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Abstract  
	

The interest for sustainable funds have increased recently. ESG has become a part of 
companies everyday life and SRI a part of the investment strategies used by equity funds. In 
lack of research in the field of mutual equity funds, we choose to investigate how investment 
strategies in “social responsible investment” (SRI) affect the risk-adjusted return. The study 
investigated 51 equity funds between 2014 and 2019 that had been reporting their 
sustainability strategies in the so called “hållbarhetsprofilen”. From this information 
portfolios were constructed based on the funds strategic work in comparison to conventional 
funds counterparts. Carhart fourfactor model were used to calculate the risk-adjusted return, 
the sharpe ratio to determine return in relation to the another measure of risk and the 
strandarddevation to calculate the total risk in each portfolio. The study concluded that all 
swedish equity funds worked with combinations of several SRI strategies to implement 
sustainable investment. In line with previous research our results show that funds managed 
with a strategy of low rate exclusion show a higher risk-adjusted return compared to strategys 
with higher exclusion rates. The conclusion though, after statistical testing was that the results 
could not be proven significant between the two groups of SRI-funds, meaning that we could 
not prove any difference in risk-adjusted returns between the groups. Further the results 
showed that the total risk-exposure between SRI and conventional equity funds, due to 
reduced diversification was not higher in SRI funds in comparison with their conventional 
peers. Nor did we find any evidence for ESG-integration to dampen total risk during the time 
for investigation. 	
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Sammanfattning 	
Intresset för hållbara fonder har ökat på senare tid. ESG har blivit en del av bolagens vardag 
och SRI en del av förvaltarnas strategier. Då det saknas forskning inom området på 
aktiefonder har vi valt att undersöka hur investeringsstrategier inom “Socially Responsible 
Investment” (SRI) påverkar den riskjusterade avkastningen. Studien undersökte 51 stycken 
aktiefonder mellan 2014 och 2019 som hade rapporterat sina hållbarhetsstrategier via den så 
kallade hållbarhetsprofilen. Från denna information skapades portföljer beroende på 
fondernas strategiska arbete som sedan jämfördes med konventionella fonder som 
motsvarigheter. Carhart fyrfaktormodell användes för att beräkna den riskjusterade 
avkastningen, sharpekvoten för att utröna avkastning i förhållande till risken och 
standardavvikelsen för att beräkna den totala risken i portföljen. Slutsatserna av 
undersökningen blev att samtliga aktiefonder arbetar med kombinationer av flera 
hållbarhetsstrategier för att genomföra hållbara investeringar. I linje med tidigare forskning 
visade resultaten även att exkludering i låg grad uppvisar en högre riskjusterad avkastning 
jämfört med en högre exkluderingsgrad. Detta resultatet var dock efter statistiskt test inte 
signifikant, vilket i sin tur genererade slutsatsen att den riskjusterade avkastningen inte 
påverkades av i vilken grad fonden använde sig av negativ screening. Den totala risken 
påverkades varken av att SRI-fonderna i jämförelse med de konventionella fonderna haft 
sämre möjligheter till diversifiering eller att SRI-fondernas på grund av ESG-integrering 
kunnat minska risken. 	
	

Nyckelord: ESG, Aktiefonder, SRI, Diversifiering, Risk-justerad avkastning. 	
	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 



Begreppslista	
Aktiefond: En fond som investerar i aktier eller relaterade finansiella instrument. 	
	
Aktiv förvaltning: Förvaltaren väljer värdepapper som tros kunna ge den högsta framtida 
avkastningen utifrån analys	
C02-mått: Ett mått som visar på fondens påverkan på miljön uttryckt i koldioxidutsläpp. 	
	
Diversifiering: Att minimera risken i sin värdepappersportfölj genom att placeringarna sprids 
ut. 	
	
ESG: Environmental, social & governance. En förkortning för frågor och kriterier om miljö, 
sociala ställningstaganden och ägarstyrning. 	
	
ISIN: International Securities Identification Numbers. 	
	
Sharpekvot: Sharpekvot visar värdeförändring i förhållande till risk. Ju högre sharpekvot 
desto högre avkastning i förhållande till risk. Kallas även för riskjusterad avkastning. 	
	
Konventionella fonder: Fonder som inte förvaltat i linje med SRI.  	
	
SRI-fonder: Fonder som integrerar ESG-kriterier och SRI i förvaltningen. 	
	
Standardavvikelse: Ett mått på risk som mäter hur mycket de olika värdena skiljer sig från 
medelvärdet där ett högt värde innebär en högre risk.  
	
SRI: Socially responsible investments. Ett samlingsnamn för olika investeringsstrategier som 
integrerar ESG - frågor det vill säga sociala, miljömässiga och etiska aspekter vid 
investering.  	
	
Swesif: Ideell och oberoende organisation som arbetar för hållbara investeringar inom 
Sverige. 	
	
Volatilitet: En riskmätare som beräknar hur mycket fondens avkastning varierar eller svänger 
över tiden.  
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1. Inledning 
Detta kapitel presenterar en problembakgrund som visar på att hållbarhet och 
hållbarhetsstrategier på senare tid har fått en större betydelse för fondförvaltare och fonder. 
Ytterligare diskuteras avsaknaden på forskning inom området och kopplingen till risk och 
avkastning som i sin tur leder fram till syftet. Kapitlet avslutas med en disposition över hela 
uppsatsen. 	

1.1 Problembakgrund  

Samhället har i allt större utsträckning börjat kräva att företagen ska ta ett större ansvar för 
hållbarhet och hållbarhetsfrågor (Ferreira et al. 2016) och för just fonder har efterfrågan ökat 
både från privatpersoner men även investerare från kommuner och landsting (Di, 2018). 
Hållbara investeringar har i den europeiska regionen ökat med 586 procent mellan 2009 och 
2017, vilket har inneburit en ökning med totalt 148 miljarder kronor i hållbara investeringar. 
Den svenska marknaden i sig har bidragit till detta med 1 966 miljoner kronor (Eurosif, 
2018). 	
Den hållbarhetstrend som råder har fondbolagen uppmärksammat genom att de exempelvis 
har börjat integrera de globala målen i analysprocessen för att välja in företag till portföljen 
(Söderberg & Partners, 2018). Fondernas intressenter upplever dock att det finns hinder för att 
investera i dessa då det råder brist på information om fonderna men även att de hållbara 
fonderna i jämförelse med konventionella fonder många gånger har högre avgifter. Även fast 
det har funnits vilja och efterfrågan hos intressenter, där sju av tio har en positiv inställning 
till hållbarhet, har endast fyra av dessa sju valt att faktiskt agera genom att göra hållbara 
investeringar (Di, 2018). Detta område verkar således inte vara fritt från problematik.  
 
Utöver de globala målen har integreringen av hållbarhetsfrågor i fonderna främst skett genom 
att fonden tar hänsyn till tre huvudområden; Environmental, Social and Governance. Dessa 
tre fundament är vad samlingsnamnet ESG står för och uttrycker en samlad benämning på vad 
hållbara investeringar beaktar (Söderberg & Partners, 2018). Den miljömässiga aspekten 
Environmental beaktar frågor som rör energi-material- och vattenanvändning, strålning 
utsläpp och buller. Den sociala inverkan Social innefattar sociala konsekvenser, mänskliga 
rättigheter och barnarbete. Den ekonomiska inverkan Governance innefattar bland annat 
innovationer, företagsstyrning och leverantörsrelationer (Koellner et al. 2005). Samtidigt som 
det skett en utveckling av hållbarhetsarbete inom såväl företag som fonder har det funnits 
problem med att komma fram till tydliga definitioner för hållbara och ansvarsfulla 
investeringar (Eurosif, 2018). En organisation som heter Eurosif har dock gjort just detta med 
ett samlingsbegrepp som heter Socially responsible investment (SRI), vilket ger ett mer 
standardiserat begrepp på en rad hållbara investeringsstrategier som innefattar områdena 
social, miljömässig och ekonomisk styrning inom analys, forskning och urvalsprocessen för 
en portfölj (Ibid, 2018). 	
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Koellner et al. (2005) har de ekonomiska aspekterna i fondförvaltning på senare tid 
börjat kompletteras med hållbarhet och ekologiska investeringar. Investerare efterfrågar 
exempelvis så kallade gröna fonder som har en “verklig” påverkan, vilket innebär att fonden 
ska ha en mindre negativ påverkan miljön än traditionella fonder. Det har därmed blivit 
viktigt för fondförvaltare att hitta lämpliga sätt att kunna bedöma graden av hållbarhet i de 
tillgångar som förvaltas, det vill säga hur pass hållbara tillgångarna verkligen är (ibid 2005). 
Den rådande forskningen på hållbarhetsområdet i kontexten av aktiefonder uppvisar dock 
avsaknad av standardiserade begrepp på hållbarhet, det finns dock några exempel på 
användning hållbarhetsbegrepp i forskningen (Ferreira et al. 2016).  
 
	
En av dessa är till exempel forskarna Peylo och Schaltegger (2014) som använde sig av så 
kallad SRI-rating vid hållbarhets-gradering av fonder, där SRI-poängen avgjorde hur pass 
hållbar en enskild tillgång i portföljen var. SRI-poängen för tillgångarna i portföljen lades 
ihop och en medelpoäng beräknades för portföljen. Genom denna metod kunde forskarna 
således mäta graden av hållbarhet för hela portföljen. Även Koellner et al. (2005) gjorde 
liknande mätningar i detta avseende men använde sig istället av ett nyckeltal som benämndes 
Sustainability efficiency. Begreppet speglade relationen mellan portföljens “hållbarhets-
prestation” och fondens ekonomiska resultat. Koellner et al. (2005) kom med denna metod 
fram till att investerares beslut kan underlättas genom att bedöma graden av hållbarheten i 
fonderna genom att identifiera de fonder som har ett positivt hållbarhets-resultat. Peylo och 
Schaltegger (2014) undersökte även de om det fanns samband mellan graden av hållbarhet i 
portföljen och vilken avkastning portföljen. För att göra detta var dem dock tvungna att utröna 
vilka andra variabler och effekter som kunde påverka portföljens avkastning. Den största och 
mest centrala effekten som beaktades var den så kallade diversifieringseffekten, vilken även 
Koellner et al. (2005) menade på hade stor effekt på avkastningen. De båda studierna 
beskriver således att själva sammansättningen av tillgångarna i portföljen hade en stor 
betydelse för prestandan, vilket baserades på Markowitz portföljteori om just diversifiering. 
Peylo och Schaltegger (2014) kom fram till att nivån av hållbarhet och portföljens avkastning 
hade en signifikant icke-linjär trend, vilket innebar att nivån av hållbarhet upp till en viss 
andel hållbara tillgångar skapade en högre avkastning än det index som var riktmärket. 
Resultaten visade således på att det i vissa fall fanns incitament i att öka graden av hållbarhet i 
portföljen och att en investerare till en viss grad kan välja att investera i tillgångar som är 
hållbara utan att det påverkar avkastningen. Resultaten jämfördes även under finansiella kriser 
och normala tider och slutatserna blev att tillgångarna i de hållbara portföljerna inte sjönk lika 
mycket under sämre finansiella tider som de “icke hållbara”. De hållbara portföljerna kunde 
även i vissa fall skapa en positiv avkastning under dessa omständigheter. Men frågan kvarstår 
vad hållbara investeringar faktiskt är för något och vilka strategier som kan användas för att 
investera på ett hållbart sätt. 	
	
Eurosif (2018) och Swesif (2012) är två intresseorganisationer som har skapat ramverk för 
just hållbara investeringar som till exempel kan användas av aktiefonder. 
Intresseorganisationerna verkar som forum för hållbara investeringar för Europa respektive 
Sverige. Ramverken från dessa aktörer, även kallade SRI strategier, går i linje med de tre 
fundamenten inom ESG, vilket  tidigare nämnts. Organisationen Swesif har utifrån de tre 
beståndsdelarna i ESG benat ut tre övergripande strategier med underliggande 
tillvägagångssätt som visar på hur förvaltaren av en fond gör för att investera hållbart. 
Ramverken innefattar strategier men även olika typer av tillvägagångssätt för att använda 
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strategin. De tre övergripande områdena är strategierna; välja in, välja ut och påverka. Där 
välja in innebär att förvaltaren inkluderar bolag som främjar hållbarhet i sin portfölj, välja ut 
innebär att förvaltaren exluderar bolag ur portföljen och i det tredje fallet istället väljer att 
vara med och påverka bolaget att arbeta för en mer hållbar verksamhet (Eurosif, 2018). 	
	
Valet av bolag som inkluderas i hållbara portföljer har enligt Fondbolagens förening (2012) 
på senare tid börjat förändras. Förvaltare valde tidigare bort (exkluderade) företag ur 
portföljen som inte presterade utifrån hållbarhetskriterier men har nu även börjat välja in 
företag som främjar hållbarhet genom dess affärsmetoder, verksamhet och produktion av 
produkter och tjänster. Trots att ESG är en del av företagens vardag och SRI en del av 
fondförvaltarnas strategier saknas det forskning på hur de strategiska valen och 
tillvägagångssätten för hållbara investeringar påverkar både risk och avkastning. Ferreira et 
al. (2016) uttrycker därmed behov av kvantitativa studier på hållbarhetsaspekter inom 
finansmarknaden. Detta gör även Freide et al. (2015) som eftersöker framtida studier på 
portföljer där ESG-kriteriernas samspel och skillnader utrönas, till exempel hur samspelet ter 
sig mellan ESG:s olika beståndsdelar och hur detta påverkar bolagens finansiella prestationer. 
Till förespråkarna hör även Patel (2018) som i sin rapport betonar vad som kan anses vara 
viktigt i fortsatt forskning: “The next step is developing measures of these various investment 
strategies to understand their consequences for investment performance”. 	

1.4 Problemformulering  

Forskningen visar på avsaknad av kvantitativa jämförelser med existerande 
hållbarhetsbegrepp och även brister på forskning där ESG-kriteriernas samspel beaktas och 
hur dessa påverkar den finansiella prestationen av investeringar. Det skulle därför vara 
intressant att med existerande begrepp och mått undersöka hur svenska aktiefonder som har 
integrerat SRI väljer att arbeta med ESG-kriterier i förvaltningen samt hur den riskjusterade 
avkastningen förhåller sig till de olika strategierna och tillvägagångssätten. Hur har 
förvaltningen av bolag i fondernas portföljer skett utifrån Swesifs SRI-ramverk? Hur påverkar 
fondens strategier och tillvägagångssätt den finansiella prestationen?  	

1.5 Syfte	
Syftet med denna studie är att undersöka hur investeringsstrategier och tillvägagångssätt 
kopplade till SRI påverkar den riskjusterade avkastningen. 	

1.7 Avgränsningar 

Undersökningen avser aktiefonder med legalt säte i Sverige och som har varit verksamma 
mellan 2014-01-31 och 2019-01-31. Samtliga fonder som gick under benämningen SRI-
fonder hade under perioden integrerat hållbara investeringsstrategier enligt det SRI-ramverk 
som är framtaget av Eurosif. SRI-ramverket tillämpades i just den svenska kontexten med 
hjälp av svarsformuläret hållbarhetsprofilen som är framtaget av intresseorganisationen 
Swesif, den svenska motsvarigheten till Eurosif. Samtliga aktiefonder såväl SRI som 
konventionella hade varit verksamma i minst fem år och under hela undersökningsperioden. 	
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1.8 Disposition  

Kapitel 1. Inledning 	
I första kapitlet introduceras läsaren till hur hållbarhetsfrågor och hållbarhetsstrategier har 
ökat på senare tid och hur fondförvaltare börjat integrera hållbarhet i val av bolag till 
portföljen. Vidare beskrivs att det råder avsaknad på forskning om hur hållbarhetsstrategier 
påverkar fonders avkastning och risk, vilket leder fram till studiens syfte och frågeställningar	
	
Kapitel 2. Teori 	
I andra kapitlet presenteras det teoretiska ramverket som använts i studien vilket innefattar 
teorier och tidigare forskning inom området. Kapitlet avslutas med en matris över teorierna 
där läsaren får en överskådlig bild över varje teori, dess kopplingar till olika 
forskningsområden och resultat samt hur detta tillämpades i analysen av undersökningens 
empiriska material.  	
	
Kapitel 3. Metod 	
I det tredje kapitlet presenteras och motiveras metodvalet som används i undersökningen och 
hur vi har gått tillväga. Ytterligare innehåller kapitlet en kritisk granskning av metoden för att 
ge läsaren en förståelse för vilka styrkor och svagheter undersökningen har. 	
	
Kapitlet 4. Resultat 	
I detta kapitel får läsaren ta del av en sammanställning av intervjun utifrån olika områden 
samt resultaten från den kvantitativa delen av undersökningen med hjälp av tabeller och 
förklarade text. 	
	
Kapitel 5. Analys	
I detta kapitel presenteras en analys baserat på den insamlade datan och den teoretiska 
referensramen. Här besvaras även hypoteserna. 	
	
Kapitel 6. Diskussion	
I detta kapitel diskuteras vad resultaten innebär för studien. Här presenteras även förslag till 
vidare forskning samt ett avsnitt om vad som metodologisk hade kunnat göras bättre.	
	
Kapitel 7. Slutsats 	
I det sista kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens två övergripande forskningsfrågor. 	
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2. Teori 	
I detta avsnitt framförs tidigare forskning och teorier på området med syftet att generera en 
referensram för att analysera den empiriska undersökningens resultat och sätta dessa i en 
kontext. Tillsammans med tidigare forskningsresultat avseende fonder och förvaltares 
strategiska tillämpningar av ESG, risk och diversifiering samt avkastning presenteras även 
övergripande teorier om portföljteori och hur den finansiella marknaden är beskaffad. 	
	

2.1 Effektiva marknadshypotesen 	

Den effektiva marknadshypotesen är utvecklad av Eugene Fama och förklarar hur 
prisförändringar sker på aktiemarknaden. Fama hävdar att priserna på marknaden alltid 
återspeglas i den tillgängliga informationen av marknadens aktörer och därför går det inte att 
slå marknaden. Marknadshypotesen utgår ifrån att marknadens aktörer är rationella och gör 
rationella investeringar. I de fall investerare är irrationella antas de göra slumpmässiga 
investeringar som i sin tur tas ut av de rationella och därmed inte påverkar marknaden. 
Hypotesen bygger således på att marknadens rationella investerare eliminera de irrationella 
investerarnas påverkan på prisbildning. Fama delar upp marknadseffektivitet i tre former; 
svag form, semistark form och stark form. (Fama 1970) 	
	
Svag form innebär att det endast finns historisk information tillgänglig om prisnivåer eller 
avkastning. Det betyder att historisk data är det enda som effektivt kan speglas i priset och 
leder till att tillgångs-priset rör sig slumpartat. Enligt Fama innebär det att investerare inte kan 
skapa högre avkastning genom att endast analysera den historiska datan (Fama 1970). 
Semistark form av effektivitet betyder att priset speglas i all offentligt tillgänglig information 
vilket innefattar både historisk och ny information. Vid denna form av marknadseffektivitet 
går det inte att få en överavkastning genom att enbart analysera den offentligt tillgängliga 
informationen (Fama 1970). Stark form är den starkaste formen av marknadseffektivitet och 
innebär att priset speglas i all tillgänglig information som innefattar både offentlig och 
privat/inofficiell information. Detta betyder att ingen investerare kan få en överavkastning 
trots en stark insyn och tillgång till inofficiell information då denna information redan är 
avspeglat i priset (Fama 1970).  	

2.2 Modern portföljteori	
Modern portföljteori är en investeringsmodell utvecklad av Harry Markowitz (1952) som 
beskriver hur investerare kan optimera sin portfölj. Markowitz förkastar att investerare endast 
vill maximera deras avkastning när de tar beslut och menar på att andra faktorer exempelvis 
att överväga risken bör vägas in (Markowitz 1952). Enligt Markowitz teori är alla investerare 
rationella och vill uppnå ekonomisk nytta. Med detta antaget kan då en en rationell 
investerare använda diversifiering som metod. En rationell investerare väljer den portfölj med 
högst avkastning till lägsta möjliga risk, ett antagande som dock utgår ifrån att investerare är 
riskaverta och inte väljer en portfölj med högre risk givet lika stor avkastning (Markowitz 
1952).   	
 
Portföljens risk beräknas med måttet varians, där ett lågt värde indikerar på en lägre risk och 
en högre varians tyder på en högre risk. Portföljens varians minskar genom en väldiversifierad 
portfölj, där tillgångarna sprids ut i flera sektorer för att portföljen som helhet inte skall 
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påverkas lika mycket utifall ett av bolagen skulle gå med en större förlust. Den portfölj som 
har högst risk behöver dock inte automatiskt generera den högsta avkastningen, vilket 
implicerar att investeraren bör ta hänsyn portföljens till riskjusterade avkastning. Därav sker 
en avvägning vid val av tillgångar mellan dessa två essentiella faktorer. Rationella investerare 
kommer således att välja den portfölj som har högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga 
risk. (Markowitz 1952)	

2.3 Strategier och tillvägagångssätt för hållbara investeringar 	
Patel (2018) visade genom en enkätundersökning om ESG-integrering i investeringsbeslut att 
63 procent av förvaltarna integrerade ESG av rent finansiella skäl, medan 33 procent 
integrerade ESG primärt för etiskt ställningstagande. Enligt Patel (2018) var den vanligaste 
SRI- strategin att “välja in” bolag som främjar hållbarhet. Detta skedde i störst utsträckning 
av förvaltare som primärt använde ESG-kriterier i förvaltningen av finansiella skäl, eftersom 
detta ansågs ge största möjlighet till avkastning. Den mest populära strategin för samtliga 
förvaltare oavsett skäl till integrering av ESG var strategin att “påverka”, där förvaltaren 
uppmuntrar bolagen till förbättring av hållbarhetsfrågor istället för att exkludera dessa. I 
denna strategi sker således en integration där bolagens ESG-faktorer ingår i den finansiella 
analysen. Strategin att “påverka” förväntades av förvaltarna att ge positivt resultat på 
prestandan i form av högre avkastning jämfört med om denna strategi inte skulle beaktas 
(Patel 2018).  	
	
Auer (2016) kom fram till att fondförvaltare som använder sig av så kallade simple negative 
screens kan skapa en riskjusterad avkastning som är märkbart större än förvaltare som till 
exempel investerar i ett index. Undersökningen visade även att det viktigaste ESG-kriteriet 
vid val av bolag till fondens portfölj var att titta på bolagens verksamhetsstyrning, det vill 
säga ESG-kriteriet Governance. Auer (2016) menade på att den etiska screeningen, det vill 
säga att exkludering av bolag av primärt etiska skäl, inte heller påverkade möjligheterna till 
diversifiering negativt och visade på att den största påverkande faktorn för en högre 
riskjusterad avkastning syntes när fondförvaltaren hade valt att använda sig av just negativ 
screening med låg “cut off rate” istället för hög “cut off rate”. Det hade till exempel kunna ha 
inneburit att förvaltaren i en fond uteslutit företag från portföljen som investerar i kol men 
samtidigt inte exkluderat alla typer av miljö-kontroversiella produkter, utan i dessa kategorier 
använts sig av andra typer av strategier som i sin tur gjorde att kategorierna inte behövde 
uteslutas helt. 
 
Nofsinger och Varma (2014) kom i sin studie fram till att det generellt sett inte fanns någon 
skillnad i avkastning mellan traditionella fonder och SRI fonder men att det i krisperioder var 
fördelaktigt att investera i hållbara fonder. I detta fall var det främst den positiva screeningen, 
det vill säga strategin att “välja in” som medförde en högre avkastning i de hållbara fonderna. 
I tidigare studier av Goldreyer (1999) och Guerard (1996) visar dock resultat på att social 
screening inte har någon förutsägbar, systematisk och statistisk signifikant påverkan på 
avkastningen. 	
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2.4 Risk 	
2.4.1 Diversifiering 	

Forskning säger enligt Hoepner (2010) att det tidigare har funnits en övertygelse om att 
integrering av ESG kriterier i en investeringsprocess kan försämra portföljens diversifiering. 
Detta på grund av att kriterierna minskar antalet möjliga investeringsval. Hoepner (2010) 
menar dock att detta inte stämmer och att det är en förenkling av teorin the modern portfolio 
theory och argumenterar snarare för att ESG-integrering kan minska risken i en portfölj. 
Samtidigt beskriver Hoepner (2010) att många investerare väljer att skapa en portfölj som har 
ett lågt ESG-värde i tron om att de kan diversifiera risken mer men att utfallet ofta blir det 
motsatta, det vill säga att portföljen har en högre risk med låga ESG-värden. 	
	
Hoepner menar på att aktier, det vill säga företag i portföljen, med högt ESG-betyg har en 
lägre risk totalt jämfört med aktier med ett lägre ESG betyg. Att bolag som inte tar hänsyn till 
ESG-kriterier tar en större risk i och med att de då exempelvis riskerar större påverkan från 
miljökatastrofer, skandaler och att företaget på grund av detta förlorar konsumenter. Hoepner 
kommer fram till att integrering av ESG- kriterierna i processen både kan påverka portföljens 
diversifiering negativt eller neutralt, på grund av antalet möjliga tillgångar och korrelationen 
mellan dessa. Detta eftersom diversifieringen av en portfölj påverkas av; antalet tillgångar, 
relationen mellan dessa tillgångar och tillgångarnas standardavvikelse. Han menar dock 
samtidigt på att standardavvikelsen, det vill säga det totala måttet på risken, kan bli lägre med 
ESG-kriterier integrerat i förvaltningen. Slutsatsen som blir därför att det finns många 
portfölj-diversifieringar som totalt sett förbättras med ESG- kriterier i processen och menar då 
på att investerare iallafall bör överväga att använda ESG-kriterier i portföljen för att förbättra 
sin riskhantering. 	

2.4.2 Samband mellan risk och kontextuella faktorer	

Dorfleiter, Halbritter och Nguyen (2016) kom fram till att ESG-relaterad risk inte gick att 
utesluta genom diversifiering. Dem kom även fram till att större bolag inte är lika känsliga för 
marknadsrisker förknippade med ESG som mindre bolag. De mått som forskarna undersökte 
var starkt beroende av vilken kontext de var framtagna, således vilka som var dess 
intressenter. Dorfleiter et al. (2016) menade att det därför var svårt att enligt måtten göra en 
generalisering av marknaden på vad som är hållbart och att det därför inte går att diversifiera 
bort ESG-risken. 	
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2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 
	

Sammanfattningen beskriver kortfattat de centrala delarna i den teoretiska referensramen och 
används som ett ramverk att för analysera de empiriska resultaten i avsnitt fem. 	
	

Författare Forskningsområde Resultat/Slutsats Tillämpning 
i form av 

Patel (2018) Enkätundersökning med förvaltare, 
ESG-kriterier i investeringsbeslut, 
aktivt ägarskap och de mest 
populära metoderna.  

Majoriteten av investerarna använder inte 
ESG som etiska ställningstaganden utan 
som metoder för att skapa avkastning. 
Förvaltarna förväntar sig en ökning av 
positiv och negativ screening de kommande 
åren.   

Diskussion 

Auer (2016) Inval av bolag i portföljen med SRI 
och hur detta påverkar 
avkastningen 

Största faktorn för högre riskjusterad 
avkastning är låg grad av exkludering 

Hypotes 1 

Dorfleiter et 
al. (2016) 

Samband mellan risk och kontext ESG-risk går inte att diversifiera bort.  
Större bolag i portföljen är förknippade med 
lägre marknadsrisk 

Diskussion 

Nofsinger 
och Varma 
(2014) 

SRI-strategier, SRI vs 
konventionella fonder i kris-och 
ickekrisperioder 

SRI-fonder presterar bättre i krisperioder 
men sämre i icke-krisperioder. Främst 
strategin “välja in” som bidrog till högre 
avkastning. 

Diskussion 

Hoepner 
(2010) 

Aktier, ESG-betyg, Risk. Lägre 
risk med ESG-kriterier och 
integrering i portföljen 

Investerare bör överväga att använda sig av 
ESG-kriterier för att minska risken i 
portföljen 

Hypotes 2 

Fama (1970) Tesen om effektiva marknader. 
svag, mellanstark och stark form 
av informationseffektivitet.  

Genomsnittligen går det inte att överträffa 
marknaden om marknadsförhållanden är 
effektiva.  

Diskussion 

Markowitz 
(1952) 

Portföljteori, Diversifiering, 
Risk/Avkastning, Rationella 
investeraren.  

Högsta möjliga avkastning för lägsta 
möjliga risk 

Diskussion 
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2.6 Hypoteser 	
Utifrån den teoretiska referensramen utformades följande hypoteser för att testa om det fanns 
en signifikant skillnad mellan olika fondportföljer. 	
	
Hypotes 1: Fonder som använder sig av negativ screening och exkluderar i låg grad (P1) 
skapar högre riskjusterad avkastning än de fonder som använder negativ screening men 
exkluderar i hög grad (P2).  
 
H0: Skillnaden i medelvärde mellan P1 och P2 = 0 
H1: Medelvärde för P1 > P2 	
	
Hypotes 2: Riskexponeringen enligt portföljens standardavvikelse är under perioden är högre 
för den konventionella portföljen (K) i jämförelse med SRI-portföljen (P). 	
	
H0: Skillnaden i medelvärde mellan P och K = 0 
H1: Medelvärde för K > P 	
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3. Metod 
I detta kapitel redovisas hur undersökningen har gått tillväga och vilka metoder som används 
vid genomförandet av studien. 	

3.1 Forskningsstrategi 	
Undersökningen genomfördes genom deduktiv metod med utgångspunkt i tidigare teorier för 
att kunna jämföra tidigare forskningsresultat mot studiens empiri. Forskningsstrategin utgår 
från en kvantitativ ansats med kompletterande kvalitativ metod i form av semistrukturerad- 
intervju för att kunna analysera resultaten på ett mer ingående sätt. Detta kallas för 
triangulerad metodform och används för att komma fram till slutsatser som bekräftar och 
kompletterar varandra (Bryman & Bell 2013). Stickprovet på 51 hållbara aktiefonder 
analyserades med hjälp av kvantitativa data på fondernas historiska prestation samt med 
framtagna variabler från Swesifs SRI-ramverk. Som komplement till den kvantitativa 
metoden och för att få en djupare inblick i området genomfördes en semistrukturerad intervju 
med Peter Lööw som är hållbarhetsansvarig för kapitalförvaltningen på den svenska 
pensionsförvaltaren Alecta.	

3.2 Population	
Populationen som undersökningen avser är svenska aktiefonder som tillämpar SRI. Fonderna 
i populationen hade under perioden samma legala förutsättningar för att bedriva sin 
verksamhet och är på så vis i den aspekten jämförbara. Nofsinger och Varma (2014) 
undersökte europeiska aktiefonder som tillämpat SRI och dess riskjusterade avkastning 
mellan år 2000 till 2011 men uteslöt då svenska aktiefonder i sin undersökning. Denna 
undersökning valde därför att fokusera på just svenska aktiefonder men istället en senare 
tidsperiod. 	
	
Mellan 2011 och 2018 har de svenska aktiefondernas förmögenhet ökat i genomsnitt med tio 
procent årligen. Mellan 2014 och 2018, vilket var den tidsperiod som denna undersökning 
genomfördes, ökade förmögenheten med i genomsnitt tretton procent årligen (Se bilaga 3). 
Samtidigt som denna ökning har skandinavien och de skandinaviska bolagen enligt Strand 
och Freeman (2014) legat i framkant vad gäller just hållbarhetsarbete. Då vi inte kunnat hitta 
tidigare forskning på just svenska aktiefonder inom kontexten SRI i tidsperioden efter 
Nofsinger och Varma (2014) studie som slutade 2011, finner vi det intressant att studera just 
denna population under denna tidsperiod. Tidsperioden valdes dels på grund av en rent 
praktisk avvägning, då vi var tvungna att förhålla oss till tillgången på hållbarhetsinformation 
från hållbarhetsprofilen. Perioden för undersökning var dock även produkt av teoretiska 
avvägningar, då att samtliga fonder skulle ha existerat under hela tidsperioden samt att vi i 
undersökningen inte ville ha ett för stort bortfall. 	

3.3 Urvalsram och urvalsmetod  

Utifrån populationen avgränsade sig studien till svenska aktiefonder som varit verksamma 
minst fem år tillbaka i tiden, det vill säga 2014-01-31, till och med undersökningens uppsatta 
slutdatum 2019-01-31. Fonderna som undersöktes tillämpade så kallad SRI och hade samtliga 
rapporterat användningen av dessa strategier i förvaltningen genom hållbarhetsprofilen. 	
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I denna studie tillämpades initialt ett stratifierat urval och därefter ett slumpmässigt urval av 
fonder i varje stratifierad kategori. Varje fond i populationen hade vid undersökningen lika 
stor chans att bli vald, vilket är ett krav för att undersökningens resultat skulle gå att 
generalisera över populationen (Bryman & Bell 2013). Samtliga fonder i hållbarhetsprofilen 
hade svarat utifrån samma mall och riktlinjer, vilket är det SRI-ramverk som Eurosif har 
skapat. Detta innebar att fondernas parametrar som hållbarhetsprofilen erbjuder gick att 
jämföra mot varandra. 	

3.4 Kvantitativ data 	
Den kvantitativa datan som ursprungligen kommer från fondernas egna fondfaktablad och 
som avser fondens hållbarhetsarbete hämtades från hållbarhetsprofilen Swesif. Swesif är en 
ideell och oberoende förening som arbetar för hållbara investeringar (Swesif, 2012). Denna 
organisation är den svenska motsvarigheten till Eurosif, vilken användes av Nofsinger och 
Varma (2014) för att identifiera europeiska hållbara fonder. Målet för Swesif är att öka och 
bidra med kunskap och statistik om hållbara investeringar, vilket delvis görs genom just 
hållbarhetsprofilen (Swesif, 2012). 	
	
Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat informationsblad om fondernas hållbarhetsstrategier 
som fondbolagen själva fyller i med syftet att underlätta för investerare att kunna få insikt i 
hur fonderna använder hållbarhetskriterier i förvaltningen. Den kan ses som svensk 
branschstandard för fonder som är verksamma inom hållbarhets-kontexten och är utarbetat av 
Swesif i samarbete med medlemsföretagen. Hållbarhetsprofilen beskriver bland annat om och 
hur fonden väljer in eller väljer bort bolag som är involverade inom vissa segment, produkter, 
marknader med mera, men även om hållbarhetsaspekterna är avgörande eller endast tas 
hänsyn till vid inval. Mallens redogörande för fondernas tillvägagångssätt för att göra hållbara 
investeringar innefattar hur fonden förhåller till internationella normer vid val av bolag och i 
vilken utsträckning fondbolaget påverkar bolag i en positiv riktning i hållbarhetsfrågor. 
(Swesif, 2012) 	
	
I undersökningen användes datamaterial från morningstar i linje med Leite och Cortez (2014) 
och Nofsinger och Varma (2014) för att få övrig information om fonderna. Morningstar (u.å) 
är ett av världens största institut för fondinformation och är en utgivare av fondinformation 
om svenska och internationella värdepapper som publicerar lättillgänglig och jämförbar 
information om fonder och olika typer av karakteristika. För att kunna genomföra beräkningar 
på riskjusterad avkastning behövdes historiska dagskurser för samtliga fonder i stickprovet 
vilket hämtades dag för dag från en öppen databas som den svenska banken handelsbanken 
erbjuder. Handelsbanken är en av de aktörerna inom bankväsendet på den nordiska 
marknaden (Handelsbanken, u.å). 	

3.5 Kvalitativ data  

Intervju genomfördes med Peter Lööw på Alecta fredagen den 5:e April kl 09.00. Peter Lööw 
har befattningen hållbarhetsansvarig för kapitalförvaltningen. Intervjun genomfördes genom 
semistrukturerade frågor som Peter hade tagit del av före intervjun. Frågeformuläret bestod av 
temafrågor på olika områden inom kapitalförvaltning och var utformade i linje med de 
variabler som hållbarhetsprofilen från Swesif innehöll. Peter Lööw fick möjlighet att 
formulera egna svar och utifrån detta ställdes ibland följdfrågor för att få en djupare inblick i 
vissa delar av det övergripande ämnet.	
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3.6 Genomförande  

Enligt morningstar kunde 666 stycken aktiefonder identifieras som hade legalt säte i Sverige. 
Av dessa identifierades sedan 377 stycken som hade varit verksamma minst fem år bakåt i 
tiden. Detta kriterium beaktades i linje med Nofsinger och Varma (2014) som menar på att 
fondens ålder kan vara en faktor som påverkar fondens prestation. Av de 377 stycken 
fonderna kunde i sin tur 178 stycken identifieras via swesifs hållbarhetsprofil, vilka därmed 
hade rapporterat sin användning av SRI-ramverket i förvaltningen. Med populationen på 178 
stycken fonder gjordes ett stratifierat urval av 51 stycken fonder. Det stratifierade urvalet 
gjordes i linje med Nofsinger och Varma (2014) som menar på att fondens kategori påverkar 
fondens prestation. Kategorin beskriver fondens investeringsstil, vilket i sin tur visar på 
fondens strategi och investeringsmål (morningstar, u.å). För att vårt urval av fonder skulle 
representera populationen följdes därför populationens andelar i just denna bemärkelse. Efter 
stratifieringen gjordes sedan ett slumpmässigt urval i varje kategori med hjälp av Excels 
slumpfunktion. Varje fond i populationen hade således lika stor chans att komma med i 
urvalet. I figur 1 redovisas stratifieringen för populationen och stickprovet. 	
	

	
	
Figur 1. Investeringsstil baseras på genomsnittlig storlek av bolagen som ingår i fonden och hur högt värderade 
fondens ägda aktier är i genomsnitt. 	
	
För de 51 stycken slumpmässigt utvalda fonderna i stickprovet hämtades fondens dagliga kurs 
från den 31:a januari 2014 till och med den 31:a januari 2019 i handelsbankens databas för 
historiska fondkurser. Fondkurserna användes därefter till att beräkna den dagliga 
avkastningen för varje fond. Vid beräkningen noterades att kurserna för alla fonder inte var 
baserade på exakt lika många dagar, skillnaden mellan fonderna var dock förhållandevis liten. 
Då fondkurserna skulle användas för att beräkna riskjusterad avkastning enligt Carhart 
fyrfaktormodell krävdes omvandling från daglig avkastning till avkastning per månad för 
samtliga 51 stycken fonder. Eftersom antal dagar av rapporterad kurs för varje månad under 
perioden varierade mellan fonderna, baserade vi den månatliga avkastning på 30 dagars 
avkastning. Avkastningen från dessa 30 dagar matchades därefter med faktorerna i 
beräkningsmodellen och faktorerna för varje månad hämtades i linje med Nofsinger och 
Varma (2014) från Kenneth R. French hemsida. Då dessa faktorer ger olika påverkan på 
fondens alpha (avkastning) beroende på marknad användes fem stycken olika 
marknadsfaktorer; Global, Europa, Japan, Asien exklusive Japan och USA. Faktorerna 
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matchade de marknader som undersökningens population och stickprov av fonder hade 
investerat i. 	
	
Fondens överavkastning per månad beräknades sedan genom att subtrahera den riskfria räntan 
för månaden från den månatliga avkastningen. Överavkastningen användes senare i en 
regression med de ingående beta-faktorerna i Carharts fyrfaktormodell. Modellen gav 
undersökningen riskjusterade mått på avkastning för samtliga fonder, vilket användes för att 
kunna jämföra de olika fondernas prestation utifrån samma förutsättningar. I linje med 
Nofsinger och Varma (2014) och sammanställdes modellens beräkningar i en tabell efter årlig 
genomsnittlig riskjusterad avkastning baserat på tolv månader. I nästa steg adderades 
information om samtliga fonders hållbarhetsstrategier, vilket gav möjligheten att dels se hur 
fonden tillämpat strategierna i hållbarhetsprofilen samt vilken riskjusterad avkastning fonden 
haft under perioden. Den enskilda fondens tillämpning kodades med en etta för tillämpning i 
varje kategori eller nolla för icke tillämpning av strategin i varje kategori. 	
	
I linje med Lesser et al. (2016) samt Nofsinger och Varma (2014) skapades sedan portföljer, 
det vill säga grupperingar av hållbara fonder som hade investerat enligt samma 
hållbarhetsstrategier. Som motsats till dessa skapades även portföljer med konventionella 
fonder, det vill säga fonder som inte tillämpat hållbara strategier i förvaltningen men i övrigt 
kunde motsvara varje individuell fond i respektive hållbar portfölj i övriga egenskaper. Utav 
totalt 666 stycken svenska aktiefonder hade 377 stycken existerat genom hela 
undersökningsperioden på fem år. 178 stycken av dessa redovisade sin förvaltning i linje med 
SRI-ramverket från Swe-och Eurosif. Av de resterande 199 stycken fonderna skapades därför 
de konventionella fondportföljerna. De konventionella fonderna jämfördes i karaktäristika 
mot de hållbara enligt Lesser et al. (2016) samt Nofsinger och Varma (2014) genom att 
matcha de konventionella fondernas fondförmögenhet (TNA) och investeringsstil mot den 
hållbara fonden de avsåg att spegla. På detta sätt skapades portföljer som i genomsnitt 
matchade grupperingarna av hållbara fonder för att i största möjliga mån kunna isolera 
effekterna av fondernas strategier och på detta sätt kunna dra slutsatser om strategins möjliga 
inverkan på den avkastningen. Fondens risk bedömdes med hjälp av det statistiska måttet 
standardavvikelse och fondens avkastning per enhet risk (riskjusterad avkastning) beräknades 
med måttet sharpekvot i linje med Auer (2016). 	

 
3.7 Modeller och mått 

3.7.1 SRI-ramverk 

Enligt Swesif (2012) delas hållbara SRI strategier, upp i sju kategorier med tre 
huvudkategorier; Välja in, välja bort och påverka.  
 
Strategin att “Välja in” innebär att fondbolagen väljer in företag i portföljen och kan i sin 
tur  delas in i fyra underkategorier; integrering, bäst-i-klassen, hållbara tema-investeringar och 
påverkans-investeringar. Integrering innebär att ESG-risker och möjligheter integreras i den 
ekonomiska analysen. ESG-faktorerna vägs då in i investeringsbeslutet där nyckeltal och 
lönsamhet analyseras med hjälp av hållbarhetsfrågor. “Bäst-i-klassen” även så kallad “positiv 
screening” innebär att förvaltaren väljer de företag som har presterat bäst eller haft störst 
förbättring inom en bransch utifrån en ESG-analys. Sådana investeringar och inval kan till 
exempel göras med metoden “hållbara tema-investeringar” där investeringen utgår ifrån ett 
hållbart tema exempelvis vattenteknik eller energiteknik. Slutligen finns så kallade påverkans-
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investeringar som innebär att förvaltaren väljer in företag i portföljen som själva engagerar sig 
för att förbättra och påverka i sociala-och hållbara frågor. Denna kategori av metoden “välja 
in” kan ofta vara projektspecifika, till exempel samhällsinvesteringar. (Eurosif, 2018)	
	
Strategin att “Välja bort” innebär att förvaltaren väljer bort företag ur portföljen. Detta sker i 
huvudsak med två olika metoder; exkludering och normbaserad screening. Exkludering eller 
även så kallad negativ screening innebär att förvaltaren väljer ut specifika företag, branscher 
och länder som denna väljer att inte investera i. Det är till exempel vanligt att 
produktkategorier som vapen, pornografi och tobak väljs bort. Den andra metoden för att 
välja bort är normbaserad screening som betyder att förvaltaren väljer att inte investera i 
företag som bryter mot internationella normer och konventioner. En metod som enligt Eurosif 
är mer avancerad än exkludering och kräver en djupare analys. (Eurosif, 2018) 	
	
Strategin att “Påverka” innebär att förvaltaren uppmuntrar bolagen i sin portfölj att förbättra 
sitt hållbarhetsarbete i stället för att exkludera dessa om det uppstår hållbarhetsrelaterade 
problem. Denna metod, även så kallad “aktiv påverkan” innebär att förvaltaren, exempelvis 
via dialog, kan diskutera de problem som har uppstått för att sedan arbeta fram en policy med 
företagen i fråga utan att behöva exkludera dessa ur portföljen. Denna metod avser då att 
förbättra situationen och minska risken att liknande situationer återupprepas. Förvaltning med 
aktiv påverkan kan även ske genom medverkan i bolagsstämmor där fondförvaltaren kan 
påverka genom att framföra åsikter eller som intressent påverka bolaget via media genom att 
skriva artiklar och rapporter. En mer kontroversiell metod är grupptalan, där förvaltaren 
stämmer bolagen, vilket dock är relativt ovanligt. (Eurosif, 2018) 	

3.7.2 Carhart  

Carhart fyrfaktormodell beskriver aktieavkastning och är en vidareutveckling av Eugene 
Fama och Kenneth Frenchs trefaktormodell. Fama-French trefaktormodell beskriver också 
aktieavkastningen men studier har kommit fram till att trefaktormodellen inte innefattar alla 
viktiga aspekter för att beskriva alpha på ett verkligt sätt (Brennan et al. 1998; Grundy & 
Martin,  2001; Fama & French, 1996). Fama och French (1996) menar därför att ytterligare en 
faktor ger en bättre modell. En sådan modell utvecklande Carhart (1997) och tog då hänsyn 
till fyra faktorer istället för tre, utöver market risk, high-minus-low (HML) och small-minus-
big (SMB) inkluderas även så kallat momentum (MOM). 	
	
Marknadsriskpremien “market risk” beskriver i detta fall portföljens volatilitet gentemot 
marknaden och visar på portföljens systematiska risk. HML kategoriserar bolag utifrån B/M 
kvoten som är det bokförda egna kapitalet dividerat med marknadsvärdet, även kallat book-to-
market-ratio. Denna värdefaktor sorterar bolagen utifrån medianvärdet där en hög B/M kvot 
innebär mer tillgängligt kapital jämförelse med bolag med lägre B/M kvot (Fama & French 
1996). SMB är en storleksfaktor där bolagen sorteras och rangordnas efter marknadsvärde och 
sorteras utifrån ett medianvärde. Ett positivt SMB värde visar på att aktier investerade i små 
bolag ger en högre avkastning och ett negativt SMB visar på en lägre avkastning på aktier 
investerade i små bolag jämfört med stora bolag (Fama & French 1996). Momentum är en 
faktor som uppvisar om aktiepriset tenderar att fortsätta stiga eller fortsätta falla och därav om 
aktien visar på styrka eller svaghet (Carhart 1997). Med denna modell anser Carhart (1997) 
att den gemensamma avkastningens variation kan beskrivas med högre förklaringsgrad. Vi 
valde därför i linje med Nofsinger och Varma (2014) att använda fyrfakormodellen för att 
beräkna riskjusterad avkastning för samtliga fonder i undersökningen.  
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Carhart Four-factor model definieras enligt: 
	
!(")=" +#$[!(" )−"]+ #$(%&')+ #$(&) + #$&*& 
 
	
!("$) = Expected return on the portfolio. 	
" = Risk-free rate +	
#$ = The contribution of the security/portfolio to the variance of the market portfolio as a fraction of the total 
variance of the market portfolio (the security ́s sensitivity to market volatility)	
!(",) = Expected return on market portfolio 	
!(" )−" = Market risk premium 	
#$%&', #$(&) and #$&*& = The sensitivity of the security/portfolio to SMB, HML and MOM respectively 
!(%&') = The size premium	
!((M)) = The value premium	
!(&*&) = The momentum premium	

3.7.3 Sharpekvot	

Ett mått som kan användas för jämförelse mellan portföljer är den så kallade sharpekvoten. 
Denna form av beräkningsmetod inkluderar bland annat att mäta portföljens totala risk via 
måttet standardavvikelse. Standardavvikelsen visar den kvadrerade differensen mellan 
portföljens mätvärden och medelvärden. I detta fall beskriver det differensen mellan 
avkastningen från tillgångarna och dess förväntade avkastning i portföljen. Summan av detta 
divideras sedan med antalet tillgångar och kvoten av detta kvadreras. Sharpekvoten skapar en 
möjlighet att avläsa portföljens totala risk med en siffra, där risken alltså uttrycks i portföljens 
svängning i jämförelse med den förväntade avkastningen. Beräkningsmodellen inkluderar 
även portföljens avkastning och den riskfria räntan och ger utifrån dessa tre variabler en siffra 
på portföljens avkastning per enhet risk. Ju högre avkastningen är i relation till risken desto 
högre är sharpekvoten för portföljen, vilket ges av förhållandet i modellen. Denna modell 
användes för att undersöka fondernas riskjusterade prestation mellan de olika portföljerna och 
gav således en möjlighet att utröna vilken som presterat bäst sett till total risknivå. (Sharpe 
1963)	
	
Sharpekvot definieras enligt: 	
(-p -  -f)/ .p 	
	
-p = Portföljens avkastning 	
-f = Riskfri ränta 	
.p = Portföljens standardavvikelse 	

3.7.4 T-test 	

För att undersöka om studiens hypoteser var statistiskt signifikanta genomfördes t-test i linje 
med Nofsinger och Varma (2014) och Leite och Cortez (2014). Ett statistiskt signifikant 
resultat innebär att de observerade värdena i undersökningen inte beror på slumpen och 
stickprovets resultat går att generalisera över populationen (Lind, Marchal & Wathen 2015). 
 
Signifikansen i sig visar på hur stor sannolikheten är för att felaktigt förkasta nollhypotesen, 
vilket i vårt fall ger ett mått på risken för det inte finns skillnader mellan portföljerna. Vi har 
på samma sätt som Nofsinger och Varma (2014) och Leite och Cortez (2014) använt oss av 
tre signifikansnivåer. Istället för den enprocentiga graden av sannolikhet resonerade vi dock 
att fem, tio och femton procent var lämpliga för att undersöka på vilken nivå resultatet är 
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signifikanta.  Den fem-procentiga nivån anses vara vedertagen och går under begreppet 
statistisk signifikans enligt gängse uppfattning. Detta har redovisats i resultatet med * för fem 
procent, ** för tio procent och *** för femton procent signifikans. Vid ett icke signifikant 
värde redovisas ingen stjärna i resultatet. 	

3.8 Kritisk granskning av metoden och studiens trovärdighet	
Undersökningens kvalitativa del anses ha relativt hög reliabilitet det vill säga tillförlitligheten 
i undersökningen då intervjun skedde med en person i befattningen hållbarhetsansvarig för 
kapitalförvaltningen och som har flera års erfarenhet. Av denna anledning anses uppgifterna 
vara pålitliga (Bryman & Bell 2013). Frågorna som ställdes under intervjun resulterade i 
väsentliga svar då dessa var anpassade efter vårt syfte och frågeställning vilket stärker 
validiteten. I intervjuer finns det dock alltid en risk för att respondentens personliga tankar 
och åsikter har en påverkan på svaren men då frågorna var faktabaserade anser vi inte att detta 
påverkat svaren i någon större utsträckning (Bryman & Bell 2013).	
	
Den kvantitativa delen av undersökningen är baserad på ett slumpmässigt stickprov som 
speglar populationen i flera olika avseenden; kategori, tidsperiod, land med mera. Detta 
medför att resultaten i större utsträckning går att generalisera över populationen och stärker 
den externa validiteten (Bryman & Bell 2013). Det finns dock enligt Auer (2016) ett 
närvarande problem med begreppet SRI som är föränderligt. Auer (2016) menar på att 
fondförvaltare byter innehav och ändrar sina strategier under tid vilket gör att begreppet inte 
är stabilt och kan innebära att fonder som är klassificerade som SRI fonder kanske inte längre 
använder de sociala urvalskriterierna. Detta sänker därmed den inre validiteten då etiketten 
och fondförvaltarnas agerande kan skilja sig åt.	
	
Undersökningen är replikerbar då samtlig data finns tillgänglig via de offentliga databaser 
som vi använt. Detta innebär att det är möjligt att göra om samma undersökning igen vilket 
stärker undersökningens reliabilitet (Bryman & Bell 2013). För att eliminera risken för 
eventuell autokorrelation och heteroscedasticitet i mätningen med Carharts fyrfaktormodell 
tillämpade Nofsinger och Varma (2014) samt Lesser et al. (2016) så kallade Newest Way 
robust standard errors. Denna undersökning har dock på grund av teknisk problematik och 
bristfällig mjukvara valt att inte tillämpa denna metod. Resultatet av detta innebar att det inte 
fanns möjlighet att utröna om beta-koefficienterna i fyrfaktormodellen var signifikanta. På 
grund av detta faktum redovisades inte modellens koefficienter explicit i resultaten, utan 
endast produkten (avkastningen) av modellen. Även detta sänker studiens interna validitet 
(Bryman & Bell 2013). Det ska dock tilläggas att vi genom Nofsinger och Varma (2014) samt 
Lesser et al. (2016) kan göra antaget att just dessa beta-faktorer har en signifikant påverkar på 
avkastningen och är relevanta faktorer att ta hänsyn till i undersökningens kontext. Ändock 
minskar det undersökningens trovärdighet då vi i undersökningen inte själva testat beta-
faktorernas signifikans i fyrfaktormodellen.	

3.9 Källkritik	
Hållbarhetsprofilen redovisar hur fonderna har arbetat strategiskt med integrering av ESG och 
vilka tillvägagångssätt som använts. Det som dock går att ifrågasätta är att fonderna själva 
fyller i informationen på hemsidan. Det går således inte att kontrollera om fonderna har 
avvikit från sina strategier, utan vi får i huvudsak förutsätta att denna information stämmer. 
Morningstar och handelsbanken som användes till datainsamling anses som tidigare beskrivet 
som trovärdiga. Morningstar är världens största institut för fondinformation och har använts 
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som källa till data i samtliga studier vi hänvisar (Morningstar, u.å). Handelsbanken i sin tur är 
en av Nordens största banker och anses därför vara en pålitlig källa (Handelsbanken, u.å). De 
ytterligare källor som i huvudsak användes till studien är vetenskapliga artiklar som blivit 
vetenskapligt granskade och därmed kan anses som trovärdiga. 	
	
	
	
	

  



 18  

4. Resultat 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjun med hållbarhetsansvarig på Alecta 
samt de resultat som erhölls från den genomförda kvantitativa undersökningen.  

4.1 Undersökningsfrågor 

Hur tillämpar fonderna SRI och ESG-kriterier i förvaltningen? 
Hur påverkar förvaltningens strategier fondens prestation? 

4.2 Intervju, hållbarhetsansvarig på Alecta 	
En intervju har genomförts med hållbarhetsansvarig för kapitalförvaltning hos Alecta, Peter 
Lööw om deras hållbarhetsarbete. Nedan kommer en sammanställning av intervjun att 
presenteras i löpande text utifrån olika teman. 	

4.2.1 Förvaltningsstrategi 	

Vid förvaltningsstrategi finns det många olika tillvägagångssätt. Många företag brukar köpa 
upp kapitalförvaltare men på Alecta gör de allt själva och tar varje investeringsbeslut. Alecta 
har en aktiv investeringsstrategi vilket innebär att de individuellt väljer ut varje bolag och inte 
investerar i index. Enligt Peter tror inte Alecta på den effektiva marknadshypotesen utan tror 
sig kunna slå marknaden utifrån erfarenhet: “Vi tror av erfarenhet att man kan slå marknaden, 
man kan undvika riktigt dåliga bolag och välja bolag man tycker är bra”. 	

4.2.2 Risk	

Peter beskriver att hållbarheten i bolag behöver beaktas i investeringsbeslut. Bolag som har en 
bristande hållbarhet innebär en stor risk. Det handlar till stor del om att förstå hur och på 
vilket sätt bolag tjänar pengar. Vad de har för affärsmodell, affärskultur och hur ledningen 
tänker kring långsiktighet. Exempel på en investering där Alecta förlorat stora summor pengar 
är BP, ett oljebolag som 2011 hade en olycka där en oljerigg exploderade och pumpade ut olja 
i vattnet så att bukten och fiskindustrin temporärt dog. Alecta hade vid detta tillfälle två 
miljarder kronor investerade i BP och konsekvenserna av olyckan blev att börskursen för BP 
föll med 50 procent och stora summor av Alectas kunders pengar försvann. Då BP var ett 
stort bolag Alecta investerat i så tog de upp en dialog med BP där de fick otydliga svar och 
BP skyllde ifrån sig på underleverantörer. På grund av detta bristande engagemang sålde 
Alecta dessa innehav. Nu åtta år senare har deras aktiekurs fortfarande inte återhämtat sig. 
Detta är enligt Peter exempel på dåliga processer för att hantera olyckor i bolagsstyrningen.  	
 
Peter beskriver att bolagens affärskultur har betydelse och att det handlar om hur de driver sin 
verksamhet, hur de ser på sina kunder, medarbetare och sitt uppdrag. Som exempel nämner 
han  “Dieselgate” hos Volkswagen. Volkswagen lurade sina kunder och bröt mot flera lagar 
där dieselbilarna släppte ut mycket större mängd koldioxid än vad de skulle göra. Volkswagen 
ville bli bäst i världen och när de insåg att de inte skulle lyckas på lagligt sätt ledde det till det 
omtalade “dieselgate”. Detta är enligt Peter ett exempel på en dålig affärskultur och som han 
anser är vanligt förekommande hos företag som misslyckats. Peter beskriver att anledningar 
som dessa gör det viktigt för Alecta att förstå bolaget och ledningen. De vill därför skapa sig 
en relation till ledningen och förstå hur ledningen vill uppnå företagets mål.  	
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4.2.3 Alectas metod vid val av bolag  

Det första Alecta filtrerar bort vid val av bolag är bolag som bryter mot den internationella 
konventionen. Ibland uppdagas det dock att bolag som Alecta redan äger bryter mot 
konventionen, då försöker Alecta istället via dialog prata med bolagen och begära att det ska 
arbeta med dessa frågor. Alecta använder sig av exkludering i form av normbaserad screening 
vid val av bolag: “Vi har ett kriterium som är hårt exkluderande, att vi inte investerar i 
kontroversiella vapen eller bolag som har mer än 30 procent av intäkterna från kol”. Vilka 
hållbarhetsaspekter Alecta beaktar mest beror till stor del vilket bolag det handlar om. Peter 
säger att bolagen delas upp i olika sektorer och behandlas på olika sätt. Om det exempelvis 
handlar om ett läkemedelsföretag finns stort fokus på hur de kan hantera sina kemikalier och 
om det handlar om ett bilbolag beaktar de andra faktorer. Det som är gemensamt och 
genomsyrar alla sektorer är att styrningen av bolagen är en avgörande faktor som i slutändan 
brukar sippra ned till hur duktiga bolagen är på hållbarhetsfrågor. 	

4.2.4 Strategin att påverka  	

När Alecta har investerat i bolag som inte har presterat enligt hållbarhetskrav arbetar Alecta 
med att försöka påverka bolagen via dialog istället för att exkludera. När det uppstår problem 
tar de kontakt med bolaget och försöker förstå situationen. Om Alecta inte får någon bra 
respons och bolagen inte tar tag i deras problem så brukar Alecta sälja sina andelar. I andra 
fall när bolagen anstränger sig för en förändring och visar på förbättring stannar Alecta vid 
deras sida. Alecta har exempelvis i tre år haft en dialog med ett gruvbolag som haft problem 
med dammolyckor för att förbättra deras processer och stänga gruvor som är riskabla. Under 
dessa tre år har gruvbolaget kunnat redovisa sina förbättringar och bevisat att de tar frågan på 
allvar och är därför inte under extra uppsikt av Alecta längre. 	

4.2.5 Diversifiering 

Peter menar att det i runda slängar finns 10 000 aktier ute på börsen och att Alecta har 
investerat i 100 stycken av dessa, som alla är personligt valda av medarbetarna på Alecta. 
Trots att de är “smala” med endast 100 aktier så anser Peter att de kan uppnå diversifiering 
tillräckligt väl och att beaktning av hållbarhet inte begränsar Alecta i detta avseende. Peter 
menar på att diviseifiseringseffekten har en stor effekt om du har en aktie och sedan lägger till 
några fler, men att denna effekt runt 30 aktier börjar att plana ut för varje aktie du adderar. 
Peter menar istället att ytterligare addering av aktier bidrar istället till oönskad risk om man 
inte klarar av att hålla koll på alla bolag. Med Alectas 100 aktier kan de hålla koll på alla 
bolag, de kan hur bolagen fungerar, de kan ringa upp alla bolag för att prata. Skulle de addera 
100 fler skulle Alecta inte kunna ha denna kontroll och då bli exponerad mot risker i större 
utsträckning. 	
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4.3 Resultat från kvantitativa undersökningen 

I detta avsnitt presenteras resultaten för fondernas användning av hållbarhetsstrategier i 
förvaltningen samt riskjusterad avkastning för varje kategori enligt ramverket från 
hållbarhetsprofilen. Alpha för fyrfaktormodellen presenteras i varje kategori som ett årligt 
genomsnitt baserat på femårsperioden. Utöver detta presenteras portföljernas risk med måttet 
standardavvikelse och riskjusterad avkastning per enhet risk med måttet sharpekvot för de 
mest centrala delarna av resultaten. I tabellerna för fondernas användning av 
hållbarhetsstrategier i förvaltningen redovisas hur stor andel av de totalt 51 st fonderna som 
har svarat på en viss fråga under rubriken ”%”. Fonden har då vid dikotoma variabler 
antingen följt kriteriet (Ja) eller inte följt kriteriet (Nej). Vid övriga frågor har fonden valt ett 
eller flera av de uppställda alternativen. Utifrån fondernas svar har det därmed skett en 
uppdelning och gruppering efter varje individuellt svar. Antalet svar i respektive svarskategori 
har sedan räknats ihop till grupperingar av fonder med samma svar. Fonder som uppgett 
samma svar har således bildat en grupp/portfölj som utgör en andel uttryckt i procent av det 
totala antalet i stickprovet.  
 

4.3.1 Fondstrategier och portföljens avkastning 

 
Hållbarhetsinformation och miljöaspekter beaktades i förvaltningen av samtliga 51 fonder. 
Några enskilda fonder beaktade inte sociala aspekter och åtta fonder beaktade inte aspekter av 
bolagsstyrning.  
 
 
 
 

Fonden beaktar följande aspekter i förvaltningen %  
Ja 

%  
Nej 

  

     

Hållbarhetsinformation 100 0 
  

Miljöaspekter 100 0 
  

Sociala aspekter 98 4 
  

Aspekter av Bolagsstyrning 92 8 
  

 
Tabell 1 
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92 procent av samtliga fonder hade använt sig av strategin “att välja in bolag”, där 29 procent 
såg hållbarhetsaspekter som avgörande vid inval av bolag i portföljen. De resterande 63 
procenten tog hänsyn till hållbarhetsaspekter vid inval men ansågs inte att vara avgörande vid 
inval av bolag i portföljen.   
 
 
 
 

Väljer in  %  Alpha 

   

Hållbarhetsaspekter är avgörande 29 2,05% 

Inte avgörande, men tar hänsyn till 63 2,26% 

Aspekten beaktas ej i förvaltningen 8 1,93% 
  

Tabell 2. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modellen.  
 
“Väljer in” handlar om vilket tillvägagångssätt som tillämpas vid inval av bolag. Fonderna hade valt mellan 
“hållbarhetsaspekter är avgörande för förvaltarens val av bolag” eller “fondens förvaltare tar hänsyn till hållbarhetsfrågor”. 
Att hållbarhetsaspekter är avgörande innebär att fonden har specifika utvalda kriterier för att välja in bolag utifrån deras 
arbete och prestation inom hållbarhetsfrågor. Alternativ två, förvaltaren tar hänsyn till hållbarhetsfrågor betyder att fonden 
integrerar hållbarhetsfrågor vid ekonomiska analyser och beslut om investering. Om aspekten “Väljer in” inte beaktas vid 
förvaltning är inget av alternativen ifyllda. (Swesif, 2018)  
 
 
 
 
Samtliga fonder hade använt sig av någon form av exkluderingsstrategi i förvaltningen av 
fonden. Dessa exkluderade utan undantag bolag som bedriver verksamheten i kategorierna 
klusterbomber eller personminor, kemiska eller biologiska vapen och kärnvapen (100%). 
Majoriteten av samtliga fonder exkluderade i kategorierna; tobak (71%), vapen och 
krigsmateriel (65%) och pornografi (63%) Men majoriteten av fonderna exkluderade inte i 
följande kategorier; genetiskt modifierade organismer (94%), bolag involverade i vissa länder 
(94%), uran (88%), kol (59%) och fossila bränslen (59%).  
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Väljer ut %  
Ja 

%  
Nej 

Alpha  
Ja 

Alpha  
Nej 

     

Klusterbomber/ Personminor 100 0 
  

Kemiska och biologiska vapen 100 0 
  

Kärnvapen 100 0 
  

Vapen och/eller krigsmateriel 65 35 1,84% 2,72% 

Alkohol 53 47 1,80% 2,54% 

Kommersiell spelverksamhet 45 55 1,53% 2,66% 

Tobak 71 29 2,08% 2,32% 

Uran 12 88 1,77% 2,20% 

Kol 41 59 2,04% 2,23% 

Pornografi 63 37 2,17% 2,12% 

Fossila bränslen 41 59 1,69% 2,47% 

Genetiskt modifierade organismer 6 94 2,91% 2,10% 

Bolag involverade i vissa länder 4 96 0,39% 2,22% 

Tabell 3. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modellen.  
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41 procent av fonderna undviker helt att investera bolag som inte följer internationella normer 
och konventioner. Dessa exkluderar således denna typ av bolag utan undantag. 53 procent 
exkluderar bolagen i fråga om de inte visar en förändringsvilja för att klara kriterierna för 
internationella normer och konventioner.  
	

Internationella normer och konventioner % Alpha 

   

Undviker helt att investera i bolag som inte följer 41 1,89% 

Undviker när bolaget inte visar förändringsvilja 53 2,79% 

Beaktar denna ej fråga i förvaltningen 6 -0,05% 

Tabell 4. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modellen. Strategin innefattar att fonden undviker att investera 
i bolag som inte följer internationella normer och konventioner angående miljö, mänskliga rättigheter, affärsetik 
och arbetsvillkor. Fondförvaltare har här fått möjlighet att välja mellan “undviker helt att investera i bolag som 
inte följer internationella normer och konventioner” eller “Undviker när bolaget inte visar förändringsvilja” 
vilket innebär att om man inte ser vilja på förändring eller att man bedömer att bolaget inte kommer kunna 
komma tillrätta med problemen inom en rimlig tid så underkänts bolagen för investering. (Swesif, 2018)  
 
Majoriteten av fonderna använde samtliga nedanstående metoder för att påverka genom sitt 
inflytande. 78 procent påverkade i egen regi, 76 procent i samarbete med andra investerare, 
69 procent genom röstning i bolagsstämmor och 59 procent genom externa 
leverantörer/konsulter. 	
	

Påverkar %  
Ja 

%  
Nej 

Alpha  
Ja 

Alpha  
Nej 

     

Bolagspåverkan i egen regi  78 22 2,17% 2,09% 

Bolagspåverkan i samarbete med andra investerare  76 24 2,37% 1,41% 

Bolagspåverkan genom externa leverantörer/konsulter 59 41 2,60% 1,51% 

Röstar på bolagsstämmor 69 31 2,33% 1,76% 

Deltar i valberedningar 35 65 2,84% 1,77% 

 
Tabell 5. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modellen.	
Strategin att påverka innefattar att fonden använder sitt inflytande och försöker genom olika metoder att påverka 
bolagen portföljen i frågor om hållbarhet.  
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Gruppen av fonder som exkluderade i låg grad (37%) hade under perioden ett alpha på 2,83 
procent och dess kontrollgrupp 2,75 procent. Skillnaden mellan dessa grupper var under 
perioden således 0,08 procent. Den grupp av fonder som exkluderade i hög grad (63%) hade 
under perioden ett alpha på 1,84 procent och dess kontrollgrupp 3,79 procent. Den gruppen 
fonder som hade exkluderat i hög grad hade således ett alpha som var 1,95 procent lägre än 
dess jämförelsegrupp.  
	
	

Portföljer Andel av stickprovet  i % Alpha  
SRI 

Alpha  
Kontrollgrupp 

Alpha  
SRI - Kontrollgrupp 

     

(1) Låg exkludering 37% 2,83% 2,75% 0,08% 

(2) Hög exkludering 63% 1,84% 3,79% -1,95%* 

	
Tabell 6. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modell. T-test * = P < 0,05. ** = P < 0,10. *** P < 0,15 
Portfölj 1 – Låg grad av exkludering (18 st) avser en grupp fonder som samtliga använder sig av någon av de 
nämnda metoderna inom strategierna ”välja in” och ”påverka”, men enbart exkluderar de mest kontroversiella 
produktkategorierna; klusterbomber, kemiska/ biologiska vapen, kärnvapen.  
Portfölj 2 – Hög grad av exkludering (31 st) avser en grupp fonder som samtliga använder sig av någon av de 
nämnda metoderna inom strategierna ”välja in” och ”påverka” och exkluderar de mest kontroversiella 
produktkategorierna; klusterbomber, kemiska/ biologiska vapen, kärnvapen. Portföljen exkluderar även 
ytterligare minst fyra stycken av de resterande 10 stycken av kategorierna, vilket gör att fonderna i denna kontext 
exkluderar i ”hög grad”.	
	
Den lågexkluderande gruppen (Portfölj 1) hade ett alpha som årligen i genomsnitt var 0,99 
procent högre än den högexkluderande gruppen fonder.  
 
	

Portfölj Alpha 
SRI 

Alpha  
Låg (1) - Hög (2) 

 

    

(1) Låg exkludering 2,83% 0,99%*** 
 

(2) Hög exkludering 1,84% 
  

	
Tabell 7. Alpha är beräknat med Carhart 4-faktor modell.  
T-test * = P < 0,05. ** = P < 0,10. *** P < 0,15	
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4.3.2 Portföljens risk	

SRI-portföljen, vilket är hela fondgruppen som använt sig av SRI-ramverket under perioden, 
hade i genomsnitt en standardavvikelse på 4,45 procent. Den konventionella motsvarigheten 
(alla fonder i kontrollgrupp ett och två tillsammans) hade under samma period en 
standardavvikelse på 4,25 procent. SRI-portföljens totala risk var således något högre med 
0,24 procentenheter. Sharpekvoten redovisade i sin tur 0,2008 för SRI-portföljen och 0,2015 
för den konventionella portföljen.	

Portfölj (St.dav) St.dav.  
SRI - Konventionella 

Sharpekvot Sharpekvot  
SRI - Konventionella 

     

SRI 4,45% 0,24%** 0,2008 -0,011 

Konventionella 4,25% 
 

0,2015 
 

Tabell 8. SRI -portföljen beskriver de fonder som under perioden tillämpat SRI -ramverket. Kontrollgruppen av 
“konventionella” fonder har inte använt sig av detta ramverk. Sharpekvot = (avkastning - riskfri ränta)/ st.dav är beräknad för 
samtliga fonder i respektive portfölj. Sharpekvoten och standardavvikelsen för portföljerna är redovisade som ett genomsnitt 
av hela undersökningsperioden för samtliga fonder i respektive gruppering.  
T-test * = P < 0,05. ** = P < 0,10. *** P < 0,15	
	

Portföljen med låg exkludering (hög exkludering) hade under perioden en standardavvikelse 
på 4,4 procent (4,6%). Portföljen kontrollgrupp ett (kontrollgrupp två) hade under perioden en 
standardavvikelse på 4,3 procent (4,2%). Portföljen av SRI-fonder med låg exkluderingsgrad 
hade under perioden en högre standardavvikelse (0,049%) än sin kontrollgrupp av 
konventionella fonder kontrollgrupp ett. Detsamma gällde portföljen med hög 
exkluderingsgrad som även den visade på en högre standardavvikelse med en skillnad mot 
kontrollgrupp två på 0,352 procent.	

Portfölj (St.dav ) Låg - K1  
Hög - K2 

Låg - Hög 

    

Låg exkludering (1) 4,4% 0,049% -0,154% 

Hög exkludering (2) 4,6% (0,352%**) 
 

Kontrollgrupp 1 4,3% 
  

Kontrollgrupp 2 4,2%  
  

Tabell 9.  
T-test * = P < 0,05. ** = P < 0,10. *** P < 0,15 
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SRI-portföljen med låg exkluderingsgrad (hög exkluderingsgrad) hade under perioden en 
sharpekvot på 0,206 (0,187). Kontrollgrupp ett (kontrollgrupp två) hade i sin tur en 
sharpekvot på 0,194 (0,212). Portföljen med låg exkludering hade en högre sharpekvot än sin 
konventionella motsvarighet (0,012%) och portföljen med hög exkludering hade i sin tur en 
lägre sharpekvot än sin motsvarighet. Skillnaden mellan de båda SRI-portföljerna var 0,019 
procent.  	
	

Portfölj Sharpekvot Låg - K1  
(Hög -K2) 

Låg - Hög 

    

Låg exkludering 0,206 0,012 0,019 

Hög exkludering 0,187 -0,025** 
 

Kontrollgrupp 1 0,194 
  

Kontrollgrupp 2 0,212  
  

 

Tabell 10. Enligt samma metodik som tabell 9.  
T-test * = P < 0,05. ** = P < 0,10. *** P < 0,15	
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5. Analys 
I följande kapitel kommer resultaten att analyseras i förhållande till den teoretiska 
referensramen. Utifrån den tidigare forskningens resultat diskuteras och testas två hypoteser 
på den empiri som undersökningen studerat. 	

5.1 Övergripande analys	
Resultaten från den kvantitativa undersökningen visade att alla aktiefonder arbetar med 
hållbarhetsinformation och att de flesta aktiefonder arbetar med integrering av samtliga tre 
beståndsdelar av ESG i sina investeringsbeslut. Enligt Patel:s (2018) undersökning om ESG 
integrering var det 63 procent av förvaltarna som integrerade ESG av finansiella skäl, där den 
vanligaste strategin för dessa var “välja in”. Strategin användes av förvaltarna för att den 
ansågs ge de bästa möjligheterna till avkastning i jämförelse med de andra strategierna. 
Resultaten av vår empiriska undersökning visade att 92 procent av alla aktiefonder använde 
sig av strategin “välja in”, varav 29 procent av dessa uppgav att hållbarhetskriterier i denna 
strategi var avgörande. 63 procent uppgav att de tog hänsyn till hållbarhetskriterier i denna 
strategi men att beskrev att det inte var helt avgörande. Båda de grupper som hade använt 
strategin att “välja in” hade en högre riskjusterad avkastning jämfört med de aktiefonderna 
som inte använde sig av strategin. Detta resultat går att jämföra med tidigare forskningen på 
området av både Patel (2018) och Nofsinger och Varma (2014) som menar på att fonder kan 
uppnå en högre avkastning genom att aktivt använda strategin att välja in bolag utifrån 
hållbarhetskriterier. Detta resultat kunde dock inte testas med hypotes eftersom den enskilda 
kategorin “välja in” riskerade att påverkas av de andra två övergripande kategorierna.	
	
Samtliga SRI-fonder använde sig även av strategin att “välja bort”. Denna strategi har av 
Eurosif (2018) delats upp i två olika kategorier; exkludering och normbaserad screening. Alla 
fonder i stickprovet använde sig i någon form av exkludering för att strategiskt välja bort 
bolag förknippade med vissa typer av verksamheter och samtliga fonder exkluderade bolag i 
kategorierna; klusterbomber/personminor, kemiska och biologisk vapen samt kärnvapen. 
Resultaten från undersökningen visade en högre riskjusterad avkastning för grupperingarna av 
fonder som hade valt att inte exkludera i ytterligare kategorier, till exempel i kategorin 
“kommersiell spelverksamhet”. Fondgruppen som hade exkluderat bolag i denna kategori 
hade en avkastning på 1,53 procent årligen medan den grupp som inte tillämpade exkludering 
i denna kategori visat en avsevärt högre avkastning på 2,66 procent. Enligt Peter exkluderar 
Alecta “kontroversiella vapen” men även bolag som har mer än 30 procent av sina intäkter 
från kol. Alecta skulle således kunna jämföras med en en grupp av lågexkluderande fonder. 
Utöver dessa två kategorier, vad Peter beskriver är “hårt” exkluderande kriterier, beror 
exkluderingen helt på i vilken kontext det handlar om, till exempel i övriga kategorier som 
hållbarhetsprofilen redovisar. Tillvägagångssättet inom strategin “Välja bort” hypotes-
testades enligt nedan beskrivning. 	
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5.2 Hypotes 1	
Fonder som använder sig av negativ screening och exkluderar i låg grad skapar högre 
riskjusterad avkastning än de fonder som använder negativ screening men exkluderar i hög 
grad.  	
	
Näst intill samtliga fonder i stickprovet (49 av 51) hade använt sig av alla tre strategier (välja 
in, välja ut och påverka). Samtidigt kunde skillnader i fondernas strategiska val i kategorin 
”välja ut” utrönas. Grupperingarna av fonder var således inte detsamma som Lesser et al. 
(2015). De indelningar av fonder som gjordes var snarare i linje med Auer (2016) vars resultat 
bland annat avsåg fonder som använde sig av negativ screening i låg grad. Med Auers 
forskningsresultat som grund konstruerades två stycken portföljer. En portfölj hade låg 
exkluderingsgrad och en hög exkluderingsgrad. Den SRI-portfölj som hade låg 
exkluderingsgrad uppvisade ett alpha på 2,83 procent i årligt genomsnitt och den som hade 
hög exkluderingsgrad uppvisade 1,84% i årligt genomsnitt. Den lågexkluderande uppvisade 
således 0,99 procent högre riskjusterad avkastning i jämförelse med den exkluderande. Detta 
resultat visade sig även vara positivt för den lågexkluderande SRI-gruppen vid mätning med 
sharpekvoten (0,019%) som i detta sammanhang visar den totala risken. Skillnaden var dock 
inte vara lika stor som i fyrfaktormodellen.  
 
Resultatet från fyrfaktor-modellen visade sig vara signifikant på en 15-procentig nivå och 
resultatet från sharpekvoten inte heller det statistiskt signifikant. Studien följer gängse 
standard att en konfidensgrad på fem procent behöver uppfyllas, vilket är vedertaget inom 
vetenskapen. Därmed förkastade vi den uppställda mothypotesen att medelvärdet för P1 > P2. 
Slutsatsen blev således att lågexkluderande aktiefonder inte skapar högre 
riskjusteradavkastning än högexkluderade aktiefonder.  
 
För att kontrollera effekten av strategin gentemot konventionella fonder jämfördes alpha för 
portfölj (1) med 18 stycken fonder som inte hade använt sig av dessa SRI-strategier. 
Resultatet, som dock inte var statistiskt signifikant, visade att SRI-fonderna hade haft en 
högre riskjusterad avkastning på 0,08 procent årligen. Effekten kontrollerades även på 
portföljen (2) som hade exkluderat i hög grad och jämfördes med en kontrollgrupp med 31 
stycken fonder som inte använt dessa SRI-strategier i förvaltningen. Resultatet som enligt t-
testet visade sig vara statistiskt signifikanta på en femprocentig nivå visade därmed att 
kontrollgruppen av konventionella motsvarigheter presterat avsevärt mycket bättre under 
femårsperioden. Kontrollgruppen presterade 3,79 procent i årligt genomsnitt i jämförelse med 
1,89 procent för den högexkluderande gruppen SRI-fonder. Skillnaden mellan grupperna, ett 
årligt alpha på 1,95 procent (-1,95%) visade här på att SRI-fondernas strategiska 
tillämpningar under denna perioden verkar ha gett negativ påverkan på fondernas prestation. 
Detta resultat är i linje med Nofsinger och Varma (2014) som i undersökning av SRI-fonder i 
jämförelse med “konventionella” visade på att de konventionella fonderna hade presterat 
mellan 0,67 procent och 0,95 procent högre riskjusterad avkastning årligen under normala 
marknadsförhållanden (icke krisperioder). 	
	
Den andra formen för att “välja bort” bolag är enligt Eurosif (2018) så kallad normbaserad 
screening, där förvaltaren väljer bort bolag som bryter mot internationella normer och 
konventioner. I hållbarhetsprofilen från Swesif (2012) som går i linje med SRI-ramverket från 
Eurosif är den normbaserade screeningen i sin tur uppdelad i två olika tillvägagångssätt. Den 
första typen är att förvaltaren helt exkluderar bolag som bryter mot internationella normer och 
konventioner medan den andra är att förvaltaren exkluderar bolag där man inte ser en 
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förändringsvilja hos bolaget under en rimlig tidsperiod. Gruppen av SRI-fonder som använt 
det sistnämnda tillvägagångssättet hade i vår undersökning den högre avkastning med 0,9 
procentenheter högre än gruppen som helt exkluderar. De båda grupperna som använde 
normbaserad screening hade även en högre avkastning än fonder som inte alls använde sig av 
normbaserad screening.  
 
Alecta använder sig av de båda tillvägagångssätten i kategorin normbaserad screening. Peter 
menar på att de väljer att inte investera i bolag som bröt mot de internationella 
konventionerna men i de fall då Alecta redan äger bolaget som bröt mot dessa konventioner, 
arbetar man istället via dialog för att hjälpa bolagen mot förbättring. 	
	
Strategin “påverka” var den mest populära strategin enligt Patel (2018) och det oavsett 
förvaltarens syfte till ESG-integrering, etiska eller av rent finansiella skäl. Denna strategi var 
en populär strategi även i våran undersökning. Majoriteten av fonderna arbetade även med de 
flesta tillvägagångssätten inom strategin och hade en högre riskjusterad avkastning jämfört 
med de fonder som inte använde sig av tillvägagångssätten inom “påverka”. Detta indikerar 
på att det är positivt för avkasntingen att inte enbart exkludera bolag utan att även arbeta för 
att hjälpa bolagen att utvecklas och förbättra sitt hållbarhetsarbete i rätt riktning. Detta går i 
linje med Patels:s (2018) undersökning som även den visade att arbete med påverkan av bolag 
ger positiv inverkan på avkastningen. Strategin att påverka använder sig även Alecta av då 
man via tillvägagångssättet dialog försöker påverka bolagen i en mer hållbar riktning. 	

5.3 Hypotes 2	
Riskexponeringen enligt portföljens standardavvikelse är under perioden högre för den 
konventionella portföljen i jämförelse med SRI-portföljen. 	
	
Enligt Markowitz (1952) väljer den rationella investeraren en portfölj som ger högsta möjliga 
avkastning till lägsta möjliga risk och menar på att diversifieringen är en metod för att uppnå 
detta. Dorfleiter, Halbritter och Nguyen (2016) menar å andra sidan att det inte går att 
diversifiera bort ESG-risken. För att kunna undersöka detta inluderades även måttet 
“sharpekvot” i undersökningen. En risk som har diskuterats av Hoepner (2010) om 
integrering av ESG-kriterier i portföljförvaltning var att portföljens diversifiering kan 
påverkas negativt, eftersom antalet möjliga investeringar kan minska vid integrering av dessa 
riktlinjer. I linje med detta resonemang skulle alltså fonder som har hög exkluderingsgrad 
utstå en högre risk än fonder som exkluderar i låg grad. Detta talar dock starkt emot Auer 
(2016) som menade på att förvaltare kan använda sig av etiskt screening utan att för den 
sakens skull påverka portföljens risk, utan snarare i vissa förbättra den. Exkluderingsstrategin 
i högexkluderande fonder minskar ju de facto antalet bolag som fondförvaltaren kan välja att 
ha i portföljen, men frågan kvarstår om det påverkar fondernas risk. 	
	
Resultaten från undersökningen visade på att risken (Den genomsnittliga standardavvikelsen 
för en grupp med fonder) för den högexkluderande gruppen av SRI-fonder uppgick till 4,6 
procent samtidigt som dess konventionella motsvarighet uppvisade en risk på 4,2 procent 
under perioden. Skillnaden på 0,4 procentenheter mellan grupperna som endast var på en 
tioprocentig signifikansnivå stod sig dock inte vid jämförelse mellan den högexkluderande 
och den lågexkluderande gruppen SRI-fonder som i sin tur visade en skillnad på 0,15 
procentenheter. Detta resultat var inte signifikant, vilket innebar att det inte gick att utröna en 
skillnad mellan grupperna. Därmed förkastades mothypotesen att medelvärdet för K > P. Det 
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vill säga att medelvärdet avseende standardavvikelsen för gruppen av konventionella fonder 
skulle uppvisa högre total risk än SRI-portföljen. 	
	
Enligt Peter, som är hållbarhetsansvarig på Alecta begränsar inte hållbarhetskriterier Alectas 
diversifiering. Då han menar på att effekten av diversifiering planar ut efter ett antal aktier 
och att flera aktier i deras fall skulle bidra till en högre risk, eftersom det är svårt att aktivt 
hålla koll på för många olika bolag. Att en fond väljer att ha en aktiv investeringsstrategi 
säger dock emot Fama (1970) som hävdar att priserna på marknaden återspeglas i den 
tillgängliga informationen och att det därav inte går att slå marknaden. Enligt Famas (1970) 
effektiva marknadshypotes lönar det sig således inte att aktivt handplocka bolag för att skapa 
en avkastning större än marknaden. Peter menar å andra sidan att går att undvika riktigt dåliga 
bolag med en aktiv investeringsstrategi där förvaltarna individuellt väljer ut varje bolag 
istället för att investera i ett index. Detta bekräftas av Auer (2016) som i motsats till 
exempelvis Hoepner (2010) menar på att förvaltaren visst kan exkludera bolag utan att 
portföljens diversifiering påverkas. 	
	
Peters erfarenhet är att man på detta sätt kan slå marknaden och välja de bolag som är bra 
vilket motsätter sig från Famas (1970) hypotes men går i linje med Auer (2016). Peter menar 
alltså att Alecta kan minska portföljens risk genom att välja aktier som de kan ha uppsikt 
över, där det är av stor vikt för Alecta att välja hållbara bolag med en bra styrning, för att 
risken med katastrofer och skandaler minskar. Påståendet stämmer i detta avseende överens 
Auer (2016) som menar på att just G:et Governance i ESG integrering är den viktigaste 
faktorn att ta hänsyn till. Peters beskrivning om riskhantering hänger även ihop med Hoepner 
(2010) vars resultat visar att aktier med högt ESG betyg innebär en lägre risk än aktier med ett 
lägre ESG betyg. Där bolagen med lågt ESG betyg på samma sätt som Peter menar på innebär 
en högre risk i form av möjliga miljökatastrofer, skandaler och att bolaget förlorar kunder och 
pengar vilket i sin tur kan ge negativa konsekvenser för aktien. Fondförvaltare verkar således 
kunna minska risken inte enbart genom att diversifiera sin portfölj utan även genom att välja 
bolag som har ett högre ESG betyg och som därmed innebär en lägre risk. Den empiriska 
undersökning som genomfördes kunde dock inte visa något tecken på att portföljens risk eller 
riskjusterade avkastning var lägre för SRI-fonderna i jämförelse med de konventionella för 
varken den lågexkluderande eller högexkludernade SRI-portföljen. Detta talar delvis emot 
Nofsinger och varma (2014), Lesser (2016) samt Auer (2016) som i respektive studier som 
kom fram till att den riskjusterade avkastning i krisperioder var högre för SRI-fonder än deras 
konventionella motsvarigheter och lägre i icke-krisperioder. 	
	
Förklaringen till våra resultat skulle dock kunna vara att den tidsperiod i vilken fonderna 
undersöktes, inte uppvisat några längre krisperioder och att de konventionella fonderna därför 
i jämförelse sätt till riskjusterad prestation varit bättre. Resultaten visade på att portföljen med 
konventionella fonder (4,25%) genomsnittligen investerat med lägre risk än den motsvariga 
SRI-portföljen (4,45%), en skillnad på 0,24 procentenheter. Den konventionella portföljen 
hade enligt sharpekvoten (0,2015) skapat en högre avkastning sett per enhet risk än den 
motsvarande SRI-portföljen av fonder (0,2008), en skillnad på 0,011 procentenheter till fördel 
för den konventionella. Resultaten var inte statistisk signifikanta och skulle därför kunna 
tolkas utifrån Nofsinger och Varma (2014), Lesser (2016) samt Auer (2016) där samtliga 
slutsatser pekar mot att skillnaden mellan konventionella fonder och SRI-fonder 
genomsnittligen över en längre period med både kris och icke-krisperioder inte uppvisar 
någon signifikant skillnad i riskjusterad avkastning. 	
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera de resultat vi kommit fram till och reflektera vad 
resultaten kan ha för betydelse. Avsnittet presenterar även rekommendationer till vidare 
forskning inom området samt kritik och förbättringspotential som finns i den metod som 
använts. 	

6.1 Avslutande diskussion	
Fonderna använder sig enligt ovan redogörelse av samtliga strategier i sin förvaltning. 
Skillnaderna ligger dock i vilka tillvägagångssätt som förvaltarna har använt sig av för att 
följa strategierna välja in, välja bort och påverka. Studierna på tidsperioden mellan 2000 och 
2012 visade en tydligare uppdelning mellan olika fonder och deras användning av de olika 
tillvägagångssätten inom strategier välja in, välja bort och påverka. I denna undersökning har 
indelningen av tillvägagångssätt hos fonderna sett något annorlunda ut. De tidigare studierna 
har inte innefattat svenska aktiefonder men vi kan därmed inte hävda att det skillnaden i det 
strategiska arbetet hos fonderna beror på att fonderna är svenska, eftersom vi inte har 
undersökt Icke-svenska aktiefonder. Vår tes är istället att den hållbarhetstrend som funnits i 
Sverige med ökande hållbara investeringar i hela Europa och Sverige de senaste åren även har 
utvecklats i de svenska fondernas strategiska arbete. Enligt Patel (2018) hade 63 procent av 
förvaltarna i hans undersökning svarat att de integrerar ESG-kriterier i förvaltningen av rent 
ekonomiska skäl.	
Detta går även i linje med vad Peter beskriver, nämligen att det inte finns ett 
motsatsförhållande mellan hållbara investeringar och avkastning, vilket är något som ett 
flertal tidigare studier även har bekräftat. 	
	
Patel (2018) menar på det finns två läger av förvaltare i syftet till ESG-integrering i 
investeringsbeslut. Detta är dock något som vi genom hållbarhetsprofilen inte kunnat utröna. 
Patels studie är dock i samma kontext då han intervjuat förvaltare, vilket innebär att om vi 
tolkar hans resultat i relation till fonderna i våran studie skulle kunna hävda att fonderna och 
förvaltarnas primära syfte med integrering av hållbarhetsinformation i investeringsbesluten är 
att skapa avkastning. ESG integreras således inte främst på grund av rent etiska skäl (33%) då 
63 procent av förvaltarna i hans undersökning integrerade ESG på grundval av rent finansiella 
skäl. 	
Peter på Alecta betonar vikten av G:et i ESG, det vill säga governance. Han menar på att det 
är ledningen i bolagen, affärsmodellen, affärskulturen samt ledningens långsiktighet är en 
stark avgörande faktor i hur de arbetar hållbart. De bolag som har en dålig styrning är inte 
heller bra på hållbarhet och detta påverkar i sig den riskbedömning som Alecta gör på de 
enskilda aktierna i portföljen. G:et i ESG betonas även i forskning av Auer (2016). 	
	
Vårat egna resonemang kring detta är att utvecklingen av hållbarhetsarbetet i fonderna har 
skett i linje med utvecklingen av hållbarhet i resten av samhället, men att det därav inte 
behöver vara populistiskt. I generella termer resonerar vi att förvaltare vid investeringar måste 
ta hänsyn till en investeringshorisont och att det på kort sikt kanske är mindre viktigt för 
förvaltarna med ESG. Vi kunde inte i våran studie, som hade en undersökningsperiod på fem 
år, se någon skillnad i risk eller riskjusterad avkastning mellan fonder som integrerar SRI eller 
inte. Å andra sidan, låt säga att en förvaltare har en investeringshorisont som är på mycket 
längre sikt säg 50 år. Det borde då innebära att förvaltaren måste tänka proaktivt för att göra 
en lönsam investering på sikt. I ett sådant fall bör hållbarhetsaspekter vara än mer avgörande 
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för att säkra en lönsam investering och i synnerhet integrering av främst G.et i ESG, då det 
både enligt Peter och Auer (2016) verkar vara det som påverkar ESG-relaterad risk mest. 	
	
Det första man fick lära sig på ekonomutbildningen var att “resources are scarce”, en fras som 
klingar rätt i denna kontext. Hållbarhet borde rimligen vara en avgörande faktor för lönsamhet 
på längre sikt. 	
	

6.2 Rekommendationer	
Denna studie genomfördes på grund av bristande forskning på kvantitativ forskning som 
inkluderar hållbarhetsbegrepp och hur detta påverkar avkastningen av investeringar. Våra 
rekommendationer för framtida studier är därför i samma linje. I litteratursökningen för denna 
studie som gjordes genom ett stort antal databaser på Södertörns Högskola har vi haft svårt att 
hitta forskning inom detta område. Detta faktum borde tyda på att området inte är undersökt i 
stor omfattning. Eftersom intresset för aktiefonder har ökat under perioden som 
undersökningen avser och hållbarhet som företeelse är en stor fråga världen över, förespråkar 
vi fler studier på hållbarhet i denna kontext med både kvantitativa och kvalitativa inslag för 
att på en mer detaljerad nivå förstå hur olika strategier och tillvägagångssätt påverkar 
fondernas prestationer.  	

6.3 Metodkritik 

På grund av studiens metodik, att generera data på fondernas strategiska hållbarhetsarbete 
från den så kallade hållbarhetsprofilen har de direkta effekterna på avkastningen av 
strategierna “välja in”, “välja bort” eller “påverka” inte kunnat utrönas för samtliga strategier 
och tillvägagångssätt. Detta beror delvis på att samtliga fonder i stickprovet enskilt har använt 
sig av alla tre övergripande strategier i sin förvaltning, vilket är ett faktum som vi genom 
tidigare studier inte kunnat utröna och därmed inte kunde ha kännedom om innan 
undersökningens början. Vi hade å andra sidan kunnat genomföra en förstudie för att undvika 
denna problematik (Bryman & Bell 2013) vilket dock inte genomfördes.  
	
När detta problem uppenbarades var vi tvungna att gå djupare i fondernas strategiska arbete 
vilket hållbarhetsprofilen kunde erbjuda, för att på så sätt istället utröna det tillvägagångssätt 
som hade använts. Den metod vi använde tillät dock inte att isolera för varje enskilt 
tillvägagångssätt, vilket isåfall hade inneburit att följa ytterligare steg i linje med Nofsinger 
och Varma (2014) och undersöka samtliga fonderas alla aktier. Något som endast går att göra 
på ett tidseffektivt sätt via specifika databaser som inte är offentliga. Genom att utröna 
aktiernas karakteristika och med ytterligare regressionsanalyser hade vi då kunnat utläsa hur 
stor koefficienten för varje enskild aktie var och på det sätt isolerat för varje enskilt 
tillvägagångssätt. Vi valde därför på grund av tillgång till små resurser, som enligt Bryman 
och Bell (2013) är vanlig anledning till att begränsa studiens omfattning att istället följa 
Lesser et al. (2016) och göra en enklare uppdelning av fondernas strategiska arbete. Vi 
anpassade dock indelningen efter hur fonderna i stickprovet hade arbetat strategiskt eftersom 
indelningen enligt SRI-ramverket från Swesif såg annorlunda ut i jämförelse med Lesser et al. 
(2016). 	
	
Med tillgång till icke offentliga databaser hade vi haft möjligheten till att generera mer 
djupgående information om fondernas innehav. Vi hade även kunnat generera mer ingående 
data på fondernas strategiska arbete från flera källor än hållbarhetsprofilen. Vi hade även 
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kunnat undersöka både kris och icke-krisperioder, något som vi i denna inte gjorde på grund 
av bristande tillgång till resurser. Ändock har vi med vår metod kunna komma fram till vissa 
intressanta resultat att analysera och kunnat svara på våra forskningsfrågor i viss mening, men 
studien hade onekligen kunnat göras ännu mer intressant med en mer utvecklad metod. 
Studiens analys och slutsatser hade kunnat fördjupas genom att intervjua fondförvaltare i 
svenska fondbolag för att förstå de bakomliggande anledningarna till val av strategier och 
tillvägagångssätt. Vi hade även kunnat intervjua Peter på Alecta ytterligare en gång för att få 
kommentarer på våra resonemang och slutsatser, vilket även det hade kunnat höja kvalitén på 
både analys och diskussion. 	
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras slutsatser av undersökningens resultat utifrån studiens två 
forskningsfrågor och diskussion. 	

7.1 Hur tillämpar fonderna SRI och ESG-kriterier i förvaltningen? 

Genom att undersöka 51 stycken svenska aktiefonder under en femårsperiod och utgå från 
bland annat den så kallade hållbarhetsprofilen från intresseorganisationen Swesif, kunde 
denna undersökning utröna hur svenska aktiefonder hade tillämpat socially responsible 
investing (SRI) och integrering av hållbarhetskriterierna environmental, social and 
governance (ESG). Resultaten visade, till skillnad från tidigare forskning av bland annat 
Nofsinger och varma (2014), Lesser (2016) samt Auer (2016) att nästintill samtliga fonder i 
stickprovet arbetade med kombinationer av flera olika strategier för att göra hållbara 
investeringar. Detta tyder således på att det skett en utveckling i fondernas strategiska 
hållbarhetsarbete sedan de tidigare studierna på i denna kontext. Fonderna använder sig av 
flera olika typer av tillvägagångssätt för göra hållbara investeringar och anpassar strategierna 
efter vilken kontext man investerar i. 	

7.2 Hur påverkar förvaltningens strategier fondens prestation?	
De svenska aktiefonderna uppvisade likheter i strategisk tillämpning med de tidigare 
studierna och i synnerhet med Auer (2016). Denna studie kunde därför utgå från den tidigare 
hypotesen om att lågexkluderande fonder skapar en högre riskjusterad avkastning. Detta 
resonemang testades och resultatet visade att den lågexkluderade gruppen av SRI-fonder hade 
presterat bättre med i genomsnitt 0,99 procentenheter årligen under perioden. Resultatet stod 
sig dock endast statistiskt på en femtonprocentig signifikansnivå. Resultatet visade sig även 
med ett annat ofta tillämpat mått för riskjusterad avkastning Sharpekvot att de 
lågexkluderande presterat bättre jämfört den högexkluderande, även här var resultatet dock 
inte signifikant. Slutsatsen blir således att det inte är någon skillnad i de svenska 
aktiefondernas prestation beroende på hur många kategorier av bolag de exkluderar. Den 
totala risken verkar inte ha påverkats varken av att SRI-fonderna i jämförelse med de 
konventionella fonderna haft sämre möjligheter till diversifiering eller att SRI-fondernas på 
grund av ESG-integrering kunnat minska risken. Vilket även det är i linje med Auer (2016). 	
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Bilagor  

	
Bilaga 1 Intervju 
 
Frågeformulär för Intervju med Peter Lööw på Alecta (1 tim)	

Övergripande tema	
Hållbara strategier vid fondförvaltning och hur detta på olika sätt speglas i avkastning och 
risk. 	
	
Allmänna Frågor (Beskrivning av verksamheten etc)  	
	
1) Vad gör Alecta och vad är det generella syftet förvaltningen? 
	
2) Vad innebär hållbarhet i eran kontext? och hur gör Alecta avgränsningar mellan de hållbara 
begreppen?	
	
3) Varför arbetar ni med dessa frågor?	
	
Integrering av hållbarhet i investeringsbeslut	
	
4) Använder eller utgår Alecta någon eller några former av hållbarhetsstandarder exempelvis 
hållbarhetsprofilen från Swesif eller liknande? 	
	
5) Vilka hållbarhetsaspekter beaktas generellt i förvaltningen?	
	
6) Vilka metoder använder ni för att investera hållbart?	
	
7) Hur resonerar ni vid valet av bolag och andra tillgångar i era portföljer? Finns det några 
branscher, tjänster eller produkter som ni helt väljer att exkludera? 	
	
8) Vilka typer av internationella normer följer ni?	
	
9) Är det några frågor som Alecta anser är särskilt viktiga?	
	
10) På vilka sätt använder Alecta sitt inflytande för att påverka i hållbarhetsfrågor?	
	
Mått och mätningar av hållbarhet	
	
11) Vilka typer av mätningar och mått använder Alecta för att bedöma hållbarhet?	
	
12) Vilka mått kan användas för att jämföra hållbarhet mellan olika typer av tillgångar, 
marknader? 	
	
Risk och diversifiering i portföljen	
	
13) Hur upplever du möjligheten att diversifiera en portfölj som innehåller hållbara 
tillgångar?	



 39  

	
14) Hur upplever du möjligheten att diversifiera med en portfölj som endast består av hållbara 
tillgångar?	
	
15) Hur anser du att de strategiska valen för hållbarhet påverkar portföljens risk?	
	
Avkastning och Prestation	
	
16) Hur anser du att de strategiska valen för hållbarhet påverkar portföljens avkastning?	
	
Avgifter	
	
17) Hur anser du att de strategiska valen av tillgångar påverkar förvaltningsavgiften? 
	
Resurser för uppföljning och kontroll 
 
18) Använder ni interna eller externa resurser för uppföljning och kontroll?	
	
19) Hur säkerställer ni att de tillgångar ni investerar i, även om de klassificeras som hållbara, 
verkligen är det?	
	
Praktiska råd vid investeringsbeslut	
	
19) Vilka tips skulle du ge en privat investerare som vill investera med en hållbar portfölj i 
valet av tillgångar?	
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Bilaga 2: Fondlista.  

Nordea Aktieallokering 

Lannebo Sverige Plus 

Länsförsäkringar Europa Aktiv A 

Carnegie Asia A 

Lannebo Vision 

Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 

Swedbank Robur Europafond 

AMF Aktiefond Sverige 

Skandia Asien 

Öhman Global Hållbar A 

SEB Hållbarhetsfond Global 

Öhman Sweden Micro Cap 

Öhman Sverige Hållbar A 

AMF Aktiefond Global 

Enter Select A 

PriorNilsson Sverige Aktiv A 

Spiltan Aktiefond Dalarna 

Skandia Sverige 

Öhman Etisk Index Japan 

Handelsbanken Japan Tema (Criteria) 
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AMF Aktiefond Småbolag 

East Capital Balkan B 

HealthInvest Small & MicroCap Fund A 

East Capital Ryssland 

Handelsbanken Latinamerikafond 

Spiltan Aktiefond Investmentbolag 

Cliens Sverige A 

Handelsbanken Europa Tema (Criteria) 

Simplicity Kina 

Öhman Global Growth 

PriorNilsson Realinvest A 

Didner & Gerge Global 

KPA Etisk Aktiefond 

Handelsbanken Asien Tema 

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) 

Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A 

Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv A 

Handelsbanken Global Tema (Criteria) 

Lannebo Sverige Hållbar B SEK 

Öhman Etisk Index Pacific 

Länsförsäkringar Global Indexnära 
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SPP Aktiefond Europa 

Nordea Swedish Stars icke-utd 

Öhman Småbolagsfond A 

Aktie-Ansvar Sverige A 

Nordea Olympia 

Öhman Etisk Index USA A 

Enter Sverige Pro 

Länsförsäkringar Global Hållbar A 

Enter Select Pro 

Skandia Världsnaturfonden 
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Bilaga 3: Fondförmögenhet  
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Bilaga 4: Hållbarhetsprofilen  
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