AP-fonden ur vardera av Premiesparfonden 
och Premievalsfonden ta ut medel för de förvaltningskostnader som 
upp kommit för respektive fond. Om kostnaderna avser både
Premie sparfonden och Premievalsfonden, ska de fördelas på ett 
skäligt sätt.

Sjunde AP-fonden tar ut sin ersättning ur Premiesparfonden och
Premievalsfonden genom de förvaltningsavgifter som respektive fond
betalar till Sjunde AP-fonden. Dessa förvaltningsavgifter redovisas
som intäkter i Sjunde AP-fonden. I följande tabell visas hur intäkter
och kostnader hos Sjunde AP-fonden hänför sig till förvaltningen av
Premiesparfonden respektive Premievalsfonden. Som fördelnings-
grund för gemensamma kostnader används genomsnittlig fondförmö-
genhet i respektive fond. Under 2008 var fördelningen 97 % (97 %) på
Premiesparfonden och 3 % (3 %) på Premievalsfonden.

Samtliga belopp i tusentals kronor

Premie- Premie-
sparfonden valsfonden Totalt

Intäkter
Förvaltningsavgifter 108 023 3 220 111 243
Fördelade gemensamma 
intäkter 570 18 588

Summa intäkter 108 593 3 238 111 831

Kostnader
Särkostnader -61 497 -1 978 -63 475
Fördelade gemensamma 
kostnader -64 931 -2 008 -66 939

Summa kostnader -126 428 -3 986 -130 414

årets resultat - 17 835 - 748 - 18 583

Ingående balanserat 
resultat -137 099 -2 298 -139 397

Utgående balanserat 
resultat -154 934 - 3 046 -157 981

Not 4 – Inventarier
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Ingående anskaffningsvärde 20 627 19 508
Inköp 69 1 119
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 20 696 20 627

Ingående avskrivningar -19 336 -18 589
Årets avskrivningar -612 -747
Utgående ackumulerade 
avskrivningar -19 948 -19 336

Utgående bokfört värde 748 1 291
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Not 5 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Upplupna fondavgifter 7 895 10 402
Övrigt 2 009 1 706

Summa förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 9 904 12 108

Not 6 – Krediter i Riksgäldskontoret
Samtliga belopp i tusentals kronor

2008-12-31 2007-12-31
Total ram Utnyttjad Total ram Utnyttjad

Rörlig kredit 
på räntekonto 150 000 136 584 150 000 137 825
Lån för finansiering 
av anläggnings-
tillgångar 5 000 1 823 5 000 865

Summa krediter 
i Riksgäldskontoret 155 000 138 407 155 000 138 690

Lån för finansiering av anläggningstillgångar har samma löptid som
avskrivningstiden för de tillgångar som lånen avser. Räntan på den
rörliga krediten och lånen för finansiering av anläggningstillgångar
är rörlig och baserad på reporäntan. Vid utgången av år 2008 var
räntesatsen 2,03 %.

Under 2008 disponerar Sjunde AP-fonden ett räntekonto med
kredit på högst 150 miljoner kronor och en låneram på 5 miljoner
kronor för finansiering av anläggningstillgångar.

Not 7 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Samtliga belopp i tusentals kronor 2008-12-31 2007-12-31

Upplupna semesterlöner 
och sociala avgifter 4 544 3 799
Upplupna kostnader externa 
förvaltare och depåbank 25 698 15 200
Övrigt 4 762 805

Summa upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 35 004 19 804

Stockholm den 4 februari 2009

Tommy Persson Per-Olof Edin Reinhold Geijer
Ordförande Vice ordförande

Lena Hagman Mari-Ann Krantz Lars Linder-Aronson

Hans Mertzig Karin Moberg Christina Striby

Peter Norman
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 februari 2009

Lars Bonnevier Anna Peyron
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Förordnad av regeringen Förordnad av regeringen 
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Denna revisionsberättelse avser årsredovisningen för Sjunde AP-fonden (sid 34-38).
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