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Sammanfattning 
 

Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur 

den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI 

 

Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi 

 

Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Datum: Maj, 2018 

 

Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv 

påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.   

 

Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och 

positivt urval. Med finansiell backtracking mäts hur portföljen presterat avseende asymmetriskt 

betavärde förutsatt att den varit implementerade under en historisk tidsperiod. Portföljen reallokeras 

efter förutbestämda kriterier vid ingången av varje år under den historiska tidsperioden. 

 

Resultat: Den konstruerade portföljen uppvisar konsekvent lägre betavärde än marknaden, både 

traditionellt och asymmetriskt. Det asymmetriska betavärdet är, för den tidsperiod som inkluderar 

finanskrisen 2008, högre vid utfall under medelvärdet för att sedan avta vid negativa utfall. Då 

studien justeras för finanskrisen förändras resultatet till att visa successivt avtagande betavärden för 

utfall under medelvärdet och vidare, negativa utfall. 

 

Slutsats: Studiens resultat indikerar att urvalskriterier baserade på ESG-faktorer och positiv 

urvalsmetod, under vissa premisser har påverkan på portföljens asymmetriska riskexponering. 

Denna slutsats tyder också på att företag genom aktivt hållbarhetsarbete har möjlighet att minska sin 

kapitalkostnad, då investerares avkastningskrav på företaget sjunker. 

 

Forskningsbidrag: Utvecklad insikt i praktisk tillämpning av asymmetrisk riskanalys och avseende 

att en portfölj med begränsat antal tillgångar kan prestera lägre systematisk riskexponering än 

marknaden. Samt att urvalsmetod och urvalskriterier kan påverka asymmetrisk riskexponering. 

 

Vidare forskning: Framförallt avseende om någon av hållbarhetsfaktorerna har större betydelse för 

den asymmetriska systematiska riskexponeringen än övriga. Ytterligare forskning inom AMH och 

dess paradigm är också nödvändigt då random walk är ifrågasatt.  

 

Nyckelord: Asymmetrisk risk, hållbarhet, ESG, betavärde, dynamisk SRI, positivt urval, 

urvalskriterier, portföljallokering och RobecoSAM. 

  



 

 

Abstract 
 

Title: Investors risk exposure for sustainable investments – A study of asymmetrical risk and how it 

is affected by positive screening and dynamic SRI 

 

Level: Bachelor thesis in Business Administration 

 

Author: Kim Jonsson & Jacob Larsson 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: May, 2018 

 

Aim: “Investigate whether a portfolios negative asymmetric risk, from an investors perspective, is 

influenced by positive screening based on dynamic SRI, based on ESG-factors”. 

 

Method: Construction of a hypothetical portfolio consisting of stocks, based on dynamic SRI and 

positive screening. Financial backtracking measures how the portfolio performed regarding 

asymmetric beta values, provided it was implemented during a historical period of time. The 

portfolio is reallocated according to predefined criteria in the beginning of each year during the 

historical period. 

 

Results: The constructed portfolio consistently demonstrates lower beta values than the market, 

both traditionally and asymmetrically. The asymmetric beta value, is for the period of time 

including the 2008 financial crisis, higher than traditional beta value at outcomes below the mean 

value, then decreases in negative outcomes. As the study is adjusted for the financial crisis, the 

result changes to show gradually decreasing beta values for outcomes below average and further 

negative outcomes. 

 

Conclusions: The study results indicate that selection criteria based on ESG factors and positive 

selection screening, under certain conditions, affect the asymmetric risk exposure of the portfolio. 

This conclusion also indicates that companies through active sustainability awareness have the 

opportunity to reduce their cost of capital, as investors' required rate of return declines. 

 

Contribution of the thesis: Practical insight regarding asymmetric risk analysis, and the fact that a 

portfolio composed of a limited amount of assets potentially demonstrates lower systematic risk 

exposure than the market. Furthermore, selection methods and selection criteria can affect 

asymmetric risk exposure. 

 

Suggestion for future research: If any of the sustainability factors are of greater significance 

regarding the asymmetric risk exposure. Further research within AMH and its paradigms is also 

necessary as random walk is questioned. 

 

Key words: Asymmetric risk, sustainability, ESG, beta value, dynamic SRI, positive screening, 

selection criteria, portfolio allocation and RobecoSAM  
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Begreppslista 
 

Allokering: Processen där olika tillgångar sätts samman (allokeras) till en portfölj. 

 

Asymmetriskt betavärde: Betavärde beräknat på de utfall som sker under det förväntade. 

 

Avkastningskrav: Den kompensation en investerare förväntar sig för att investera i en riskfylld 

tillgång. 

 

Betavärde: Kvantifierat mått av den systematiska risken.  

 

CAPM: Vedertagen metod för beräkning av avkastningskrav, där fokus är att fastställa hur hög 

riskpremie investeringen motiverar. 

 

Diversifiering: Minskad riskexponering genom investering i flera olika tillgångar. 

 

Dynamisk SRI: Hållbara investeringar, där kriterierna för hållbarhet varierar beroende på vilken 

bransch investeringsobjektet agerar i. 

 

ESG: Environmental, Social och Governance. Tre faktorer som mäts för att definiera tillgångars 

grad av hållbarhet. 

 

Investerarperspektiv: Tydliggör att betraktelser av volatilitet, betavärden och liknande sker utifrån 

en potentiell investerares synvinkel. 

 

Katastrofrisk: Risken för extrema utfall under det förväntade. 

 

Marknadsportfölj: En hypotetisk portfölj av tillgångar, vilken är tänkt att representera marknaden 

i sin helhet. I praktiken används ofta ett globalt aktieindex som representant för marknadsportföljen 

och därmed marknaden. 

 

Negativ volatilitet: Rörelser som sker under det förväntade, ofta det aritmetiska medelvärdet av 

historisk avkastning. 

 

Negativt urval: Investerare väljer i ett första skede bort investeringar, baserat på förutbestämda 

kriterier, innan urvalet till portföljen startar. 

 

Negativt utfall: Utfall under 0. Investerarens portföljvärde sjunker vid dessa utfall. 

 

Osystematisk risk: Bolagsspecifik risk, vilken en investerare kan undvika med hjälp av 

diversifiering. 

 

Portföljeffektivitet: Högsta möjliga avkastning i förhållande till riskexponering. 

 



 

 

Portföljval: En process för urval av tillgångar, där målet är att skapa en effektiv portfölj helt fri 

från osystematisk risk. 

 

Positivt urval: Inga potentiella investeringsobjekt sorteras aktivt bort. Urvalet sker istället efter 

vilka objekt som presterar bäst, utifrån förutbestämda kriterier. 

 

Positiv volatilitet: Rörelser som sker över det förväntade, ofta det aritmetiska medelvärdet av 

historisk avkastning. 

 

Reallokering: När en portfölj, vilken redan består av ett antal tillgångar, omorganiseras och vissa 

av tillgångarna byts ut mot andra. 

 

Riskaversion: Betecknar investerares motvilja till riskexponering. För att acceptera risk krävs 

kompensation i form av högre avkastning.  

 

Riskjusterad avkastning: Avkastning justerad efter hur mycket risk investeraren utsatt sig för. 

Hög avkastning är inte nödvändigtvis bra, om risken samtidigt varit orimligt hög. 

 

Riskpremie: Den extra avkastning, utöver den riskfria räntan, en investerare kan förväntas erhålla 

som kompensation för den systematiska risk denne utsätter sig för genom att investera i riskfyllda 

tillgångar. 

 

Semiavvikelse: Standardavvikelse beräknad antingen på enbart negativa eller enbart positiva utfall. 

 

Semivarians: Varians beräknad på enbart negativa, alternativt enbart positiva utfall. 

 

Skattesköldseffekt: Uppstår då ett företag finansierar sig via räntebärande skulder. Företagets 

värdering stiger eftersom den skatt företaget tvingas betala minskar på grund av att räntekostnader 

är avdragsgilla för företaget. 

 

SRI: Socially Responsible Investing. Investera ur ett hållbart perspektiv. 

 

Systematisk risk: Risk som för en investerare är omöjlig att undvika. Exempelvis räntejustering, 

inflation och liknande. 

 

Transaktionskostnader: Kostnader för att allokera respektive reallokera tillgångar. Exempel på 

detta är courtagekostnader i aktiehandel. 

 

Weighted average cost of capital (WACC): Företagets viktade kapitalkostnad baserad på eget 

kapital och räntebärande skulder. Kostnaden baseras på borgenärernas ränta och investerarnas 

avkastningskrav. 

 

Överavkastning: Avkastning över vad som är förväntat för marknaden.



 

1 

 

1. Inledning 

Morgan Stanley (2015) skriver att i takt med dagens omvälvande samhällsutveckling, där hållbarhet 

lyfts fram som en av vår tids viktigaste frågor och största utmaning, har efterfrågan även på 

hållbarhet inom investeringar ökat lavinartat. 2014 var 1 av 6 USD under professionell förvaltning 

investerad enligt hållbara principer, vilket då motsvarade 6,57 biljoner USD, och trenden var vid 

tidpunkten dessutom stigande (Morgan Stanley, 2015).  

 

Det finns en mängd studier vilka ämnat utröna huruvida urval bland potentiella investeringsobjekt 

utifrån hållbarhetskriterier påverkar investerarens förväntade avkastning, och resultaten på området 

är tämligen inkonsekventa (Revelli och Viviani, 2015). Viss forskning (Kempf och Osthoff, 2007; 

Halbritter och Dorfleitner, 2015) och professionella investerare (Morgan Stanley, 2015) har visat att 

hållbara investeringar, under vissa premisser, genererat en riskjusterat högre avkastning än 

investeringar utifrån konventionellt urval. Detta indikerar således en differens i risk mellan dessa 

urvalsgrupper. Om så är fallet, bör investerarnas förväntade avkastning sjunka, vilket föranleder att 

företagets kostnad för eget kapital sjunker (Sharpe, 1964). Resultatet bör under dessa premisser 

utmynna i en omvärdering av företagets kapitalstruktur, då kostnadsförhållandet mellan eget kapital 

och lånat kapital förändrats. 

 

1.1 Bakgrund 

Redan under 1970-talet lades grunden för vad vi idag benämner som socially responsible investing 

(SRI), eller hållbara investeringar. Konceptet uppstod ur en protest från en av General Motors 

dåvarande styrelsemedlemmar; Leon Sullivan, mot den då rådande apartheidregimen i Sydafrika där 

han menade att investeringar i Sydafrika av moraliska och medmänskliga skäl ej var önskvärda. 

Detta är exempel på den första typen av investeringar utifrån hållbarhetskriterier, med negativ 

urvalsprocess1 och fick namnet Sullivans principles (Alexis, 2011). Morgan Stanley (2015) skriver 

att denna typ av kriterier från början enbart inriktades mot etiska överväganden, men har sedan 

1999 omvärderats till att innefatta hållbarhetsaspekter inom miljö, sociala faktorer och 

bolagsstyrning.  

 

Investerare har enligt Revelli och Viviani (2015) genom åren tillämpat olika infallsvinklar till hur 

de förhåller sig till SRI, och den klassiska metoden är som beskrivet en negativ urvalsmetod där 

icke önskvärda investeringsobjekt aktivt sorteras bort på förhand, innan urvalsprocessen startat. 

                                                 
1
 Utgår från att en investerare väljer bort en investering på grund av att den inte uppfyller investerarens krav på 

exempelvis miljöfarliga utsläpp, eller liknande. 
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Detta har dock förändrats, i takt med att kriterierna för SRI utvecklats. Den tidiga utgångspunkten 

för SRI baseras på etiska ställningstaganden, framförallt avseende ett företags produkters 

skadeverkningar och konsekvenser av att agera på utsatta marknader. SRI utgår idag, enligt Morgan 

Stanley (2015) från hållbarhet inom miljö, sociala frågor, bolagsstyrning och investerare tillämpar 

istället en positiv urvalsprocess, om än subjektiv, där investeringsobjekt betraktas som attraktiva 

tack vare tillfredsställande hållbarhetsprofil ur investerarens perspektiv.  

 

Med avsikt att underlätta för investerare att gradera företag utifrån hållbarhetsfaktorer har olika 

ramverk utvecklats för att kvantifiera dessa tre faktorer, varav den mest frekvent nyttjade är ESG. 

Begreppet står för Environmental, Social och Governance, vilket på svenska innebär miljö-, 

sociala- och bolagsstyrningsfaktorer. Ramverket ger företag en gradering inom varje faktor, vilken 

sedan sammanvägs till ett slutbetyg från 0-100 poäng utifrån dessa tre faktorer. 

 

Sharfman och Fernando (2008) har visat att företag med starkt engagemang i miljöfaktorer är 

mindre drabbade av vad författarna benämner som katastrofrisk, vilket för ett tillverkande företag 

exempelvis kan innebära ett oavsiktligt utsläpp av miljöfarliga ämnen. Detta minimerar således den 

bolagsspecifika risken2, då problem av denna karaktär förebyggs. Utöver bolagsspecifika händelser 

tenderar också miljömedvetna företag uppnå bättre förståelse för omvärldsfaktorer. Dessa kan ej 

påverkas direkt av företaget, men skadeverkningarna kan via proaktivt arbete minimeras, vilket 

således leder till att den asymmetriska, negativa risken3 för investeringar i dessa företag minskar.  

 

Företag är som bekant beroende av finansiering, vilken sker antingen via belåning eller via eget 

kapital. Fördelningen mellan dessa två benämns som företagets kapitalstruktur. Kapital bär alltid en 

kostnad för företaget, i form av ränta till borgenärer eller avkastningskrav4 från investerare 

avseende det egna kapitalet. Kombinationen av dessa två kostnader är företagets weighted average 

cost of capital (WACC), detta benämns kapitalkostnad. Denna kostnad, i likhet med andra 

kostnader, bör minimeras för maximal lönsamhet. Den traditionella forskningen på området visar att 

den huvudsakliga påverkansfaktorn för vilken räntenivå en borgenär anser vara acceptabel och 

vilket avkastningskrav investerare har på det egna kapitalet är systematisk risk (Sharpe 1964).  

 

  

                                                 
2
 Risk som kan elimineras genom diversifiering (osystematisk risk). 

3
 Utfall under medelvärdet för normalfördelad distribution. 

4
 Den avkastning en investerare kräver för att investera. 
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1.2 Problemdiskussion 

Teoretisk utgångspunkt för kapitalstruktur har sedan Modigliani och Miller (1958) lanserade sitt 

andra teorem varit att företag bör sträva efter hög belåning då detta medför lägre skattekostnad. I 

praktiken tenderar dock företag, enligt Myers (1984) att överutnyttja finansiering via eget kapital, 

då företagen dels föredrar att ha medel tillgängliga för intern finansiering av investeringar men 

också för att hålla kreditutrymme tillgängligt för lånefinansiering. Detta leder till insikten att 

kostnaden för eget kapital, investerarnas avkastningskrav, är av större betydelse än den klassiska 

teorin ger sken utav.  

 

Graham och Harvey (2001) har i sin studie undersökt vilka metoder CFO:s tillämpar i sitt praktiska 

arbete, och menar att den mest frekvent använda metoden för beräkning av investerares 

avkastningskrav är CAPM-metoden5, där en av faktorerna är baserad på företagets betavärde6. Detta 

illustrerar hur företagets värdering korrelerar med marknadens rörelser. Metoden konstruerades av 

Sharpe (1964), vilken i sin studie utöver konstruktionen av CAPM också argumenterar för att 

investerare bör investera i marknadsportföljen, innehållande alla tillgångar i kvoter baserade på 

marknadsandel. Anledningen är för att med säkerhet eliminera den osystematiska risken, vilken 

enligt Sharpe (1964) ej premieras på marknaden då den av rationella investerare diversifieras bort. 

Konsekvensen av detta är att företagets betavärde endast avspeglar exponering mot systematisk 

risk.  

 

Ett teoretiskt problem angående den diversifiering Sharpe (1964) menar vara kritisk uppstår här vid 

tillämpning av negativa urvalsmetoder ur ett investerarperspektiv, exempelvis baserade på 

hållbarhetsfaktorer, då en investerare aktivt exkluderar tänkbara investeringar efter förutbestämda 

kriterier. Detta då optimal portföljeffektivitet7 är ouppnåelig på grund av ofullständig diversifiering. 

När SRI introducerades visade tidig forskning (Langbein och Posner, 1980) att det kvarlämnas 

osystematisk risk i portföljen, och den riskjusterade avkastningen för tillgångar utvalda efter SRI-

kriterier var lägre. Kempf och Osthoff (2007) däremot hävdar att hållbarhetsinriktade investeringar, 

under vissa förutsättningar, överavkastar både nominellt och riskjusterat i förhållande till 

traditionella urvalsmetoder. De skriver att tillfredsställande diversifiering uppnås (Lee, Humphrey, 

Benson, och Ahn, 2010; Eccles, Ioannou, och Serafeim, 2014), och tillämpning av moderna 

                                                 
5
 Capital Asset Pricing Model är ett verktyg för att praktiskt beräkna investerares avkastningskrav, under påverkan av 

risk (Sharpe, 1964). 
6
 Ett positivt betavärde visar att marknaden och tillgången rör sig i samma riktning, och ett negativt betavärde illustrerar 

det motsatta. Det vill säga mått på systematisk risk. 
7
 Portföljeffektivitet illustrerar maximal avkastning till lägsta möjliga risk. 
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hållbarhetskriterier i kombination med positivt urval konsekvent leder till denna slutsats. Således 

presenteras två sidor av samma problem, och svaret står möjligen att finna i Statmans (1987) arbete, 

där forskaren visar att marginalnyttan av diversifiering upphör vid ett fyrtiotal tillgångar. 

 

Detta resonemang stöds till del av Revelli och Viviani (2015), vilka i sin 

forskningssammanställning av området visar att resultaten av liknande studier är oerhört 

inkonsekventa. De drar dock slutsatsen att investeringar baserade på SRI varken över- eller 

underavkastar i förhållande till investeringar baserade på traditionella metoder. Vad som däremot är 

tämligen outforskat är hur kriterier av detta slag i praktiken påverkar investerarens risknivå. En 

relativt unik studie på området är gjord av Sharfman och Fernando (2008), vilka fastslår att aktivt 

arbete i miljöfrågor har för ett företag direkt korrelation med lägre betavärde vilket i sin tur leder till 

lägre kapitalkostnad. Forskarna menar att anledningen är effektivare hantering av, och medvetenhet 

om, den systematiska risk företaget ständigt är utsatt för. Konsekvensen blir således lägre 

riskexponeringen för en potentiell investerare och investeraren accepterar därför ett lägre 

avkastningskrav.  

 

Revelli och Viviani (2015) menar att avkastningen är oberoende av om, och på förekommen 

anledning vilka, urvalskriterier som används för en portfölj. Denna slutsats i kombination med 

Sharfman och Fernandos (2008) är mycket intressant, då det potentiellt leder till att avkastningen på 

hållbara investeringar är oförändrad jämfört med investeringar utifrån en konventionell 

investeringsprocess, men till lägre riskexponering. 

 

För investerare som önskar investera hållbart är miljöfaktorn Sharfman och Fernando (2008) 

undersökt en av tre faktorer inom det moderna, dynamiska perspektivet av SRI och med stöd av 

deras slutsatser finns anledning att misstänka att de andra två potentiellt har liknande påverkan på 

företagets betavärde. De tre faktorerna för modern och dynamisk SRI definieras i begreppet ESG 

som environmental, social och governance (miljö- sociala- och bolagsstyrningsfaktorer).  

 

Revelli och Viviani (2015) skriver, som nämnts tidigare, att potentiell avkastning är oberoende av 

huruvida urvalskriterier enligt hållbarhetsmodell tillämpas eller ej. Detta i kombination med 

Sharfman och Fernandos (2008) slutsats att högt miljöengagemang resulterar i lägre systematisk 

risk och katastrofrisk, motiverar ett värde i att studera detta fenomen ur ett asymmetriskt 

riskperspektiv. Sedan Markowitz (1952) introducerade begrepp som varians och standardavvikelse 

har dessa varit den vedertagna definitionen av risk. Sortino och Van der Meer (1991) menar detta 

vara olyckligt, då varians och standardavvikelse påverkas på motsvarande sätt av utfall över 
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medelvärdet som under, vilket de anser missvisande ur risksynpunkt. Investerare kan aldrig betrakta 

positiv volatilitet som risk då detta ger en vilseledande bild av omständigheterna. De hävdar att det 

krävs en separering mellan positiv och negativ volatilitet, ett asymmetriskt riskmått.  

 

Resonemanget är i linje med Sharfman och Fernandos (2008) utläggning om minskad katastrofrisk, 

och innebär att betavärdet ur ett asymmetriskt perspektiv torde påverkas än mer i jämförelse med 

traditionellt betavärde (Estrada, 2007) av hållbarhetsurval. På grund av korrelationen mellan 

kapitalkostnad och företagets systematiska risk (betavärde), i kombination med företagens tendens 

att tillämpa suboptimal kapitalstruktur (Myers, 1984), är det ur ett företagsekonomiskt perspektiv av 

högt värde att studera betavärdets påverkansfaktorer. Då forskningen redan visat ett direkt samband 

mellan högt miljöengagemang och minskad systematisk riskexponering (Sharfman och Fernando, 

2008) finns således anledning att ifrågasätta huruvida detta samband återfinns vad gäller även andra 

faktorer inom ESG (sociala- och bolagsstyrningsfaktorer). 

 

Ur ett teoretiskt perspektiv är ovanstående intressant med hänvisning till gällande teorier kring 

effektiva marknadshypotesen, och diversifiering (Markowitz, 1952) då lägre systematisk risk bör 

innebära lägre förväntad avkastning (Sharpe, 1964). Detta menar forskningen enligt ovan dock ej 

vara fallet (Revelli och Viviani, 2015). 

 

1.3 Syfte 

Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av 

positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer. 
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2. Teoretisk referensram 

 

2.1 Portföljvalsteori 

2.1.1 Modern portföljvalsteori 

Den moderna portföljvalsteorin har sitt ursprung i Markowitz studie från 1952, där författaren 

förkastar den tidigare erkända metoden för portföljval, baserad på att en investerare endast bör 

sträva efter att maximera det förväntade diskonterade kassaflödet. Markowitz (1952) instämmer i 

nämnda antagande, under förutsättning att marknaden är riskfri. Under sådana premisser är 

diversifiering egalt. Markowitz (1952) argumenterar dock för att detta ej är fallet, då teorier som ej 

uppmärksammar diversifieringens överlägsenhet ej heller beaktar riskaspekten av investeringen. 

Markowitz (1952) främsta bidrag till finansforskningen står därför att finna i dennes slutsats att en 

investerare både kan öka sin förväntade avkastning, samtidigt som portföljens volatilitet minskar. 

Detta uppnås genom att investera i tillgångar med låg korrelation till varandra.  

 

Markowitz (1952) menar, precis som tidigare forskare inom området, att förväntad avkastning är 

positivt och volatilitet negativt. Problemet med beräkningen av förväntad avkastning menar 

författaren är svårigheten att förutspå framtida skeenden, därför besitter uppskattningar av framtida 

avkastning ett stort mått av osäkerhet. Markowitz (1952) lösning på detta är att nyttja tillgångens 

avkastnings aritmetiska medelvärde baserat på historisk data, vilket är en metod som sedan dess 

blivit allmängiltig för denna typ av uppskattningar. Riskmåttet i Markowitz (1952) är, som nämnts 

tidigare, variansen och denna illustrerar den kvadratiska avvikelsen från medelvärdet. 

 

För att illustrera Markowitz (1952) principer på ett konkret och praktiskt sätt, mer bekant för läsare 

bevandrade i dessa koncept utifrån dagens perspektiv, har vi valt att komplettera Markowitz (1952) 

resonemang med Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe och Jordans (2016) moderna tillämpningar av 

nämnda resonemang. 

 

Beräkning av det aritmetiska medelvärdet för en tillgångs avkastning enligt Markowitz (1952): 

 

𝐸 = ∑ 𝑝𝑖𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1
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Förväntad avkastning för en tillgång (𝐸) baseras således på sannolikheten för ett utfall (𝑝𝑖) 

multiplicerat med utfallet (𝑟𝑖). Denna beräkning genomförs för alla tänkbara utfall, med tillhörande 

sannolikhet, och summeras därefter till 𝐸. 

 

Beräkning av variansen för en tillgångs avkastning enligt Markowitz (1952): 

 

𝑉 = ∑ 𝑝𝑖(𝑟𝑖 − 𝐸)2

𝑛

𝑖=1

 

 

𝑉 representerar här avkastningens varians för tillgången i fråga. 𝑝𝑖 avser sannolikheten för att 

utfallet presenterat i parentesen skall inträffa. 𝑟𝑖 är tillgångens observerade avkastning och 𝐸 är 

tillgångens förväntade avkastning.  

 

Detta illustreras för en enskild tillgång av Hillier et al. (2016) i förenklad form: 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑅) = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 (𝑅 − �̅�)2 

 

𝑅 är här tillgångens observerade avkastning, och �̅� är tillgångens förväntade avkastning.  

 

Beräkning av det aritmetiska medelvärdet för en portföljs avkastning enligt Markowitz (1952): 

 

𝐸 = ∑ 𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

För att förtydliga ovanstående visas här ett exempel från Hillier et al, (2016) för beräkning av en 

portföljs aritmetiska medelvärde (𝜇𝑝), bestående av tillgång 𝑎 och 𝑏: 

 

𝜇𝑝 = 𝑤𝑎𝜇𝑎 + 𝑤𝑏𝜇𝑏 

 

𝑤 avser här respektive tillgångs andel av hela portföljen, vilket regelmässigt innebär att 𝑤𝑎 + 𝑤𝑏 =

1. 
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Beräkning av en portföljs varians enligt Markowitz (1952): 

 

𝑉 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Den moderna benämningen av varians för en portfölj (𝑝) är enligt Hillier et al. (2016) 𝜎𝑝
2  och 

beräkning av en portföljs volatilitet (𝜎𝑝), bestående av tillgång 𝐴 och 𝐵 sker enligt Hillier et 

al.(2016) som följer: 

 

𝜎𝑝
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) = 𝑋𝐴

2𝜎𝐴
2 + 2𝑋𝐴𝑋𝐵𝜌𝐴,𝐵 + 𝑋𝐵

2𝜎𝐵
2 

 

I beräkningen av portföljens varians ovan är 𝑋2 respektive tillgångs andel av portföljen, 𝜎2 

respektive tillgångs enskilda varians och 𝜌𝐴,𝐵 korrelationskoefficienten8 tillgångarna emellan. 

 

Hillier et al. (2016) beskriver sedan beräkningen av portföljens standardavvikelse på följande sätt: 

 

𝜎𝑝 = 𝑆𝐷(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) = √𝑉𝑎𝑟(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) = √𝜎2 

 

Observera att ovanstående illustrerar beräkning av volatilitet i form av standardavvikelse, vilket 

Hillier (2016) och Markowitz (1952) samstämmigt menar är den praktiskt korrekta tillämpningen av 

varianskonceptet som riskmått.  

 

Idag illustreras portföljer grafiskt med förväntad avkastning längs y-axeln och volatilitet längs x-

axeln, till skillnad från Markowitz ursprungliga illustration, där avkastningen presenterades längs x-

axeln och volatiliteten längs y-axeln. Illustreras Markowitz (1952) koncept grafiskt ger detta tydligt 

underlag till argumentationen kring varför vissa portföljer är att betrakta som överlägsna andra, då 

de ger såväl högre avkastning, som lägre volatilitet.  

  

                                                 
8
 Korrelationskoefficienten visar i vilken mån två tillgångars rörelser är korrelerade till varandra. 
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Detta beror som bekant på tillgångarnas korrelation i förhållande till varandra, 

korrelationskoefficienten (𝜌), och beräknas enligt Hillier et al. (2016) på följande sätt9: 

 

𝜌𝑎,𝑏 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑎, 𝑅𝑏)

𝜎𝑎 × 𝜎𝑏
 

 

För detta arbete är Markowitz (1952) studie och resultat relevanta framförallt eftersom det är den 

idag gällande teorin för majoriteten av studiens utgångspunkter. Det är också grunden för 

majoriteten av forskningen som behandlar portföljval och allokering, från 1952 till idag, där Sharpe 

(1964) är en av de mest framträdande. Insikten om hur tillgångar korrelerar med varandra, och hur 

detta kan användas till investerarens fördel, är basen till denna undersökning och den aspirerar 

således på att undersöka huruvida detta koncept kan utvecklas och förfinas ytterligare.  

2.1.2 CAPM 

Sharpe (1964) utvecklade Markowitz (1952) teorier och etablerade en ny modell för beräkning av 

avkastningskrav; Capital Asset Pricing Model (CAPM). Markowitz (1952) förklarade enbart att en 

investerare kan minska sin riskexponering med hjälp av diversifiering, Sharpe (1964) delar denna 

syn men separerar också risk i två olika faktorer. Med stöd av Markowitz (1952) motivering av 

diversifieringens överlägsenhet, menar Sharpe (1964) att all osystematisk risk10 kan, och bör 

diversifieras bort. Detta resulterar i att investeraren endast utsätts för den systematiska risken11, 

vilket en investerare endast kan ta hänsyn till, men ej diversifiera bort. Slutsatsen av detta är att en 

investerare aldrig kan förvänta sig avkastning i utbyte mot osystematisk riskexponering, eftersom 

alla rationella investerare diversifierar bort denna. Enligt Sharpe (1964) bör en investerare alltid 

investera i marknadsportföljen12 eftersom detta leder till högsta portföljeffektivitet, genom optimal 

diversifiering. Detta är dock i praktiken omöjligt och således ett teoretiskt resonemang. Sharpe 

(1964) introducerade även ett alternativt mått på risk, vilket till skillnad från Markowitz (1952) 

endast tar hänsyn till den systematiska risken. Riskmåttet benämns beta (𝛽), och beräknas enligt 

Sharpe (1964) på följande sätt: 

 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑖,𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2   

                                                 
9
 Formeln för kovariansberäkning illustreras under “CAPM”. 

10
 Bolagsspecifik risk (exempelvis prishöjning på en specifik råvara). 

11
 Marknadsrisk (exempelvis räntenivå, naturkatastrofer och liknande). 

12
 En teoretisk portfölj innehållandes alla tillgångar, på alla marknader.  
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I likhet med tidigare uppställningar sker beräkningen för tillgång 𝑖, i förhållande till marknaden 𝑚. 

Marknadens varians benämns återigen 𝜎𝑚
2 , och resultatet av denna beräkning är betavärde (𝛽) för 

tillgång 𝑖. Detta visar hur exponerad tillgången är för marknadens systematiska risk. Sharpe (1964) 

menar också att valet av tillgångar till varje existerande portfölj enbart skall ske utifrån hur 

tillgången påverkar portföljens betavärde, där negativ påverkan är eftersträvansvärt då detta leder 

till lägre exponering mot systematisk risk.  

 

För att förtydliga tolkningen av vad betavärdet representerar; för en tillgång eller portfölj innebär ett 

betavärde om 1 att tillgången perfekt korrelerar med marknadsportföljen. Lägre än 1 innebär att 

tillgången rör sig i samma riktning som marknadsportföljen men i lägre grad. Motsvarande gäller 

över 1, men tillgången visar då kraftigare rörelser än marknadsportföljen. Negativt betavärde 

innebär följaktligen att tillgången rör sig i motsatt riktning som marknadsportföljen, vilket är 

synnerligen ovanligt. Kontentan av Sharpes (1964) resonemang kring detta är således att om en 

tillgång, med lägre betavärde än portföljen som helhet, tillförs sjunker portföljens betavärde och 

därmed investerarens systematiska riskexponering. 

 

Beräkning av betavärde kräver också beräkning av tillgångarnas kovarians. Detta sker med hjälp av 

summan av observerad avkastning för tillgång 𝑎, subtraherad med förväntad avkastning för tillgång 

𝑎 multiplicerad med summan av observerad avkastning för tillgång 𝑏 subtraherad med förväntad 

avkastning för tillgång 𝑏 och ger kovariansen för två tillgångar vid en specifik mätpunkt. Samma 

beräkning genomförs sedan för alla resterande mätpunkter, och summeras sedan. Summan divideras 

därefter med antalet observationer subtraherat med ett. Detta ger kovariansen för dessa två 

tillgångar, och formeln lyder enligt Hillier et al.(2016) som följer: 

 

𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑎, 𝑅𝑏) =
∑[𝑅𝑎 − 𝐸(𝑅𝑎)] × [𝑅𝑏 − 𝐸(𝑅𝑏)]

𝑛 − 1
 

 

𝑅𝑎 är här den observerade avkastningen för tillgång 𝑎. 𝐸(𝑅𝑎) illustrerar den förväntade 

avkastningen för tillgång 𝑎, vanligen det aritmetiska medelvärdet för tillgångens avkastning under 

en historisk tidsperiod. 𝑛 är antalet observerade mätpunkter som summeras i täljaren. 
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Sharpes (1964) intention med CAPM stämmer överens med dess huvudsakliga användningsområde 

som ett verktyg för investerare att med hänsyn till riskexponering fastställa ett för tillgången rimligt 

pris. En tillgång med högt betavärde leder till att investerarens avkastningskrav stiger, vilket tydligt 

framgår av uppställningen för CAPM (Sharpe, 1964): 

 

𝜇𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

𝑟𝑓 är i denna beräkning den riskfria räntan13, 𝛽𝑖 är tillgångens betavärde och 𝑟𝑚 är 

marknadsportföljens avkastning. Vanligen marknadsportföljens avkastnings aritmetiska 

medelvärde, för en historisk tidsperiod. Betraktar vi den ovanstående formeln framgår det att det 

finns två aspekter av CAPM, och att formeln kan delas upp i två olika delar. 𝑟𝑓 visar vilken 

avkastning investeraren riskfritt kan förvänta sig, och 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) illustrerar riskpremien14 för den 

specifika tillgången.  

 

CAPM är en teoretisk modell, och baseras på ett antal förutsättningar stipulerade i 

portföljvalsteorin. Dessa beskrivs av Sharpe (1964), och sammanfattas av Byström (2014). De 

kriterier som måste uppfyllas för modellens giltighet är: Alla tillgångar handlas på alla marknader, 

inga transaktionskostnader15 eller skatter existerar, alla investerare är rationella, alla investerare är 

pristagare16, alla investerare har homogena förväntningar och identisk tillgång till information samt 

att alla investerare diversifierar i enlighet med krävda rationalitet. 

 

Trots CAPM:s praktiska popularitet bland CFO:s (Graham och Harvey, 2001) har modellen varit 

utsatt för ständigt ifrågasättande och kritik från akademiskt håll. Detta illustreras tydligt av det 

faktum att forskare strävat efter att utveckla modellen i takt med att nya oförklarade anomalier 

identifierats. Den främsta moderna konkurrenten till CAPM är flerfaktormodeller, där Fama och 

French (1993) är framträdande med introduktionen av trefaktormodellen. Syftet med 

trefaktormodellen (och andra flerfaktormodeller) är att separera en tillgångs betavärde utifrån olika 

faktorer för att identifiera respektive faktors bidrag till tillgångens avkastning och riskexponering, 

och därmed höja den teoretiska förklaringsgraden för modellen. Ytterligare faktorer har adderats i 

                                                 
13

 Vanligen för tidpunkten gällande 10-årig statsobligationsränta. 
14

 Avkastningen investeraren förväntar sig utöver den riskfria räntan för att investera i en specifik tillgång. 
15

 Exempelvis courtagekostnader. 
16

 Priser sätts av marknaden, och investerare har ingen enskild prispåverkan. 
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takt med att nya påverkansfaktorer identifierats, med Carharts (1997) fyrfaktormodell och därefter 

Fama och Frenchs (2016) femfaktormodell.  

 

Berk och Van Binsbergen (2016) menar dock i sin studie att förespråkarna för faktormodeller intar 

ett alltför teoretiskt förhållningssätt, och att CAPM trots sina brister besitter högst praktisk 

förklaringsgrad och därmed högst precision avseende beräkning av avkastningskrav och kostnad för 

eget kapital i praktiken. Forskarna baserar denna slutsats på en studie av hur investerares kapital 

allokeras i olika fonder, och därefter med hjälp av faktormodeller och CAPM beräknar vilken av 

modellerna som innan investerarnas beslut visat positivt net present value (NPV) för den fond 

investerare föredrog. Under dessa premisser visade sig CAPM överlägsen andra metoder. Berk och 

van Binsbergen (2016) drar därför slutsatsen att i den mån CAPM är den föredragna metoden för 

beräkning av avkastningskrav för investerare, är det också den mest precisa modellen för företag att 

beräkna kostnad för eget kapital. 

 

Denna studie grundas till stor del på Sharpes (1964) slutsatser angående separationen av 

osystematisk respektive systematisk risk. Därutöver är också slutsatsen angående 

marknadsportföljens överlägsenhet i en teoretiskt fulländad miljö där marknadseffektiviteten är 

maximal, av stor betydelse för studiens resonemang. Dessutom är många av de beräkningar studien 

baseras på utvecklade av Sharpe (1964), och tillämpas numera av andra forskare (Estrada, 2007; 

Harlow, 1991) i nya syften. Studiens fokus på CAPM är också tämligen självklart då detta är den 

mest vedertagna metoden för beräkning av avkastningskrav (Graham och Harvey, 2001), och 

besitter högst praktisk förklaringsgrad för vilken påverkan olika faktorer har på investeringsbeslut. 

Att Berk och Van Binsbergen (2016) anser modellen vara överlägsen moderna alternativ stärker 

detta resonemang. För företag är CAPM, på grund av den höga nyttjandegrad modellen har bland 

praktiker, således av högsta betydelse för att fastställa korrekta avkastningskrav. Detta är 

följaktligen, på grund av kapitalstrukturens uppbyggnad, kritiskt också för att fastställa företagens 

kapitalkostnad (Modigliani och Miller, 1958). 

 

2.2 Asymmetriska riskmått 

På grund av de nackdelar Markowitz (1952, 1959, 1991) påpekar angående varians och 

standardavvikelse som mått på risk har forskningen genom bland andra Sortino och Van der Meer 

(1991) och Harlow (1991) ytterligare förtydligat nackdelarna med detta, och istället introducerat 

alternativa, asymmetriska riskmått. Sortino och Van der Meer (1991) menar att den huvudsakliga 

nackdelen med varians som riskmått är att måttet påverkas av utfall över medelvärdet i lika stor 

grad som utfall under medelvärdet. De menar detta vara missvisande då en investerare troligen inte 
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betraktar utfall över medelvärdet som negativt och riskfyllt. Vidare påstår de att risk definieras som 

sannolikheten för utfall under medelvärdet, och hur stora utfallen riskerar bli. Harlow (1991) 

beskriver motsvarande problem, och har i sin studie dessutom visat att portföljer konstruerade 

utifrån ett asymmetriskt riskperspektiv förutom att minimera investerarens riskexponering dessutom 

genererar signifikant överavkastning. 

 

Sortino och Van der Meer (1991) anser att lösningen på variansens tvåsidighet är tämligen 

elementär, och rekommenderar en metod där utfall under en specifik tidsserie kategoriseras 

beroende på om utfallet är över, respektive under tillgångens, eller portföljens aritmetiska 

medelvärde. Metoden stöds också av Harlow (1991). Därefter sker beräkning av variansen enligt 

traditionell modell (Markowitz, 1952) för de utfall som kategoriserats som under medelvärdet. 

Detta benämns som mean-semi-variance, eller semivarians. Konkret innebär detta en beräkning av 

varians för de datapunkter där utfallet sker på den vänstra sidan av normalfördelningskurvan 

(Sortino och Van der Meer, 1991; Harlow, 1991). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang har Estrada (2007) utvecklat principerna kring 

semivarians ytterligare, och introducerat downside beta17. Metoden är utformad för att underlätta för 

befintliga användare av CAPM att istället utgå från ett asymmetriskt riskperspektiv. Estrada (2007) 

visar dessutom att denna metod besitter högre precision och förklaringsgrad till reell avkastning än 

exempelvis CAPM vilket också stöds av Sortino och Van der Meer (1991).  

 

Estrada (2007) inleder sitt asymmetriska resonemang genom att definiera standardavvikelse ur ett 

asymmetriskt perspektiv, vilken benämns som semiavvikelse och beräknas enligt följande (Estrada, 

2007):  

 

Σ𝐵𝑖 = √𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑖 − 𝐵), 0]2} 

 

I ovanstående uttryck är 𝐵 en fastställd lägsta accepterade avkastning18, exempelvis en investerares 

avkastningskrav på tillgång 𝑖. , 0 visar att denna beräkning endast genomförs för de datapunkter där 

resultatet av 𝑅𝑖 − 𝐵 < 0. Detta innebär att vi fått ett utfall (𝑅𝑖) under lägsta accepterade avkastning, 

(eller investerarens avkastningskrav) 𝐵. Beteckning för medelvärdet i beräkningar av denna 

                                                 
17

 Detta benämns vidare i arbetet som asymmetriskt betavärde. 
18

 Denna kan fastställas godtyckligt, beroende på syftet med beräkningen. Dock vanligen det aritmetiska medelvärdet 

för tillgångens historiska avkastning (Estrada, 2007). 
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karaktär har traditionellt varit 𝜇𝑖 (Markowitz, 1952), men Estrada (2007) har valt 𝐵 och hänvisar till 

det som Benchmark. Motiveringen till detta är för att illustrera att det inte nödvändigtvis måste vara 

det aritmetiska medelvärdet (𝜇𝑖). 

 

Därefter definieras kosemivariansen19 enligt följande (Estrada, 2007): 

 

Σ𝑖𝑀 = 𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖),0] × 𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀),0]} 

 

Kosemivariansen används, på samma sätt som kovarians, för att beskriva samband mellan två 

tillgångar. Varians och kovarians är obegränsade, och dessutom beroende av storheter (Estrada, 

2007). På grund av detta är de suboptimala att använda i förklaringssyfte. Därför utvecklas varians 

till standardavvikelse, och kovarians till korrelation. Ur ett asymmetriskt perspektiv använder 

Estrada (2007) kosemivariansen för att beräkna semikorrelationskoefficienten. Kovarians och 

kosemivarians illustrerar i ett uttryck hur tillgångar rör sig tillsammans. Korrelationskoefficienten 

och semikorrelationskoefficienten visar hur en tillgång påverkas i förhållande till en annan tillgång. 

Alternativt, i det mer specifika fallet, hur en tillgång påverkas i förhållande till marknadens rörelser. 

 

Beräkning av semikorrelationskoefficienten (𝛩𝑖𝑀) utifrån kosemivariansen sker enligt följande 

(Estrada, 2007): 

 

𝛩𝑖𝑀 =
𝛴𝑖𝑀

𝛴𝑖 × 𝛴𝑀
=

𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖), 0] × 𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀), 0]}

√𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑖 − 𝜇𝑖), 0]2} × 𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀),0]2}
 

 

Kosemivariansen kan även divideras med marknadsportföljens semivarians med avsikt att beräkna 

det asymmetriska betavärdet (𝛽𝑝
𝐷) (Estrada, 2007):   

 

𝛽𝑝
𝐷 =

𝛴𝑝𝑀

𝛴𝑀
2 =

𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑝 − 𝜇𝑝), 0] × 𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀), 0]}

𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀), 0]2}
 

 

Det asymmetriska betavärdet illustrerar hur en portföljs avkastning (𝑅𝑝) korrelerar med 

marknadens avkastning (𝑅𝑀), sett ur ett asymmetriskt perspektiv. Om marknaden genererar utfall 

                                                 
19

 Estrada (2007) benämner detta som cosemivariance. 
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under medelvärdet, i vilken mån påverkas portföljen? Detta besvaras av det asymmetriska 

betavärdet.  

 

Då beräkningen av det asymmetriska betavärdet är genomförd, menar Estrada (2007) att en 

investerare bör nyttja detta istället för traditionellt betavärde i beräkningen av avkastningskrav 

(𝐸(𝑅𝑖)) för en tillgång (𝑖). Beräkningen av avkastningskrav sker enligt traditionell CAPM-modell, 

där 𝑅𝑓 är den riskfria räntan och 𝑀𝑅𝑃 är marknadens riskpremie (Estrada, 2007): 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝑀𝑅𝑃 × 𝛽𝑖
𝐷 

 

På grund av Sharfman och Fernandos (2008) upptäckt avseende betavärde och hållbara 

investeringar, i kombination med vad de skriver om “katastrofrisk” för hållbara företag är just ett 

asymmetriskt perspektiv på risk optimalt för denna studie. Att detta också styrks teoretiskt av 

Sortino och Van der Meer (1991) samt Harlow (1991) stödjer detta ytterligare. Det finns ett flertal 

sätt att mäta negativ risk, dock utgår de flesta från semivarians, vilket också teoretiskt förordades av 

Markowitz (1959, 1991), och därför är valet av utgångspunkt för denna studie givet. Estradas 

(2007) konstruktion av asymmetriskt betavärde, vilket är en utveckling både av Sharpes (1964) 

traditionella betavärde och en tillämpning av semivarians, är för denna studie väldigt tilltalande då 

det skapar jämförbarhet med klassiska studier på området och dessutom är en praktiskt tillämpbar 

modell.  

 

2.3 Kapitalstruktur 

Modigliani och Miller (1958) lade grunden till dagens syn på kapitalstruktur, vilket de själva lyfter 

fram som ett viktigt område som bör intressera tre typer av ekonomer. Företagsekonomer med 

fokus på företags finansiering och överlevnad, chefer med ansvar över budgetering samt teoretiker 

med intresse av att förklara investeringsbeteende på mikro- och makronivå. 

 

Modigliani och Miller (1958) argumenterar för att kostnaden för kapital, ur ett investerarperspektiv, 

kan delas upp i flera delkomponenter. Den riskfria räntan, där forskarna framhäver 

statsobligationsräntan som riktmärke, bör enligt Modigliani och Miller (1958) motsvara 

investerarens kostnad för kapital. Detta menar forskarna är att betrakta som alternativkostnad, då en 

investerare har möjlighet att erhålla ränta från statsobligationer helt riskfritt, förutsatt att 

investerarens kapital placeras i statsobligationer istället för aktier. Modigliani och Miller (1958) 

menar också att riskexponering är en viktig komponent, då en investerare kräver kompensation för 
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den risk investeringen medför. Forskarna kvantifierar detta, och menar att riskpremien investeraren 

efterfrågar bör adderas till den riskfria räntan, och tillsammans med denna utgöra kostnaden för eget 

kapital. Modigliani och Miller (1958) påpekar att riskexponering har betydelse även vid val av 

investeringsobjekt, vilket överensstämmer med Markowitz (1952) och Sharpes (1964) resonemang 

kring begreppet. Modigliani och Miller (1958) argumenterar också för att företagets kapitalkostnad 

är att betrakta som den viktade genomsnittliga kostnaden för kapital, där komponenterna är eget 

kapital och lånat kapital. Kapitalkostnaden är således helt beroende av företags kapitalstruktur och 

forskarna menar att denna kostnad bör minska i takt med att finansiering genom lånat kapital stiger 

då kostnaden för lånat kapital generellt är lägre än avkastningskravet på eget kapital. 

 

Idag anses Sharpes (1964) CAPM-modell vara en vedertagen metod för att beräkna ett företags 

kostnad för eget kapital, vilket illustreras av bland annat Morard och Balus (2009) samt Graham och 

Harvey (2001). För beräkning av avkastningskrav på noterade innehav används CAPM beräknat på 

ett företags aktiekurs, vilket enligt Sharpes (1964) slutsatser är att betrakta som avkastningen en 

investerare kan förväntas begära och därmed motsvarar företagets kostnad för eget kapital. 

Kostnaden för lånat kapital är enligt Modigliani och Miller (1958) den faktiska räntekostnaden ett 

företag betalar för de räntebärande skulder som upptagits. Morard och Balu (2009) sammanfattar 

och illustrerar båda dessa aspekter i formeln för beräkning av WACC, vilket motsvarar vad 

Modigliani och Miller (1958) benämner som “Average cost of capital”. Beräkningen av ett företags 

WACC, komponerad av Morard och Balu (2009) lyder: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒𝑞 ×
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
+ 𝐾𝑑 ×

𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

𝐾𝑒𝑞 är här kostnad för eget kapital, eller investerarnas avkastningskrav. 𝐾𝑑 visar kostnaden för 

räntebärande skulder, eller lånat kapital. 

 

Den för idag mer gångbara och vedertagna kompositionen av WACC-formeln är enligt Hillier et al. 

(2016): 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐸(
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝐷(

𝐷

𝐸 + 𝐷
) 
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För att inkorporera skattesköldseffekterna Modigliani och Miller (1958) upptäckte krävs ett tillägg, 

vilket Hillier et al. (2016) menar leder till en utveckling i linje med: 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐸(
𝐸

𝐸 + 𝐷
) + 𝑅𝐷(

𝐷

𝐸 + 𝐷
) × 𝑅𝐷(1 − 𝑡𝑐) 

 

𝑅𝐸 är i ovanstående formler ett uttryck för investerarnas avkastningskrav, således kostnaden för 

eget kapital. 
𝐸

𝐸+𝐷
 illustrerar andelen eget kapital i förhållande till totalt kapital, och motsvarande 

gäller för lånat kapital i uttrycket 
𝐷

𝐸+𝐷
. 𝑅𝐷 är ett uttryck för kostnaden för räntebärande skulder och 

𝑡𝑐 avser gällande skattesats. Med hänvisning till skattesköldseffekterna menar Modigliani och 

Miller (1958) att varje företag bör sträva efter maximal andel lånat kapital i form av räntebärande 

skulder, då detta sänker företagets WACC och genererar högre företagsvärdering. Företag tenderar 

dock enligt Myers (1984) att bortse från detta faktum, och istället tillämpa en högre andel 

finansiering via eget kapital. Detta ökar därför betydelsen av kostnaden för eget kapital, vilken ofta 

bortses från, både som kostnad och dess faktiska betydelse. 

 

Användandet av WACC är en stark företagsekonomisk motivationsfaktor till denna studie och dess 

relevans. Det är tämligen elementärt med hjälp av Modigliani och Millers (1958) studie, och 

slutsatser kring genomsnittlig kapitalkostnad, att inse värdet för alla företag att arbeta för att 

minimera potentiella investerares riskexponering. Detta då nämnda riskexponering enligt 

ovanstående resonemang har direkt korrelation med företagets kostnad för kapital, genom påverkan 

på 𝑅𝐸 (investerarnas avkastningskrav). Konsekvensen av riskminimeringsarbete är således konkret 

kostnadsbesparing i form av lägre genomsnittlig kapitalkostnad.  

 

2.4 Marknadshypoteser 

Den effektiva marknadshypotesen är en förutsättning för att antagandena gjorda av Markowitz 

(1952) och framförallt Sharpe (1964) skall vara gällande. Det är därför av största vikt att förstå dess 

aspekter och därmed kunna göra en kvalificerad bedömning av huruvida resultatet från denna, och 

liknande studier, är att betrakta som relevanta. Det är också viktigt att påpeka att studier som 

exempelvis Sharfman och Fernandos (2008), vilken visar att det för en investerare är möjligt att 

generera lägre betavärde givet vissa specifika urvalskriterier för portföljen, till viss del ifrågasätter 

den effektiva marknadshypotesen. Detta gäller också för denna studie, vilken ämnar undersöka 

något som potentiellt strider mot EMH. Motsvarande gäller också för exempelvis Kempf och 
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Osthoff (2007), vilka menar att det är möjligt att producera överavkastning i förhållande till 

marknaden.  

 

Det kan således vara möjligt att förklara dessa anomalier utifrån AMH och Lo’s (2004) resonemang 

om evolutionsbaserade marknader. 

2.4.1 Effektiva marknadshypotesen 

Teorin om effektiva marknader formulerades av Fama (1965), vilken menar att tillgångspriser till 

fullo avspeglar tillgänglig information som berör tillgången i fråga (Fama, 1970). Detta innebär att 

en investerare aldrig kan förvänta sig någon överavkastning med hänvisning till 

informationsövertag20, eftersom ny information har omedelbar påverkan på tillgångens pris. Den 

process Fama (1965) beskriver för prissättning av tillgångar baserade på aktuell information, kan 

liknas med den för prissättning med hjälp av marknadsjämvikt. När ny information offentliggörs för 

marknaden sker en upp- respektive nedvärdering av tillgången i fråga omedelbart, baserat på vilket 

värde marknaden anser att tillgången nu besitter med hänvisning till den information den tagit del 

av. Detta är grunden till begreppet random walk (Fama, 1965), och därmed hela teorin om effektiva 

marknader. Lo (2004) beskriver random walk som följden av perfekt effektivitet. Avkastning under 

EMH antas vara normalfördelad, tillgångspriset kan endast hänföras till den information som finns 

tillgänglig, och nästa del i informationsflödet är helt slumpartad. På grund av att priset idag 

inkorporerar all tillgänglig information som berör tillgången, och avkastningens normalfördelning 

kan ingen förutspå hur morgondagens informationsflöde kommer se ut. Därför kan heller inte 

morgondagens tillgångspris förutspås enligt EMH och random walk (Fama, 1965; Fama, 1970; Lo, 

2004). 

 

Fama (1970) skriver att den vedertagna synen på effektiva marknader är att dessa existerar i tre 

former: weak form, semi-strong form och strong form. Dessa punkter sammanfattas av Jensen 

(2002) enligt nedanstående: 

 

1. Weak form beskrivs av Jensen (2002) som ett stadium där gällande informationsläge vid 

tidpunkten 𝑡, 𝜃𝑡 uteslutande baseras på historisk information.  

 

2. Jensen (2002) menar att semi-strong form innebär att 𝜃𝑡 baseras på all publik information 

avseende tillgången i fråga som vid tidpunkten 𝑡 finns tillgänglig.  
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 Informationsövertag är när en investerare tror sig besitta kunskap som resten av marknaden saknar, och kan nyttja 

detta till sin fördel. 
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3. Strong form innebär enligt Jensen (2002) att 𝜃𝑡 innefattar all tillgänglig information med 

koppling till tillgången i fråga. Detta avser både publik och privat information, vid 

tidpunkten 𝑡. 

 

Semi-strong form är enligt Jensen (2002) det paradigm som i dagsläget ses som gällande för den 

effektiva marknadshypotesen, och den form som för de flesta marknader är praktiskt tillämpbar. 

Fama (1970) menar att trots diverse observerade marknadsanomalier21 är grundprinciperna bakom, 

och bevisen för, effektiva marknadshypotesen konklusiva. 

2.4.2 Adaptiva marknadshypotesen 

Det har sedan Famas (1965) ursprungliga publicering ständigt förts fram kritik mot EMH, och dess 

empiriska korrekthet. Framförallt har kritiken baserats på att investerare inte är rationella, och 

därmed inte agerar som marknaden förväntar sig. Fenomenet framträder enligt Thaler och DeBondt 

(1985) framförallt i tider av exceptionell optimism eller pessimism, då investerare tenderar att 

överreagera i respektive riktning och att detta leder till att tillgångspriser systematiskt avviker från 

fundamentalt värde. Den tidiga forskningen inom Behavioral finance förkastade EMH, till förmån 

för kognitivt baserade teorier om beteenden. Barberis och Thaler (2002) menar dock att det är 

omöjligt att betrakta marknaden utifrån antingen rationella teorier som EMH, eller kognitiva teorier 

som Behavioral finance eftersom marknadens agerande baseras på båda aspekterna. Malkiel (2003) 

skriver i slutsatsen till sin studie att det kollektiva omdömet hos investerare ofrånkomligen leder till 

misstag, vilket i sin tur mynnar ut i fundamentala felprissättningar av tillgångar. Utifrån Thaler och 

DeBondt (1985) samt Barberis och Thaler (2002) är det möjligt att dra slutsatsen att detta potentiellt 

beror på beteendefaktorer och överreaktioner. Erkännandet av kognitiva faktorers påverkan på 

investeringars risk och avkastning, motsäger den klassiska teorin om avkastningens slumpmässighet 

(random walk).   

 

Modern forskning på området har istället för att betrakta marknader som rationella eller irrationella, 

valt att kombinera dessa resonemang. EMH erkänns, trots sina empiriska brister, och kognitiva 

teorier används istället för att förklara de marknadsanomalier som faller utanför EMH.   
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 Utfall som ej kan förklaras under effektiva marknadshypotesen. 
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Lo (2004) menar att ett modernt sätt att betrakta rationellt och irrationellt avseende 

marknadseffektivitet står att finna i en syntes av dessa element, vilken benämns som adaptiva 

marknadshypotesen (AMH). Forskaren menar att detta är att betrakta som evolution snarare än 

effektivitet. Kriterier som att individer strävar efter maximal nytta och alltid agerar rationellt 

förkastas inom detta paradigm, och istället framhävs att individer tenderar att ta beslut utifrån den 

miljö och omgivning de agerar i.  

 

Exempelvis utifrån sociala och kulturella normer. I en ekonomisk kontext innebär detta enligt Lo 

(2004) att Simons (1955) resonemang om att individer fullständigt saknar förmågan att optimera 

och nyttomaximera är tillämpligt. Simon (1955) menar också att nyttomaximering och optimering 

är resurskrävande, och att individer därför nöjer sig med ett tillfredsställande utfall, snarare än ett 

optimalt. Detta innebär enligt Lo (2004) att individer är begränsade till sin individuella grad av 

rationalitet, vilket strider mot den neoklassiska teorin att alla individer nyttomaximerar och besitter 

fullständig och objektiv rationalitet. Forskaren menar vidare att individer tenderar att forma sin 

definition av optimala utfall baserat på tidigare erfarenhet, och agera för att uppnå detta. Detta leder 

till problem i ett dynamiskt marknadsklimat där förutsättningarna förändras, och strategier blir 

obsoleta. Följden av att tillämpa en obsolet strategi kan likställas med irrationellt agerande, men bör 

enligt Lo (2004) benämnas som missanpassat agerande då strategin är optimal under andra 

förutsättningar. 

 

AMH innebär således enligt Lo (2004) att investerare skapar en individuell föreställning om hur ett 

optimalt utfall ser ut, och formar en strategi för att uppnå detta. Vad som är optimalt utfall dikteras 

av vart på marknaden de största avkastningsmöjligheterna finns, och vilken magnitud dessa har. 

Alla aktörer kommer då sträva efter att fånga de mest lättillgängliga och kraftigaste 

avkastningsmöjligheterna, enligt evolutionsprincip. Följden av detta är att perioder där avkastningen 

är möjlig att förutse uppstår, för att sedan övergå i slumpmässighet och därefter återigen bli möjlig 

att förutspå. Detta i takt med att marknaden förändras och investerares tröghet att förändra strategi 

och beteende. Praktiskt kan marknadsförändring bestå i ändrad skattelagstiftning, ränteförändring 

eller liknande. Ett exempel på en kognitiv faktor med marknads- och strategipåverkan är att dagens 

investerarkollektiv till stor del saknar erfarenhet av bear market22, och investerarnas riskpreferens 

är därför troligen av annan karaktär än precis efter valfri kris. Dessa praktiska aspekter menar Lo 

(2004) är exempel på saker som påverkar investerares syn på optimala utfall och strategier. 
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 En marknad i nedåttrend, präglad av generell pessimism. 
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Stödet för AMH har på senare tid ökat, som en konsekvens av viljan att skapa förståelse för 

aspekter som ej förklaras av EMH eller kognitiva faktorer, och forskningen på området har ökat 

gradvis. Konceptet stöds av bland andra Verheyden, De Moor och Van den Bossche (2015) samt 

Urquhart och McGroarty (2016) vilka båda funnit signifikans för AMH i sina studier. Utöver dessa 

två studier menar också Lo (2004) detta vara ett nytt paradigm avseende marknadshypoteser. 

Samtliga är dock eniga om att ytterligare forskning på området är nödvändigt. 

 

2.5 Hållbara investeringar och dynamisk SRI 

Intresset för diversifierade ESG-portföljer har varit ett omdiskuterat ämne bland forskare de senaste 

trettio åren, där resultaten bör anses vara tämligen motstridiga (Halbritter och Dorfleitner 2015; 

Blank, Sgambati och Truelson 2016; Kempf och Osthoff, 2007; Revelli och Viviani, 2015; 

Chelawat och Trivedi, 2013). Meziani (2014) menar att det traditionella sättet att betrakta hållbara 

investeringar är att investeraren aktivt väljer bort tillgångar som anses icke önskvärda. Under 1960-

talet, då SRI ökade i popularitet, fokuserade investerare främst på sociala faktorer. Exempel på detta 

är enligt Meziani (2014) att investerare bojkottade vapentillverkare och företag som motverkade 

arbetet för kvinnors rättigheter. 1970-talet innebar att dessa principer utvecklades till att innefatta 

fler aspekter. Institutionella investeringar i Sydafrika minskade kraftigt på grund av 

apartheidregimen, och fokus på mänskliga rättigheter utvecklades till en avgörande urvalsfaktor för 

investerare. Meziani (2014) skriver att det dock dröjde till 1990-talet innan ytterligare aspekter 

tillskrevs begreppet “hållbarhet”, och då i form av miljöaspekten.  

 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ändrades investerarnas syn på urvalsprocessen, och 

praxis skiftade till positivt urval av tillgångar. Meziani (2014) menar att investerarkollektivet nu 

uppfattade ett värde i hållbarhetsfrågor, och miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfaktorer 

sammanvägt i synnerhet. Ett kvantifierat sätt att betrakta dessa aspekter är via ESG, vilket är ett 

dynamiskt sätt att betrakta SRI, där hållbarhetsfaktorer som ligger till grund för den totala 

bedömningen av ett företags hållbarhet varierar beroende på vilken bransch företaget agerar i. Van 

Duuren, Plantinga och Scholtens (2016) beskriver ESG som tre icke-finansiella dimensioner av 

fundamental investering, vilka påverkar en akties prestation. ESG består av en miljöfaktor, en social 

faktor samt en bolagsstyrningsfaktor. SRI är enligt forskarna den korrekta benämningen när 

portföljval utgår från ESG-faktorerna. Någon mer konkret beskrivning av vad SRI är menar Van 

Duuren et al. (2016) ej existerar, då forskare visar större intresse av att mäta effekterna av SRI än att 

definiera dess faktiska betydelse. På grund av ESG:s kvantifierbarhet av SRI har detta åtnjutit stor 

popularitet bland forskare och investerare (Kempf och Osthoff, 2007; Halbritter och Dorfleitner, 
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2015) som objektivt mått av SRI, vilket gör detta relevant för denna studie med avsikt att skapa 

jämförbarhet med tidigare forskning. 

 

Chelawat och Trivedi (2013), vilka i sin studie undersöker om hållbara investeringar presterar bättre 

än diverse aktieindex, anser att etiska urval ej påverkar investerarens förväntade avkastning. 

Forskarna argumenterar även för att effekten av ESG-faktorer är större än diversifieringens effekter, 

när portföljer redan innehåller ett stort antal tillgångar. Detta resulterar i att en investerare kan 

fokusera på färre tillgångar och uppnå motsvarande effekt som vid full diversifiering, under 

premissen att tillgångarna anses vara hållbara. Färre tillgångar menar forskarna resulterar i lägre 

transaktionskostnader. Chelawat och Trivedi (2013) lyfter fram flertalet potentiella orsaker till 

varför detta är fallet, där intresset för hållbara investeringar framhävs utifrån olika perspektiv. 

Investerare efterfrågar mer ansvarstagande inom ESG från företagsledningar för att tillfredsställa 

alla tänkbara intressenter. Friede, Busch och Bassen (2015), vilka granskat 2000 artiklar som 

undersökt relationen mellan ESG-faktorer och företags finansiella prestation, belyser att ungefär 90 

procent av de granskade artiklarna ej uppmärksammat något negativt samband mellan 

implementeringen av ESG-faktorer och företags finansiella prestation. Revelli och Vivianis (2015) 

forskningssammanställning uppmärksammar varken finansiella för- eller nackdelar med SRI, 

istället bör fokus vara på de etiska ställningstagandena ställs inför. 

2.5.1 Urvalsmetoder för hållbarhetsinvestering 

Kempf och Osthoff (2007) redogör för tre olika tillvägagångssätt för att konstruera portföljer utifrån 

ett hållbart urval. Negativt urval syftar till att utelämna de företag som är verksamma i 

kontroversiella branscher, exempelvis tobaksbolag och spelbolag. Positivt urval utelämnar inga 

företag. Istället utvärderas företag utifrån vissa kriterier, däribland samhällspåverkan, mångfald, 

anställdas relationer och miljöpåverkan. Därefter väljs de tillgångar med högst betyg utifrån dessa 

kriterier, till portföljen. Tredje metoden benämns ”Best-in-class” och utgår ifrån positivt urval, dock 

väljer investeraren de tillgångar som tilldelats högst betyg inom respektive bransch, för att sprida 

risken. Best-in-class är den urvalsmetod som enligt Kempf och Osthoff (2007) genererar högst 

avvikelse från det förväntade, och är således förnämligt relevant för denna studie. Framförallt då 

denna studie besitter stora likheter med tidigare forskning (Kempf och Osthoff, 2007; Halbritter och 

Dorfleitner, 2015) som studerat potentiell överavkastning.   
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3. Metod 

 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

Då denna studie behandlar frågor strikt kopplade till det företagsekonomiska området finansiering 

tillämpas vetenskapsteoretiska utgångspunkter utifrån detta. Traditionellt har forskningsfrågor på 

detta område enligt Lagoarde-Segot (2015) behandlats vetenskapsteoretiskt positivistisk, med strikt 

objektivistisk ontologi med epistemologi grundad i empirism. Detta är också vår ambition, med 

vissa reservationer. 

 

Lagoarde-Segot (2015) och Schinckus (2015) hävdar att det finansiella området påverkas av 

epistemologiska värderingar och att värderingsfri fakta på forskningsområdet således är omöjliga att 

uppnå. Det är heller inte möjligt att separera dessa värderingsbaserade aspekter från de rent 

deskriptiva aspekterna av diskursen. Detta då forskarna menar att finansiella nyckelbegrepp ej är 

värderingsfria, och kan därför inte användas för att beskriva en ontologiskt strikt objektivistisk 

världsbild. Sohlberg och Sohlberg (2009) menar detta vara karaktäristiskt för post-positivismen, 

vilken strävar efter positivistiska ideal men också erkänner idealistiska och konstruktivistiska 

inslags påverkan på utfallet och dessutom visar tydlig transparens avseende detta faktum. Detta 

manar till vaksamhet avseende dessa aspekter i denna studies diskussionsavsnitt där slutsatser dras 

utifrån de resultat som presenteras i resultatavsnittet. I denna studie avses främst frågor kring hur 

hållbarhet definieras, eftersom detta varierar beroende på kultur och värderingar. Praktiskt för denna 

studie sker variationen beroende på valet av dataleverantör av kvantifierad data avseende företags 

hållbarhet. 

 

Majoriteten av de studier som behandlat investerares urvalsmetoder, utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv och dess påverkan på avkastning och risk (Lee et al, 2010; Kempf och 

Osthoff, 2007; Eccles et al, 2014; Galema, Plantinga och Scholtens, 2008; Halbritter och 

Dorfleitner, 2015; Revelli och Viviani, 2015) framhåller uteslutande kvantitativ infallsvinkel. Detta 

med inslag av statistiska prövningar av finansiell sekundärdata som huvudsaklig metod för att visa 

korrelation, eller i vissa fall kausala samband, mellan förutbestämda variabler. I likhet med nämnda 

studier tillämpas här deduktiv ansats där hypotesprövning, utifrån det för studien formulerade syftet, 

vilket baseras på befintliga teorier, är i fokus.  
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3.2 Forskningsdesign 

För att studera hur olika faktorer inverkar på avkastning och risk krävs en komparativ studie. Detta 

stöds av Bryman och Bell (2013), vilka menar att komparativ metod är optimal i de fall två 

företeelser under liknande omständigheter ställs mot varandra med avsikt att observera likheter 

respektive olikheter dem emellan. I studier liknande denna (Lee et al, 2010; Kempf och Osthoff, 

2007; Eccles et al, 2014; Galema et al, 2008; Halbritter och Dorfleitner, 2015; Revelli och Viviani, 

2015) har forskarna formulerat urvalskriterier i enlighet med sina respektive forskningsfrågor och 

därefter skapat portföljer (eller motsvarande sammansättning av tillgångar baserade på fonder) som 

sedan jämförts med marknadsportföljen. Detta är helt i linje med de omständigheter Bryman och 

Bell (2013) beskriver i sin genomgång av komparativ design. Med hänvisning till detta och tidigare 

nämnd forskning är detta relevant för denna studie. 

 

Majoriteten av den tidigare forskning som nämns ovan intar ett historiskt perspektiv där forskarna 

undersöker hur portföljen presterat över en historisk tidsserie. Det är givetvis möjligt att genomföra 

studien i realtid från dags dato till en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Detta medför dock en 

avsevärd tidsåtgång och är således i de flesta fall inte praktiskt genomförbart. Denna studie 

genomförs därför komparativt ur ett historiskt perspektiv i enlighet med tidigare forskning. 

Huvudargumentet för detta är den jämförbarhet detta medför. 

 

3.3 Datainsamling 

Studiens utgångspunkt är finansiell sekundärdata inhämtad från Thomson Reuters Eikon och 

investeringsspecialisten RobecoSAM, vilken är en schweizisk finansiell institution vars verksamhet 

är helt dedikerad till hållbarhetsinvestering. Thomson Reuters Eikon nyttjas för inhämtning av 

historisk data över aktiekurser med avsikt att beräkna avkastning och volatilitet för tillgångarna som 

är aktuella i denna studie. RobecoSAM tillhandahåller data över företagens ESG-poäng, vilken 

nyttjas för att bedöma företagens hållbarhet. Utöver aktiekurser inhämtas också historisk data över 

Dow Jones World Index utveckling från Thomson Reuters Eikon, detta då Dow Jones World Index 

används som representant för marknadsportföljen och är därmed benchmark23 till studiens 

konstruerade portfölj. 

 

Data över historiska aktiekurser används för beräkning av portföljens avkastning, volatilitet och 

allokering. 

 

                                                 
23

 Detta saknar vedertagen svensk översättning, men hänvisas vidare till som referenspunkt. 
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Utöver ovanstående data, inhämtas också data för gällande riskfria räntenivå (𝑟𝑓). Detta sker via 

Thomson Reuters Eikon. Den ränta som nyttjas är den amerikanska tioåriga obligationsräntan, 

vilken representeras av CBOE 10-Year Treasury Note (TNX). Data inhämtas för indexets 

stängningskurser på motsvarande sätt som för aktiekurserna. 

 

Data från RobecoSAM avseende vilka företag de tilldelat högst ESG-poäng för varje givet år 

inhämtas ur den årliga publikationen Sustainability yearbook (SAM-Group och 

PriceWaterhouseCoopers, 2008, 2009, 2010, 2011; RobecoSAM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 

2017). Denna inhämtning sker manuellt, och resultatet används som beslutsunderlag för 

portföljallokering. Den huvudsakliga motiveringen till att använda RobecoSAM som dataleverantör 

avseende hållbarhetsgradering av företagen grundar sig på hur RobecoSAM förhåller sig till 

hållbarhet. De väljer att ej lista branscher som kontroversiella, eller exkludera någon bransch eller 

företag på grund av förutbestämda kriterier (Escrig-Olmedo, Rivera-Lirio, Muñoz-Torres, och 

Fernández-Izquierdo, 2010). Alla företag tillåts delta och bli graderade utifrån prestation. 

Konsekvensen av detta angreppssätt är att data från RobecoSAM förefaller optimal för en 

undersökning av hur portföljallokering baserad på positivt urval påverkar portföljens prestation. 

Detta stöds också av hur Kempf och Osthoff (2007) definierar positivt urval men också av hur deras 

metod är utformad. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av ESG-leverantörer (Escrig-Olmedo et al., 2010). 
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Ytterligare ett argument för RobecoSAM är omfattningen av de undersökningar de genomför för sin 

årliga sammanställning. Exempelvis har 3000 företag inkorporerats i mätningarna under arbetet 

med Sustainability yearbook för år 2013 (RobecoSAM, 2013), vilket leder till att studien får 

betydligt större räckvidd jämfört med användning av primärdata. Dessutom har RobecoSAM 

segmenterat marknaden i ett sextiotal branscher, vilket per automatik ger denna studie spännvidd 

över hela marknaden. 

 

3.4 Portföljmodell 

3.4.1 Urvalskriterier  

I likhet med tidigare forskning baserad på just portföljer bestående av aktier (Kempf och Osthoff, 

2007; Halbritter och Dorfleitner, 2015) består tillvägagångssättet i skapande av en hypotetisk 

portfölj bestående av de företag som överensstämmer med de förutbestämda urvalskriterierna, i 

form av de företag som presterar bäst i respektive bransch. Urvalet till denna portfölj baseras på 

RobecoSAMs (SAM-Group och PriceWaterhouseCoopers, 2008, 2009, 2010, 2011; RobecoSAM, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017) årssammanställningar av företag de tilldelat högst ESG-

poäng under året, vilka vi sammanställer till en portfölj av företag med höga ESG-poäng. Konkret 

innebär detta att portföljen konstrueras av de företag RobecoSAM menar är ledande i respektive 

bransch. Antalet branscher fastställs enligt RobecoSAMs (SAM-Group och 

PriceWaterhouseCoopers, 2008, 2009, 2010, 2011; RobecoSAM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 

2017) kategorisering till ett sextiotal för att främja diversifiering. Detta metodval motiveras främst 

med Kempf och Osthoffs (2007) beskrivning av urval enligt best-in-class, och att deras resultat 

visade att denna urvalsmetod genererade resultat av högst signifikans för den ställda hypotesen.  

 

Portföljen reallokeras vid ingången av varje år, baserat på de poäng RobecoSAM tilldelat företaget 

under ingången av nästkommande år. Denna studie är således en akademisk och teoretisk studie 

snarare än applicerbar tradingstrategi, vilket också är avsikten. Anledningen är att det 

hållbarhetsarbete RobecoSAM graderar företagen efter, vid ingången av året, genomförts under 

föregående år. Det är för det ställda syftet tydligare vilken påverkan hållbarhetsarbetet ger, om 

portföljallokeringen anpassas retroaktivt. Därför sammanställs portföljen inför år 𝑡𝑛 utifrån den 

ESG-poäng företagen tilldelats av RobecoSAM i början av år 𝑡𝑛+1, vilken är baserad på hur 

företaget agerat under år 𝑡𝑛. Detta för att inkludera eventuella kraftiga förändringar under året, 

exempelvis bestående av att ett företag plötsligt intensifierar arbetet i hållbarhetsfrågor. Studiens 

modell är således enbart teoretiskt tillämpbar, men representerar troligen en bättre estimering av 

vilken påverkan dessa faktorer har för portföljen i ett tidigt skede. 
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3.4.2 Diversifiering 

Statman (1987) menade i sin studie att en investerare bör addera tillgångar till portföljen för ökad 

diversifiering till den punkt då marginalnyttan från diversifieringen understiger kostnaden i form av 

transaktionskostnader och liknande. Tidigare forskning har visat att denna punkt uppnås vid 10-15 

olika aktier, Statman (1987) visar däremot i sin studie att för en lending investor24 uppnås denna 

punkt först vid ett minimum om 40 olika aktier. Denna studies portföljval utifrån ett sextiotal olika 

företag överstiger därför med marginal den punkt vid vilken Statman (1987) anser nyttan med 

diversifiering upphöra. Detta motsäger inte på något sätt Sharpes (1964) slutsats angående 

investerare och marknadsportföljen, men visar att marginalnyttan sjunker kraftigt till en början när 

en investerare adderar tillgångar till sin portfölj. 

3.4.3 Valutajustering 

Tillgångarnas vikt i portföljen baseras till fullo på företagens värdering. Allokeringen sker enligt 

kvoter baserade på portföljkandidaternas marknadsvärde vid tidpunkten för allokering respektive 

reallokering. Då det är stor geografisk spridning på företagen i portföljen krävs valutajustering, där 

företagets stängningskurs 31 december omräknas till USD enligt den för tidpunkten gällande 

växelkursen. Omräkningen sker med avsikt att beräkna företagens börsvärde, i en gemensam valuta 

för att därigenom reallokera portföljen enligt kvoter baserade på företagens storlek den 1 januari. 

Företagens valutaomvandlade stängningskurs 31 december multipliceras således med antalet 

utestående aktier 31 december, för att därigenom erhålla företagets börsvärde i USD. 

 

3.5 Finansiell backtracking 

Den vedertagna metoden för att testa en tradingstrategi praktiskt är genom så kallad finansiell 

backtracking, vilket bekräftas av hur tidigare studier med liknande syfte organiserats (Halbritter och 

Dorfleitner, 2015; Kempf och Osthoff, 2007; Sherwood och Pollard, 2018). Detta innebär en ex 

ante-undersökning av hur en specifik strategi, och därmed portfölj, presterat förutsatt att den var 

implementerad och aktiv under en historisk tidsperiod. Resultatet jämförs sedan med hur 

marknaden presterat under motsvarande tidsperiod.  

 

Portföljen är konstruerad och undersökt från 1 januari 2007, och är reallokerad 1 januari 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016. Fokus är på portföljens summerade resultat 

sett över hela tidsserien, 1 januari 2007 till 31 december 2016 (𝑡2007 → 𝑡2016), men också i två 

separata subperioder där den första sträcker sig från 1 januari 2007 till 31 december 2011 (𝑡2007 →

                                                 
24

 En investerare som är ägare till aktier, med möjlighet att låna ut dessa. 
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𝑡2011) och den andra från 1 januari 2012 till 31 december 2016 (𝑡2012 → 𝑡2016). Denna separation 

leder till ökad stabilitet för studiens resultat (Bryman och Bell, 2013), och lyfts fram av Halbritter 

och Dorfleitner (2015) som ett sätt att testa huruvida portföljens resultat varierar över olika 

tidsperioder. Halbritter och Dorfleitner (2015) tillämpar denna subperiodsseparation för att 

undersöka huruvida olika dataleverantörer av ESG-poäng genererar olika resultat beroende på 

vilken tidsperiod som studeras. För denna studie är detta relevant då det visar huruvida det 

asymmetriska betavärdet varierar beroende på rådande marknadsklimat, under olika subperioder. 

Då det initialt fanns misstankar om ett eventuellt svåranalyserat och irrelevant resultat på grund av 

den globala finanskrisen 2008, finns också grund för att exkludera åren 2007 och 2008 ur studien 

och analysera portföljens prestation under åren 2009-2016 (𝑡2009 → 𝑡2016). Detta presenteras som 

ett alternativt resultatavsnitt, där 𝑡2009 → 𝑡2016 delas in i subperioderna 𝑡2009 → 𝑡2012 och 𝑡2013 →

𝑡2016. 

 

3.6 Avkastning och riskanalys 

3.6.1 Enskilda tillgångars observerade avkastning 

Med hjälp av månatliga stängningskurser för alla tillgångar, sammanställs (Bilaga 8.1) den 

månatliga procentuella avkastningen. Denna beräknas enligt: 

 

𝛥𝑀 =
𝑃𝑏 − 𝑃𝑎

𝑃𝑎
 

 

𝛥𝑀 är här den procentuella avkastningen från månad 𝑎 till månad 𝑏. 𝑃 illustrerar tillgångens pris. 

Denna beräkning har sedan genomförts för alla tillgångar vid varje given mätpunkt (månadsslut), 

vilket illustrerar den månatliga avkastningen för alla tillgångar i portföljen vid varje månadsslut i 

tidsserien. 
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3.6.2 Portföljens observerade avkastning 

Då studien genomförs i ett historiskt perspektiv där analys sker utifrån befintlig data, ges möjlighet 

att beräkna portföljens faktiska avkastning på månadsbasis utifrån de tillgångar den vid varje given 

tidpunkt består av. Detta då vi beräknat alla tillgångars enskilda avkastning på månadsbasis. 

Beräkningen av portföljens månatliga avkastning har genomförts enligt Estradas (2007) modell och 

lyder: 

 

𝑅𝑝 = ∑ 𝑅𝑖𝑋𝑖 

 

I beräkningen är 𝑅𝑝 portföljens observerade avkastning för den månad beräkningen avser. 𝑅𝑖 avser 

en specifik tillgångs avkastning för samma månad och 𝑋𝑖 är tillgångens procentuella vikt i 

portföljen. Som formeln antyder har alla tillgångars observerade avkastningar, justerade för 

portföljvikt, summerats och visar då portföljens observerade avkastning för månaden i fråga. Detta 

leder till möjligheten att observera portföljens utveckling månad för månad, baserat på hur de 

underliggande tillgångarna presterat individuellt, och justerat för hur stor del av portföljen varje 

tillgång representerar. 

3.6.3 Förväntad avkastning 

Förväntad avkastning både för enskilda tillgångar och portföljen som helhet beräknas med hjälp av 

aritmetiska medelvärden av den observerade avkastningen. Markowitz (1952) beskriver 

beräkningen för detta med följande formel:  

 

𝐸 = ∑ 𝑋𝑖𝜇𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

𝐸 representerar här portföljens förväntade avkastning, det aritmetiska medelvärdet av portföljens 

observerade avkastning. 𝑋𝑖 beskriver den procentuella andelen av portföljen som är investerad i 

tillgång 𝑖, och 𝜇𝑖 avser den förväntade avkastningen för tillgång 𝑖. Beräkningen genomförs för alla 

tillgångar i portföljen, och summorna summeras i enlighet med formeln (Markowitz, 1952). Den 

förväntade avkastningen beräknas som det aritmetiska medelvärdet för varje tillgångs observerade 

avkastning under åren 2007-2016. 
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3.6.4 Riskanalys 

Portföljens riskexponering beräknas enligt traditionell modell i form av varians och 

standardavvikelse, för att sedan jämföras med motsvarande beräkningar ur ett asymmetriskt 

perspektiv.  

 

Beräkning av variansen sker för den konstruerade portföljen enligt (Markowitz, 1952):  

 

𝑉 = ∑ ∑ 𝜎𝑖𝑗𝑋𝑖𝑋

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

 

Då marknaden (Dow Jones Global World) kalkyleringsmässigt är att betrakta som en enskild 

tillgång, sker beräkningen enligt (Markowitz, 1952): 

 

𝑉 = ∑ 𝑝𝑖(𝑟𝑖 − 𝐸)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Standardavvikelsen för portföljen beräknas genom kvadratroten ur variansen. Hillier et al. (2016) 

uttrycker denna beräkning på följande sätt: 

 

𝜎𝑝 = 𝑆𝐷(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) = √𝑉𝑎𝑟(𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) = √𝜎2 

 

Motsvarande gäller för marknaden: 

 

𝜎𝑝 = 𝑆𝐷(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡) = √𝑉𝑎𝑟(𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡) = √𝜎2 

 

Traditionellt betavärde beräknas också för portföljen, i förhållande till marknaden (Dow Jones 

Global World), som referenspunkt till det asymmetriska betavärdet. Beräkningen sker enligt 

traditionell modell (Sharpe, 1964):  

 

𝛽𝑝 =
𝐶𝑂𝑉(𝑟𝑝, 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2
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3.6.5 Utvecklad och asymmetrisk riskanalys 

Utifrån vad som nämns i den teoretiska referensramen angående alternativa riskmått, och 

forskningen som visat att hållbarhetsfaktorer i urvalsprocessen till en portfölj bidrar till minskad 

katastrofrisk (Sharfman och Fernando, 2008) är asymmetriskt betavärde en beräkningsmetod att 

föredra framför andra riskmått. Studien utgår därför från Estradas (2007) formel för beräkning av 

asymmetriskt betavärde enligt nedanstående25: 

 

𝛽𝑝
𝐷 =

𝛴𝑝𝑀

𝛴𝑀
2 =

𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑝 − 𝜇𝑝), 0] × 𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀), 0]}

𝐸{𝑚𝑖𝑛[(𝑅𝑀 − 𝜇𝑀), 0]2}
 

 

För beräkning av förväntad avkastning för en portfölj kan detta implementeras i ett uttryck baserat 

på CAPM, som lyder (Estrada, 2007): 

 

𝐸(𝑅𝑝) = (𝑅𝑓 + 𝑀𝑅𝑃) × 𝛽𝑝
𝐷 

 

Denna beräkning illustrerar vilket avkastningskrav en investerare bör ha för att investera i denna 

studies konstruerade portfölj, baserat på den asymmetriska risk investeraren utsätter sig för. 

 

Beräkning av avkastningskrav enligt CAPM genomförs också, med avsikt att skapa en 

referenspunkt till Estradas (2007) beräkning av avkastningskrav utifrån asymmetriskt betavärde. 

CAPM-beräkningen sker enligt följande (Sharpe, 1964) 

 

𝜇𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) 

 

Då beräkningar sker där 𝑟𝑓 används, beräknas det aritmetiska medelvärdet för räntenivån för den 

tidsperiod som avses. Detta för att återge ett trovärdigt avkastningskrav baserat på den räntenivå 

som gällde för perioden. 

  

                                                 
25

 Formeln och dess faktorer förklaras i den teoretiska referensramen (2.2 Alternativa riskmått). 
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3.7 Kvalitetskriterier 

Med hänvisning till den vetenskapsteoretiska utgångspunkten för denna studie, och de metodval 

som görs, finns ett antal kvalitetskriterier att beakta för studiens metodologiska utformning 

(Bryman och Bell, 2013). 

3.7.1 Reliabilitet 

Studiens reliabilitet är främst förankrad i hur tidigare forskning hanterat liknande forskningsfrågor. 

Alla studiens mätningar och beräkningar utgår från historiska aktiekurser, vilket främjar 

repeterbarhet då all data är kvantifierad och oberoende av författarmässiga påverkansfaktorer. 

Motsvarande gäller för de mått på risk som tillämpas i studien, då dessa också är strikt 

kvantifierade, och därmed oberoende av yttre faktorer. Mått som betavärde, varians, 

standardavvikelse är alla vedertagna både statistiskt, men också inom forskningsområdet 

finansiering. 

 

Mätningarna och datainsamlingen avser en tidsperiod om 10 år, med avsikt att undvika kortsiktiga 

påverkansfaktorer. Det är också rimligt att anta att studiens mått på de begrepp som studeras, under 

överskådlig framtid är att betrakta som stabila, vilket Bryman och Bell (2013) menar främjar 

resultatets stabilitet. Reliabiliteten höjs också av det faktum att tidsserien om 10 år också delas upp i 

två subperioder om 5 år vardera, vilket görs med avsikt att undersöka huruvida resultatet är stabilt 

över tid under varierande marknadsklimat. Utifrån Bryman och Bells (2013) resonemang kring 

reliabilitet är detta att betrakta som test-retest. 

  

Den interna reliabiliteten är stark, då nyckelbegrepp och mått har stark korrelation till varandra, och 

tydlig teoretisk koppling. Ett exempel på detta är studiens nyttjande av asymmetriskt betavärde, 

vilket är ett nydanande begrepp, med stark teoretisk förankring i tidigare forskning (Estrada, 2007).  

Portföljens prestanda och riskexponering jämförs med Dow Jones Global World, med avsikt att 

illustrera prestation i förhållande till marknaden. Detta stärker också den interna reliabiliteten, då 

Dow Jones Global World är erkänd, och besitter hög trovärdighet som representant för marknaden. 

Dessa aspekter stämmer väl överens med hur Bryman och Bell (2013) beskriver faktorer som 

påverkar den interna reliabiliteten positivt. Utöver dessa aspekter är interbedömarreliabiliteten i 

studien att betrakta som hög, med hänvisning till att inga subjektiva bedömningar från författarhåll 

görs överhuvudtaget.  



 

33 

 

3.7.2 Validitet  

Då avsikten med studien är att mäta riskexponering krävs ett trovärdigt och vedertaget mått på risk. 

Som beskrivits tidigare råder inom forskningsområdet en förvånande enighet kring de dominerande 

riskmåttens (varians och standardavvikelse) validitet. Denna studie fokuserar därför på dessa mått 

ur ett asymmetriskt perspektiv, i enlighet med forskningens rekommendationer (Sortino och Van 

der Meer, 1991; Harlow, 1991). Detta främjar studiens konvergensvaliditet (Bryman och Bell, 

2013), då begreppet risk betraktas utifrån två olika perspektiv.  

 

Nyttjandet av ESG för med avsikt att mäta hållbarhet i urvalet till den konstruerade portföljen visar 

prov på hög samtidig- och ytvaliditet. Framförallt då ESG idag speglar hur samhället betraktar 

hållbarhet, i form av tre olika faktorer sammanvägda (Morgan Stanley, 2015) vilket leder till att 

studien mäter hållbarhet enligt den definition som nu är rådande samhällsnorm. Detta kan, med stöd 

av Bryman och Bell (2013) anses vara tecken på tillfredsställande hög samtidig validitet. Studiens 

ytvaliditet främjas också av de aspekter som diskuteras i anslutning till samtidig validitet, eftersom 

experter på området (Morgan Stanley, 2015; SAM-Group och PriceWaterhouseCoopers, 2008, 

2009, 2010, 2011; RobecoSAM, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017) menar att de mått som 

används i denna studie avseende risk, avkastning och hållbarhet, på ett trovärdigt sätt mäter de 

begrepp studien behandlar. 

 

3.8 Metodkritik 

Den främsta kritiken mot vald metod är begränsningen till en dataleverantör av ESG-värden. 

Halbritter och Dorfleitner (2015) framhäver detta i sin studie, och valde därför tre olika leverantörer 

av ESG-värden och genomförde studien utifrån alla tre. Detta beror enligt forskarna på den 

bristfälliga standardiseringen av mått på SRI, och därmed också ESG. På grund av den bristande 

standardiseringen inom SRI-mått, och då även ESG, uppstår svårigheter att generera generaliserbara 

resultat utifrån dessa mått. Detta är problematiskt ur ett validitetsperspektiv eftersom definitionen 

av ESG varierar beroende på dataleverantör, och detta måste därför beaktas vid analys av de resultat 

denna och andra studier presenterar, då valet av dataleverantör har påverkan på resultatet. En 

rekommendation till en mer omfattande studie på området är således att implementera data från 

minst två ytterligare dataleverantörer, med hänvisning till Halbritter och Dorfleitners (2015) metod 

och slutsatser.  

 

I studiens diskussionsavsnitt fördjupas resonemanget kring de specifika faktorer kring ESG studien 

påverkas av. 



 

34 

 

4. Resultat 

Resultaten presenteras genom deskriptiv statistik i tabeller, med nyckeltal associerade till de utfall 

som uppmärksammas i statistiken. Inledningsvis presenteras den fullständiga tidsperioden, under 

benämningen 𝑡2007 → 𝑡2016. Tidsperioden delas upp i två subperioder, bestående av fem år vardera. 

Dessa går under benämningarna 𝑡2007 → 𝑡2011 samt 𝑡2012 → 𝑡2016 och presenteras var för sig. 

Resultatet justeras också för att exkludera finanskrisen 2008. Detta alternativa resultat presenteras 

som en alternativ tidsserie, med tillhörande subperioder. 

 

4.1 Portföljallokering 

Då allokeringen respektive reallokeringen av den konstruerade portföljen genomförs med 

utgångspunkt i börsvärde, är det väntat att vissa företag upptar större andel av portföljen än andra. 

Det är därför viktigt att visa transparens kring hur portföljallokeringen utvecklats. Nedan följer ett 

exempel på portföljens allokering, från 2011-01-01 baserad på börsvärden beräknade på 

valutajusterade stängningskurser 2010-12-31. Listor (Bilaga 8.1) och resterande grafiska 

illustrationer (Bilaga 8.2) av portföljens allokering för år 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 

2015 och 2016 återfinns i bilagorna. 

 

Diagram 1. Portföljallokering 2011. 

Egen illustration (2018) 
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4.1.1 Bortfall vid allokering respektive reallokering 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

AMEC PLC x  x x    x   

Alcoa Inc    x x x x x x  

Aracruz Celulose x x x        

BG Group PLC       x    

Gamesa Corp SA      x     

Invitrogen Corp  x         

MeadWestvaco Corp x x x x       

METRO AG         x x 

Nalco Holding Company    x       

Pirelli & C. SpA x x x x x x x x   

TNT NV x x x x       

Xstrata PLC x x x x x      

Antal bortfall 6 6 6 7 3 3 4 3 2 1 

Totalt antal företag 57 57 58 58 58 58 58 59 59 60 

Procentuell andel bortfall 10,53% 10,53% 10,34% 12,07% 5,17% 5,17% 6,90% 5,08% 3,39% 1,67% 

 
Tabell 2. Förteckning över bortfall vid allokering och reallokering. 

 

Av de sammanlagt 532 allokeringsbeslut som tas under studiens studerade tidsperiod, uppstår 

sammanlagt 41 situationer där data saknas för kvalificerade företag. Detta resulterar i ett ungefärligt 

bortfall om 7,71 procent, av företag som kvalificerat sig för allokering i studiens portfölj. Bortfallen 

beror främst på avnotering och sammanslagningar med andra företag. För det stora flertalet 

handelsplatser är detta inget problem, men för företag från exempelvis Italien uppstår problem då 

historiska börskurser för det företag som avses försvinner vid avnotering. 
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4.2 Riskfri räntenivå 

För beräkning av portföljens och marknadens avkastningskrav krävs en uppskattning av den riskfria 

räntenivån, och som nämnts i metodavsnittet baseras denna på den amerikanska tioåriga 

statsobligationsräntan (CBOE Interest Rate 10 Year). En illustration av räntans rörelser under de 

tidsperioder studien avhandlar följer nedan. 

 
Diagram 2. Amerikansk 10-årig statsobligationsränta. 

Egen illustration (2018) 

 

4.3 Nyckeltal och portföljprestation  

4.3.1 Tidsserie 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟕 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔  

Då studien fokuserar på avkastningens utfall under det aritmetiska medelvärdet, för portföljen och 

marknaden, sker ett bortfall av mätpunkter i linje med detta. Detta är helt enligt Estradas (2007), 

Sortino och Van der Meers (1991) och Harlows (1991) exempel. Studien sträcker sig över 120 

månader, och antalet mätpunkter där både marknaden och portföljen genererar utfall under 

respektive medelvärde summeras till 51. Portföljens förväntade avkastning baserat på hela 

tidsserien är 3,70 procent, att jämföra med marknadens 3,13 procent.  
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Studiens resultat visar att portföljen över hela tidsserien uppvisar lägre traditionellt betavärde än 

marknaden. Betavärdet för portföljen över 𝑡2007 → 𝑡2016 är 0,738. Det asymmetriska betavärdet är 

också lägre än marknaden. För utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵)26 beräknas det asymmetriska 

betavärdet till 0,786 och för negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) är det asymmetriska betavärdet 0,764.  

Utöver detta, för studien primära mått, är det också av intresse att beakta övriga mått som är möjliga 

att utläsa från den insamlade datan även om detta inte är av relevans för just denna studie.  

 

Avkastningskrav beräknat på det traditionella betavärdet är för portföljen 3,05 procent, och 

marknaden 3,13 procent. Baseras beräkningen istället på det asymmetriska betavärdet utmynnar 

avkastningskravet för portföljen i 3,06 procent. För marknaden är avkastningskravet självfallet 

oförändrat om 3,13 procent.  

  

                                                 
26

 B avser här och fortsättnings det aritmetiska medelvärdet för portföljens observerade avkastning. Denna benämning 

sker med hänvisning till Estrada (2007), och dennes utläggning kring Benchmark. 
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𝑡2007 → 𝑡2016 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad 0,30% 0,26% 

E(R) per år 3,70% 3,13% 

Riskfri ränta 2,83% 2,83% 

Varians 0,001652334815 0,002404743422 

Standardavvikelse per månad 4,06% 4,90% 

Standardavvikelse per år 14,08% 16,99% 

Korrelation 0,890568446 0,890568446 

Betavärde 0,7382134567 1 

Avkastningskrav 3,05% 3,13% 

Utfall < B (51 mätpunkter)   

Semivarians 0,001265370268 0,001478784062 

Semiavvikelse per månad 3,56% 3,85% 

Semiavvikelse per år 12,32% 13,32% 

Kosemivarians 0,001222926503 0,001222926503 

Semikorrelation 0,8486517985 0,8486517985 

Asymmetriskt betavärde 0,7850294842 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 

Utfall < 0 (39 mätpunkter)   

Semivarians 0,001254580824 0,001492095901 

Semiavvikelse per månad 3,54% 3,86% 

Semiavvikelse per år 12,27% 13,38% 

Kosemivarians 0,001201208831 0,001201208831 

Semikorrelation 0,8333520963 0,8333520963 

Asymmetriskt betavärde 0,7641515284 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 

 
Tabell 3. Portföljprestation och nyckeltal 2007-2016. 
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Diagram 3. Värdeutveckling 2007-2016. 

Egen illustration (2018) 

 

Portföljen genererar under 𝑡2007 → 𝑡2016 en avkastning om 30,01 procent att jämföra med 

marknadens 17,5 procent. Detta är endast en intressant iakttagelse, och inget primärt för läsaren att 

lägga vikt vid. Det bör dock nämnas att potentiell substans finns för att anta att åtminstone viss del 

av denna skillnad är signifikant, med hänvisning till Kempf och Osthoffs (2007) studie, vilken 

visade att hållbara portföljer konstruerade efter best-in-class tenderar att överavkasta i förhållande 

till marknaden. 

4.3.2 Subperiod 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟕 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟏  

Portföljens och marknadens resultat förändras minimalt när tidsserien uppdelas i de mindre 

subperioderna. Under denna första period beräknas portföljens traditionella betavärde till 0,722, och 

det asymmetriska betavärdet fastställs för utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) till 0,769 och för 

negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) till 0,752. I likhet med resultatet för den totala tidsserien stiger 

betavärdet för portföljen när beräkningen sker ur ett asymmetriskt perspektiv för utfall under 

medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵), för att därefter sjunka vid beräkning för negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0).  

 

I spåren av den globala finanskrisen 2008 är portföljens förväntade årliga avkastning -2,28 procent 

för perioden, och för marknaden -1,58 procent.   
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𝑡2007 → 𝑡2011 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad −0,19% −0,13% 

E(R) per år −2,28% −1,58% 

Riskfri ränta 3,54% 3,54% 

Varians 0,002377079985 0,003733963628 

Standardavvikelse per månad 4,88% 6,11% 

Standardavvikelse per år 16,89% 21,17% 

Korrelation 0,9048701848 0,9048701848 

Betavärde 0,7219766212 1 

Avkastningskrav 3,04% 3,13% 

Utfall < B (32 mätpunkter)   

Semivarians 0,001756159242 0,002075854618 

Semiavvikelse per månad 4,19% 4,56% 

Semiavvikelse per år 14,52% 15,78% 

Kosemivarians 0,001606951185 0,001606951185 

Semikorrelation 0,8360918199 0,8360918199 

Asymmetriskt betavärde 0,7690196799 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 

Utfall < 0 (23 mätpunkter)   

Semivarians 0,0017427872 0,002070885447 

Semiavvikelse per månad 4,17% 4,55% 

Semiavvikelse per år 14,46% 15,76% 

Kosemivarians 0,001588787702 0,001588787702 

Semikorrelation 0,8199119979 0,8199119979 

Asymmetriskt betavärde 0,7521619924 1 

Avkastningskrav 3,05% 3,13% 

 
Tabell 4. Portföljprestation och nyckeltal 2007-2011. 
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Diagram 4. Värdeutveckling 2007-2011. 

Egen illustration (2018) 

4.3.3 Subperiod 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟐 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔  

Under den senare subperioden återupprepas mönstret avseende att portföljen genererar lägre 

traditionellt betavärde än marknaden, med ett värde om 0,779. Det sker också en ökning då 

beräkningen genomförs asymmetriskt för utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) till 0,828, för att 

sedan sjunka något vid beräkning för negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) till 0,772. Beräkning utifrån 

traditionellt betavärde ger avkastningskravet 3,06 procent för portföljen och detta stiger sedan 

marginellt vid beräkning ur ett asymmetriskt perspektiv till 3,07 procent. Avkastningskravet på 

marknaden är 3,13 procent, oavsett om beräkningen sker traditionellt eller asymmetriskt.  
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𝑡2012 → 𝑡2016 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad 0,80% 0,65% 

E(R) per år 10,02% 8,03% 

Riskfri ränta 2,11% 2,11% 

Varians 0,0009056929185 0,001085479378 

Standardavvikelse per månad 3,01% 3,29% 

Standardavvikelse per år 10,43% 11,41% 

Korrelationskoefficient 0,852707276 0,852707276 

Betavärde 0,7788963456 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 

Utfall < B (19 mätpunkter)   

Semivarians 0,0004774395541 0,0005378268048 

Semiavvikelse per månad 2,19% 2,32% 

Semiavvikelse per år 7,57% 8,03% 

Kosemivarians 0,000468098229 0,000468098229 

Semikorrelation 0,8784405714 0,8784405714 

Asymmetriskt betavärde 0,827656942 1 

Avkastningskrav 3,07% 3,13% 

Utfall < 0 (16 mätpunkter)   

Semivarians 0,0004457691875 0,0005200540591 

Semiavvikelse per månad 2,11% 2,28% 

Semiavvikelse per år 7,31% 7,90% 

Kosemivarians 0,0003852506282 0,0003852506282 

Semikorrelation 0,8337519848 0,8337519848 

Asymmetriskt betavärde 0,7719117619 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 

 

 
Tabell 5. Portföljprestation och nyckeltal 2012-2016. 
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Diagram 5. Värdeutveckling 2012-2016. 

Egen illustration (2018) 

4.3.4 Sammanfattning 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟕 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔  

Portföljen presterar konsekvent ett traditionellt betavärde lägre än marknaden (< 1). Likaledes 

konsekvent stiger portföljens betavärde om det beräknas asymmetriskt för utfall under medelvärdet 

(𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵), men resulterar fortfarande i ett värde lägre än 1. För negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) 

sjunker dock det asymmetriska betavärdet under alla analyserade perioder i jämförelse med 

asymmetriskt betavärde baserat på utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵).  

 

 
Portfölj t2007 

--> t2016 
DJGW t2007 -

-> t2016 
Portfölj t2007 

--> t2011 
DJGW t2007 --

> t2011 
Portfölj t2012 --

> t2016 
DJGW t2012 --

> t2016 

Korrelation 0,890568446 0,890568446 0,9048701848 0,9048701848 0,852707276 0,852707276 

Betavärde 0,7382134567 1 0,7219766212 1 0,7788963456 1 

Avkastningskrav 3,05% 3,13% 3,04% 3,13% 3,06% 3,13% 

Semikorrelation (<B) 0,8486517985 0,8486517985 0,8360918199 0,8360918199 0,8784405714 0,8784405714 

Asymmetriskt betavärde 0,7850294842 1 0,7690196799 1 0,827656942 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 3,06% 3,13% 3,07% 3,13% 

Semikorrelation (< 0) 0,8333520963 0,8333520963 0,8199119979 0,8199119979 0,8337519848 0,8337519848 

Asymmetriskt betavärde 0,7641515284 1 0,7521619924 1 0,7719117619 1 

Avkastningskrav 3,06% 3,13% 3,05% 3,13% 3,06% 3,13% 

 
Tabell 6. Sammanfattning 2007-2016. 
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Diagram 6. Sammanfattning av betavärden 2007-2016. 

Egen illustration (2018) 

 

4.4 Nyckeltal och portföljprestation justerat för 2007-2008  

4.4.1 Alternativ tidsserie 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟗 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔  

Då finanskrisen exkluderas ur tidsserien, skiljer sig resultatet både för portföljen och marknaden 

markant. Det mest iögonfallande är skillnaden i riskexponering mellan portföljen och marknaden. 

Portföljen visar ett traditionellt betavärde om 0,667, ett asymmetriskt betavärde för utfall under 

medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) om 0,604 och för negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) är resultatet 0,484. Detta 

illustrerar ett tydligt avtagande betavärde då betraktelsen skiftar åt det negativa, asymmetriska 

perspektivet. 
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𝑡2009 → 𝑡2016 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad 0,86% 0,77% 

E(R) per år 10,79% 9,63% 

Riskfri ränta 2,47% 2,47% 

Varians 0,001182369617 0,002023378416 

Standardavvikelse per månad 3,44% 4,50% 

Standardavvikelse per år 11,91% 15,58% 

Korrelation 0,8732888621 0,8732888621 

Betavärde 0,6675687453 1 

Avkastningskrav 7,25% 9,63% 

Utfall < B (41 mätpunkter)   

Semivarians 0,0005586411796 0,0009178219721 

Semiavvikelse per månad 2,36% 3,03% 

Semiavvikelse per år 8,19% 10,49% 

Kosemivarians 0,0005689092237 0,0005689092237 

Semikorrelation 0,7736328693 0,7736328693 

Asymmetriskt betavärde 0,6035623784 1 

Avkastningskrav 6,79% 9,63% 

Utfall < 0 (29 mätpunkter)   

Semivarians 0,000466729743 0,0008900200286 

Semiavvikelse per månad 2,16% 2,98% 

Semiavvikelse per år 7,48% 10,33% 

Kosemivarians 0,0004239209039 0,0004239209039 

Semikorrelation 0,6685022959 0,6685022959 

Asymmetriskt betavärde 0,4841007462 1 

Avkastningskrav 5,93% 9,63% 

 

Tabell 7. Portföljprestation och nyckeltal 2009-2016. 
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Diagram 7. Värdeutveckling 2009-2016. 

Egen illustration (2018) 

4.4.2 Alternativ subperiod 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟗 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟐 

Resultaten för denna subperiod överensstämmer med resultaten för den alternativa tidsserien 

(𝑡2009 → 𝑡2016). För subperioden genereras ett traditionellt betavärde om 0,619. Asymmetriskt 

betavärde för utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) beräknas till 0,520 och för negativa utfall 

(𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) till 0,440. Resultatet för denna subperiod överensstämmer således väl med resultatet 

för hela den alternativa tidsperioden. 
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𝑡2009 → 𝑡2012 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad 1,00% 1,02% 

E(R) per år 12,65% 12,92% 

Riskfri ränta 2,73% 2,73% 

Varians 0,001462075532 0,00309548623 

Standardavvikelse per månad 3,82% 5,56% 

Standardavvikelse per år 13,25% 19,27% 

Korrelation 0,9004184492 0,9004184492 

Betavärde 0,6188207265 1 

Avkastningskrav 7,00% 9,63% 

Utfall < B (20 mätpunkter)   

Semivarians 0,0006729461384 0,001366104898 

Semiavvikelse per månad 2,59% 3,70% 

Semiavvikelse per år 8,99% 12,80% 

Kosemivarians 0,0006675838423 0,0006675838423 

Semikorrelation 0,74150101 0,74150101 

Asymmetriskt betavärde 0,5204270664 1 

Avkastningskrav 6,32% 9,63% 

Utfall < 0 (15 mätpunkter)   

Semivarians 0,0005702067074 0,001320746576 

Semiavvikelse per månad 2,39% 3,63% 

Semiavvikelse per år 8,27% 12,59% 

Kosemivarians 0,0005438567705 0,0005438567705 

Semikorrelation 0,6700564745 0,6700564745 

Asymmetriskt betavärde 0,4402687109 1 

Avkastningskrav 5,77% 9,63% 

 
Tabell 8. Portföljprestation och nyckeltal 2009-2012. 
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Diagram 8. Värdeutveckling 2009-2012. 

Egen illustration (2018) 

4.4.3 Alternativ subperiod 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟑 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔 

Under denna subperiod avviker trenden om avtagande betavärden, och ett undantag uppenbaras. 

Traditionellt betavärde för portföljen under denna tidsperiod beräknas till 0,823. Asymmetriskt 

betavärde för utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) är här stigande till 0,955. För negativa utfall 

(𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) sjunker betavärdet till 0,801, i linje med övriga tidsperioder.  
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𝑡2013 → 𝑡2016 Portfölj Dow Jones Global World 

E(R) per månad 0,72% 0,52% 

E(R) per år 8,95% 6,41% 

Riskfri ränta 2,20% 2,20% 

Varians 0,0009238127759 0,0009816260955 

Standardavvikelse per månad 3,04% 3,13% 

Standardavvikelse per år 10,53% 10,85% 

Korrelation 0,8480100196 0,8480100196 

Betavärde 0,8226591227 1 

Avkastningskrav 8,31% 9,63% 

Utfall < B (21 mätpunkter)   

Semivarians 0,0004537539883 0,0003835600178 

Semiavvikelse per månad 2,13% 1,96% 

Semiavvikelse per år 7,38% 6,78% 

Kosemivarians 0,0003919743013 0,0003919743013 

Semikorrelation 0,8780379656 0,8780379656 

Asymmetriskt betavärde 0,9550076653 1 

Avkastningskrav 9,29% 9,63% 

Utfall < 0 (14 mätpunkter)   

Semivarians 0,000369926368 0,0003331252008 

Semiavvikelse per månad 1,92% 1,83% 

Semiavvikelse per år 6,66% 6,32% 

Kosemivarians 0,0002409077456 0,0002409077456 

Semikorrelation 0,7603592505 0,7603592505 

Asymmetriskt betavärde 0,8012586558 1 

Avkastningskrav 8,15% 9,63% 

 
Tabell 9. Portföljprestation och nyckeltal 2013-2016. 
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Diagram 9. Värdeutveckling 2013-2016. 

Egen illustration (2018) 

4.4.4 Sammanfattning 𝒕𝟐𝟎𝟎𝟗 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔 

 

 
Portfölj t2009 

--> t2016 
DJGW t2009 --

> t2016 
Portfölj t2009 -

-> t2012 
DJGW t2009 --

> t2012 
Portfölj t2013 --

> t2016 
DJGW t2013 -

-> t2016 

Korrelation 0,8732888621 0,8732888621 0,9004184492 0,9004184492 0,8480100196 0,8480100196 

Betavärde 0,6675687453 1 0,6188207265 1 0,8226591227 1 

Avkastningskrav 7,25% 9,63% 7,00% 9,63% 8,31% 9,63% 

Semikorrelation (< B) 0,7736328693 0,7736328693 0,74150101 0,74150101 0,8780379656 0,8780379656 

Asymmetriskt betavärde 0,6035623784 1 0,5204270664 1 0,9550076653 1 

Avkastningskrav 6,79% 9,63% 6,32% 9,63% 9,29% 9,63% 

Semikorrelation (< 0) 0,6685022959 0,6685022959 0,6700564745 0,6700564745 0,7603592505 0,7603592505 

Asymmetriskt betavärde 0,4841007462 1 0,4402687109 1 0,8012586558 1 

Avkastningskrav 5,93% 9,63% 5,77% 9,63% 8,15% 9,63% 

 
Tabell 10. Sammanfattning 2009-2016. 
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En sammanfattande illustration av de betavärden som beräknats för perioden 𝑡2007 → 𝑡2016, och de 

två subperioderna (𝑡2007 → 𝑡2012och 𝑡2013 → 𝑡2016) följer nedan:  

 
Diagram 10. Sammanfattning av betavärden 2009-2016. 

Egen illustration (2018) 
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5. Diskussion 

Det är svårt att dra några konklusiva slutsatser utifrån studiens resultat, men resultatet väcker ett 

flertal intressant diskussionsfrågor baserat på de teorier som presenteras i den teoretiska 

referensramen.  

 

5.1 Hållbarhet - ESG, SRI och definitioner 

Med hänvisning till hur synen på hållbarhet förändrats, från den tidigaste definitionen baserad 

endast på etikfrågor (Sullivans principles), till dagens sammanvägda definition av miljö-, sociala- 

och bolagsstyrningsfaktorer, är det rimligt att anta att definitionen skiftat beroende på rådande 

samhällsklimat, normer och värderingar. Detta skifte i hållbarhetsbegreppets definition stöds även 

av Morgan Stanley (2015) samt Meziani (2014). Det är rimligt, med stöd av Lagoarde-Segot (2015) 

och framförallt Schinckus (2015), att dra slutsatsen att definitionen av hållbarhet till fullo kan 

härledas till de värderingar, normer och liknande som för stunden råder i samhället. Det är också 

med stöd av detta rimligt att utvecklingen från Sullivans principles till ESG återspeglas i samhällets 

syn på hållbarhet och vad begreppet innefattar. Detta leder dock till att definitionen av hållbarhet, 

även om den varierar över tid, kan för varje given tidsperiod antas vara relativt stabil globalt sett.  

 

Detta leder till slutsatsen att denna studies resultat är att betrakta som relevant enbart under de 

premisser för hållbarhet studien avhandlar. Utöver denna norm- och värderingsbaserade 

utgångspunkt avseende vad hållbarhet innefattar, skiljer också den dynamiska form av SRI (ESG) 

som tillämpas här, på den exakta definitionen av hållbarhet i olika branscher. Studien berörs även 

framförallt av den tillämpade utgivaren av ESG-poäng samt dennes tillvägagångssätt vid 

hållbarhetsvärdering av varje företag. Då studien endast baseras på en utgivare av ESG-poäng, är 

studiens resultat direkt beroende av RobecoSAMs objektivitet och analysmetod. 

 

I enighet med Van Duuren et al. (2016) ämnar inte denna studie att definiera SRI, utan istället mäta 

de effekter hållbart urval medför. Standardiseringen och kvantifieringen av SRI genom ESG utgör 

två viktiga faktorer i att öka förståelse för hållbarhetsfaktorernas inverkan på den systematiska 

risken. ESG utgör även ett viktigt ramverk för att öka betydelsen av replikerande studier inom 

området, då jämförbarheten bidrar till konkretiseringen av hållbarhetsfaktorernas påverkan på den 

systematiska risken. 

 



 

53 

 

5.2 Asymmetriskt betavärde 

Den ursprungliga tidsperioden uppvisar ett asymmetriskt betavärde för utfall under medelvärdet 

(𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) som är marginellt högre än det traditionella betavärdet. Däremot tenderar det 

asymmetriska betavärdet baserat på negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 0) överensstämma med det 

traditionella betavärdet. I resultatet för den primära tidsserien (𝑡2007 → 𝑡2016), vilket presenteras i 

tabell 6, framträder en relativt normalfördelad riskexponering över tidsserien 𝑡2007 → 𝑡2016.  

 

Resultatet för den alternativa tidsperioden, där åren 2007 och 2008 exkluderats, uppvisar för 

portföljen istället en successivt avtagande systematisk riskexponering. Resultatet för den alternativa 

tidsperioden påvisar ett lägre samband mellan marknaden och portföljen när marknaden och 

portföljen presterar under sina respektive aritmetiska medelvärden. Sammanfattningsvis innebär 

detta att portföljen, vid utfall under avkastningens aritmetiska medelvärde besitter avtagande 

benägenhet att påverkas av systematiska marknadsstörningar. Detta leder således till att en 

potentiell investerares systematiska riskexponering minskar, då denna risk betraktas som 

sannolikheten att drabbas av utfall under det förväntade, respektive negativa utfall. De avtagande 

asymmetriska betavärdena är framförallt en konsekvens av att portföljens semikorrelation är 

avtagande vid utfall under medelvärdet (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 < 𝐵) och därefter vid negativa utfall (𝑈𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 <

0). Även om den alternativa tidsperioden uppvisar betydligt lägre asymmetriskt betavärde jämfört 

med den ursprungliga bör dessa ej ställas i relation till varandra, då syftet är jämförbarhet med 

traditionellt betavärde för nämnda period. 

 

Differenser mellan asymmetriska betavärden och traditionellt beräknade betavärden motiverar 

forskningens (Sortino och Van der Meers, 1991; Harlow, 1991; Markowitz, 1952, 1959 och 1991; 

Estrada, 2007) efterfrågan på alternativa riskmått, där endast de negativa avvikelserna från 

medelvärdet uppmärksammas. Detta med hänvisning till Sortino och Van der Meers (1991) slutsats 

att investerare enbart bör betrakta utfall under det förväntade som negativt. Det är således motiverat 

att beräkna den systematiska riskexponeringen asymmetriskt, oavsett om det asymmetriska 

betavärdet är högre eller lägre än det traditionella betavärdet. Detta då betavärdets främsta 

användningsområde är som komponent i beräkning av avkastningskrav för investeringen, och ett 

asymmetriskt betavärde som då är lägre än det traditionella utmynnar i ett för högt avkastningskrav 

i förhållande till den reella riskexponeringen, förutsatt att beräkningen sker symmetriskt. Omvänt 

gäller då givetvis i de fall det asymmetriska betavärdet är högre än det traditionella betavärdet. För 

den konstruerade portföljen innebär detta att ett symmetriskt beräknat avkastningskrav för den 

alternativa tidsserien (𝑡2009 → 𝑡2016) är för högt i förhållande till den reella riskexponeringen, då 
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överskjutande del av det symmetriska betavärdet i förhållande till det asymmetriska betavärdet, 

enligt Sortino och Van der Meer (1991), Harlow (1991) och Estrada (2007) ej är att betrakta som 

risk överhuvudtaget. 

 

Då 𝑡2009 → 𝑡2016 uppvisat asymmetriska betavärden lägre än traditionella betavärden, bör en 

portföljs riskexponering definieras efter det asymmetriska betavärdet. Detta stöds främst av 

Estradas (2007) och Harlows (1991) slutsats att avkastningskrav beräknade asymmetriskt genererar 

resultat av högre precision i jämförelse med symmetriskt beräknade avkastningskrav. I tillägg till 

detta bör också nämnas Sortino och Van Der Meer (1991), vilka menar att en investerare ej bör 

betrakta utfall över medelvärdet som negativt, eller riskfyllt. Studiens resultat ger även stöd till 

Estradas (2007) downside beta, då uppvisade resultat beräknade med hjälp av Estradas (2007) 

matematiska ramverk för asymmetriska betavärden, avviker från de symmetriska resultaten under 

den alternativa tidsperioden. 

 

5.3 Marknadshypoteser 

5.3.1 Primär tidsserie (𝒕𝟐𝟎𝟎𝟕 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔) 

För studiens huvudsakliga tidsserie (𝑡2007 → 𝑡2016) är det svårt att urskilja några skillnader mellan 

marknaden och portföljens prestation och riskexponering, förutom att portföljens traditionella 

betavärde konsekvent är lägre än marknaden. Portföljens semikorrelation och asymmetriska 

riskexponering avviker dock minimalt från korrelation och traditionellt uppmätt riskexponering i 

form av traditionellt betavärde. Detta tyder på att utfallen följer random walk, vilket indikerar 

marknadseffektivitet (Fama, 1965, 1970). Portföljens avkastning i förhållande till beräknad 

riskexponering tyder dock på överavkastning i förhållande till marknaden, vilket talar emot den 

effektiva marknadshypotesen, och Markowitz (1952) utläggning om att en investerare alltid kan 

förvänta sig högre avkastning som kompensation för ökad riskexponering. Detta benämns risk-

return tradeoff, och sägs gälla då marknaden är effektiv. Detta kan dock varken förkastas eller 

bekräftas med stöd av denna studie då inget potentiellt alpha27 fastställts, men är ändock viktigt att 

uppmärksamma i relation till Kempf och Osthoffs (2007) resultat, vilket visade att hållbara 

investeringar utifrån just positivt urval genererar säkerställd alpha (överavkastning).    

 

                                                 
27

 Säkerställd överavkastning i förhållande till marknaden. Beräknas vanligen med hjälp av flerfaktormodeller. 
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Det är utifrån den klassiska teorin (Markowitz, 1952; Sharpe, 1964; Fama, 1965, 1970) möjligt att 

fastslå att resultatet för denna huvudsakliga tidsperiod (𝑡2007 → 𝑡2016) är att betrakta som väntat, 

utan några egentliga överraskningar.  

5.3.2 Alternativ tidsserie (𝒕𝟐𝟎𝟎𝟗 → 𝒕𝟐𝟎𝟏𝟔) 

Då studien justeras för finanskrisen 2007-2008 (𝑡2009 → 𝑡2016) uppstår dock intressanta 

förändringar av resultatet. De asymmetriska betavärdena för portföljen är i majoriteten av fallen 

avtagande, då perspektivet skiftar mot negativa utfall, vilket indikerar avsaknad av 

marknadseffektivitet. Avkastningens utfall är således inte normalfördelade, vilket innebär att 

random walk inte kan förklara detta, och vi studerar således en tidsperiod av viss förutsägbarhet 

(Lo, 2004). 

 

Betraktas resultatet för den alternativa tidsserien utifrån EMH är en av få förklaringar till det givna 

resultatet bristande diversifiering. Detta är dock osannolikt med hänvisning till företagens 

geografiska spridning, och Statmans (1987) slutsats att diversifieringens marginalnytta upphör vid 

ett fyrtiotal tillgångar, vilket portföljen vida överstiger. Det är också möjligt att antalet mätpunkter 

är otillfredsställande, vilket belyser en av svårigheterna med att genomföra en studie av asymmetri 

avseende kursutfall, då i storleksordningen hälften av alla tillgängliga utfall exkluderas (då de är 

positiva). Detta ställer höga krav på studiens omfattning vad gäller längden på tidsserien som 

studeras. 

5.3.3 Förutsägbara eller slumpmässiga utfall? 

Resultaten visar således upp karaktäristika både i linje med effektiva marknadshypotesen, men 

också i strid med densamma, beroende på vilken tidsserie som studeras. En potentiell förklaring till 

detta står att finna i den adaptiva marknadshypotesen (AMH), inom vilken avkastning och risk 

tidvis är förutsägbara för att senare uppvisa slumpmässighet. Lo (2004) menar som bekant att 

förutsägbarhet uppstår då investerare identifierat möjligheter till högsta möjliga riskjusterade 

avkastning, och utarbetat strategier för att tillvarata dessa möjligheter. Lo (2004) hävdar också att 

detta leder till olika evolutionsbaserade paradigm, där investerare fokuserar på de faktorer som 

beräknas bringa högsta möjliga nytta, i relation till investerarens preferenser och världsbild och 

därefter utarbetar strategier för att uppnå detta utfall, och att marknaden därför är dynamisk. 

 

Sharfman och Fernando (2008) drar, som beskrivet tidigare, slutsatsen att ett företag kan minska sin 

kapitalkostnad förutsatt att de agerar hållbart i miljöfrågor. Forskarna menar detta beror på minskad 

systematisk riskexponering och spekulerar kring faktorerna som leder fram till detta resultat, och 
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diskussionen utmynnar i att företag genom hållbarhetsarbetet skapar en ökad omvärldsmedvetenhet 

och därmed förbereder sig på ett bättre sätt för händelser utanför företagets kontroll. Detta är 

förvisso en intressant slutsats, men forskarna strävar endast efter att förklara resultatet i relation till 

antaganden baserade på den effektiva marknadshypotesen. Sätts denna studies och Sharfman och 

Fernandos (2008) resultat, i relation till AMH och Lo’s (2004) evolutionsperspektiv uppstår 

intressanta möjligheter till diskussion.  

 

Det är utifrån AMH möjligt att dra slutsatsen att vi i dagsläget befinner oss i ett marknadsparadigm 

där negativa händelser beroende på bristande hållbarhetsarbete straffas hårdare än tidigare på 

marknaden, beroende på rådande samhällsklimat och värderingar. Företag med hög 

hållbarhetsprofil är således bättre skyddade mot detta. Konceptet liknar det som återfinns inom  

Behavioral finance28 där kursrörelser beror på investerares förväntningar och beteende, vilket styrks 

av Lo (2004) som menar att det korrekta sättet att betrakta marknaden och dess rörelser är en 

kombination av beteende och rationalitet som förklaringsfaktorer. Detta kan vara en anledning till 

att semikorrelation och asymmetriska betavärden för den studerade portföljen är avtagande i takt 

med att B sänks. Denna insikt ger ett nytt perspektiv till Sharfman och Fernandos (2008) slutsatser, 

likväl som till denna studies resultat.  

 

Det är viktigt att påpeka att resultatet för den alternativa tidsserien självfallet kan vara slumpartat, 

med hänvisning till att tidsperioden förkortats till åtta år och bortfallet av mätpunkter detta medför. 

Det är också värt att uppmärksamma konjunkturaspekten, då den primära tidsserien innehåller både 

kraftigt sjunkande börskurser under 2008 och därefter en kraftig uppgångsfas. Detta kan betraktas 

som en konjunkturcykel, vilket främjar förutsättningarna för EMH. Detta är dock inte enbart ett 

argument för EMH, utan stärker också resonemanget för AMH då 2007-2008 potentiellt indikerar 

den period av kaos och oförutsägbarhet Lo (2004) menar föregår perioder av förutsägbarhet och 

således introduktionen till ett nytt paradigm.  

 

Viktigt är också att generella börsnedgångar, av den magnitud finanskrisen 2008 visade prov på, 

bringar förstämning över alla tillgångar. Detta oavsett investeringsfilosofi, vilket är hämmande för 

denna typ av studie då nyanser möjliga att observera under normala förhållanden försvinner. 

Kraftiga nedgångar är självklart relevant för studier av hur olika strategier presterar över tid, men 

dessa tenderar snarare att bekräfta att aktier förlorar i värde under krisperioder än att belysa vad som 

sker under de 8-10 år som generellt löper mellan dessa krisperioder. Därför finns ett värde att 
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 En utförligare utläggning kring detta återfinns i den teoretiska referensramen (2.4.2 Adaptiva marknadshypotesen) 
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justera för denna period och analysera resultatet utifrån dessa premisser, vilket här utmynnar i en 

diskussion utifrån de två marknadshypoteserna. Oavsett de synnerligen tudelade argument som 

presenteras, är diskussionen relevant framförallt sett till uppslagen för framtida forskning, möjliga 

att konstruera ur denna argumentation. 

 

5.4 CAPM  

Argumentationen kring AMH och de anomalier resultatet för den alternativa tidsserien ger sken 

utav innebär vissa komplikationer för investerare, vilka beräknar avkastningskrav utifrån denna 

modell. Två av kriterierna Sharpe (1964) lyfter fram som en förutsättning för CAPM är 

marknadseffektivitet och rationalitet i form av nyttomaximering, vilket en del av denna studies 

resultat ifrågasätter. Lo (2004) är dock tydlig med att AMH inte är något nytt påfund, och 

Behavioural finance har studerats sedan åtminstone 1985 (Bondt och Thaler, 1985). Trots detta 

menar Berk och Van Binsbergen (2016) att CAPM fastställer det mest korrekta avkastningskravet 

av de modeller som finns tillgängliga. Detta innebär således att CAPM som koncept förefaller 

fungera även under perioder av förutsägbarhet. Vad detta beror på är för denna tidpunkt höljt i 

dunkel, men kan möjligen förklaras av vad Berk och Van Binsbergen (2016) proklamerar avseende 

att CAPM överglänser andra modeller främst på grund av att det är den mest frekvent nyttjade 

metoden, vilket leder till ett slags självuppfyllande profetia. Detta kan sättas i relation till Lo (2004), 

vilken menar att investerare formar sina föreställningar om optimala utfall baserat på rådande 

värderingar, normer och sina egna referensramar. I den mån CAPM då är den modell som tillämpas 

av flest investerare, leder detta till att den enskilde investerarens uppfattning om optimala utfall 

baseras på de resultat CAPM genererar för olika investeringsmöjligheter.  

 

Då denna studie visar att betavärden uppenbarligen kan variera då de betraktas asymmetriskt, i 

kombination med Sortino och van Der Meers (1991), Harlows (1991) och Estradas (2007) slutsatser 

att asymmetriska betavärden genererar bättre estimeringar av avkastningskrav än traditionella 

betavärden, stärks behovet av att modernisera CAPM. Estrada (2007) har i sin studie redan 

presenterat ett praktiskt alternativ för detta, vilket tillämpas i denna studie. Investerare kan utifrån 

denna metod och tidigare erhållna kunskaper på området, med oerhört enkla grepp beräkna sin 

riskexponering ur ett asymmetriskt perspektiv. 
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5.5 Kapitalstruktur 

Företagsekonomiskt är insikterna kring symmetrisk respektive asymmetrisk beräkning av 

betavärden relevant för hur ett företag bör strukturera sin finansiering. Den vedertagna metoden för 

beräkning av kapitalkostnad är, som beskrivs i den teoretiska referensramen, WACC. Modigliani 

och Miller (1958) menar att summan av den viktade kostnaden för eget kapital respektive kostnaden 

för räntebärande skulder genererar företagets genomsnittliga viktade kostnad för kapital. Detta leder 

till insikten att investerares avkastningskrav, vilket uttrycks som kostnaden för eget kapital, således 

har direkt påverkan på företagets totala kapitalkostnad. Vad denna studie visar är att investerare 

under vissa förutsättningar tenderar att överskatta avkastningskravet för en specifik investering. 

Detta leder följaktligen till att kapitalkostnaden för potentiella investeringsobjekt (företag) blir 

högre än nödvändigt, och att företag genom eget agerande i hållbarhetsfrågor potentiellt kan 

påverka detta.  

 

Den klassiska teorin på området (Modigliani och Miller, 1958) menar som bekant att företag bör 

sträva efter maximal finansiering via räntebärande skulder, då detta tack vare skattesköldseffekterna 

bidrar till högre företagsvärdering, vilket torde minska betydelsen av kostnaden för eget kapital. 

Detta visar dock Myers (1984) vara en fullständigt obsolet slutsats, då denne i sin studie visat att 

företag tenderar att överutnyttja finansiering via eget kapital. Därigenom ökar betydelsen av ett 

korrekt estimat av investerares avkastningskrav, för att minimera nämnda kostnad. Denna studie 

aspirerar inte på att förändra synen på kapitalstruktur, men resultatet visar att beräkning av 

avkastningskrav i vissa fall leder till suboptimala beslutsgrunder och således felaktiga förväntningar 

från investerarens perspektiv.  
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6. Slutsats 

Studiens resultat sammanfattas i två bidrag, ett teoretiskt forskningsbidrag samt ett 

företagsekonomiskt praktiskt bidrag. 

 

6.1 Teoretiskt bidrag 

Teoretiskt kan studiens resultat och diskussion sammanfattas i tre bidrag. 

6.1.1 Riskexponering och diversifiering 

Studiens resultat visar att det för en investerare är möjligt att konstruera en portfölj med ett 

begränsat antal tillgångar, och trots detta erhålla lägre systematisk riskexponering än marknaden. 

Den klassiska teorin, formulerad av Sharpe (1964) menar att den optimala portföljen sett ur 

risksynpunkt är marknadsportföljen, och att alla andra portföljer kvarlämnar viss osystematisk risk 

och därmed är suboptimala i förhållande till marknaden. Denna studie visar trots detta, att 

portföljallokering utifrån de specifika kriterier som anges för den konstruerade portföljen, bidrar till 

en sänkning av både de traditionella och asymmetriska betavärdena för portföljen i förhållande till 

marknaden som helhet.  

6.1.2 Marknadseffektivitet 

Då portföljen under den alternativa tidsperioden (𝑡2009 → 𝑡2016) uppvisar asymmetriska 

betavärden, vilka avtar i takt med att perspektivet skiftar asymmetriskt negativt, finns här grund för 

att ifrågasätta den effektiva marknadshypotesen (EMH). Detta eftersom portföljens utfall uppenbart 

inte sker enligt samma fördelning som marknaden, vilken antas generera normalfördelade utfall. 

Med stöd av detta kan således random walks relevans diskuteras, vilket förvisso skett under en 

längre tid. Vad denna studie bidrar med i detta avseende är att ett potentiellt paradigm under den 

adaptiva marknadshypotesen (AMH) identifierats, där en nyckelfaktor förefaller vara hållbarhet. 

Det är viktigt att påpeka att detta kräver ytterligare forskning, vilket också stöds av modern 

forskning som förvisso funnit signifikans för den adaptiva marknadshypotesen men ändock 

framhäver behovet av ytterligare studier (Verheyden, De Moor och Van den Bossche 2015; 

Urquhart och McGroarty, 2016). Förutom det generella behovet av forskning kring AMH, vore det 

också av intresse att belysa resonemang hämtade ur den adaptiva marknadshypotesen och tillämpa 

dessa på andra tidsperioder där det finns indikationer på förutsägbarhet baserad på andra faktorer. 
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6.1.3 Asymmetrisk risk och hållbarhet 

Utifrån studiens resultat uppmärksammas avvikande värden mellan det traditionella betavärdet och 

asymmetriska betavärdet, där det asymmetriska betavärdet endast belyser den negativa risken en 

investerare utsätts för. Den asymmetriska riskens betydelse behöver uppmärksammas i framtida 

forskning för att öka förståelse för dess påverkan på investerares utsatthet för negativ risk. Detta ger 

ytterligare stöd till befintlig forskning på området (Sortino och Van der Meer, 1991; Harlow, 1991; 

Estrada, 2007). Studien stödjer också Sharfman och Fernandos (2008) slutsats att företag kan 

minska sin kapitalkostnad genom aktivt hållbarhetsarbete, men utvecklar detta till att gälla även 

sociala faktorer och bolagsstyrningsfaktorer. Studiens resultat indikerar också att hög hållbarhet 

(utifrån givna faktorer) för en tillgång tenderar att begränsa nedsidan för en potentiell investering i 

nämnda tillgång. Detta då tillämpningen av asymmetrisk riskanalys tidigare förefaller oprövat i 

dessa sammanhang. Det vore för kommande studier intressant dels att separera de olika faktorerna i 

ESG, och testa dessa var för sig. Det vore också intressant att undersöka hur en liknande portfölj 

presterat under exempelvis 1990-talet, då begreppet “hållbarhet” var relativt obskyrt. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

I de fall det asymmetriska betavärdet skiljer sig från det symmetriska betavärdet för en specifik 

tillgång (företag) innebär detta frågetecken kring vilket avkastningskrav investeraren bör tillämpa. 

Detta resulterar i lägre alternativt högre kapitalkostnad för det företag som berörs, beroende på 

vilket betavärde som tillämpas av investeraren. Att denna differens, positiv eller negativ, mellan 

symmetriskt och asymmetriskt beräknade betavärden överhuvudtaget uppstår motiverar således 

genomförandet av en asymmetrisk analys. Forskningen på området (Estrada, 2007; Sortino och Van 

der Meer, 1991) har dessutom visat att asymmetriska beräkningar av avkastningskrav genererar 

resultat med högre precision än de traditionellt symmetriska metoderna. Nämnda slutsats i 

kombination med denna studies resultat, vilket indikerar att asymmetrisk riskexponering under vissa 

premisser påverkas av urvalskriterier och urvalsmetod, leder till intressanta aspekter för de mest 

riskaverta investerarna.  
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I Sverige tillämpas, på Finansinspektionens initiativ, asymmetrisk riskanalys inom bankväsendet, 

där banker tvingas redovisa hur stor asymmetrisk riskexponering utlåning och tillgångar besitter, 

med hjälp av en metod benämnd value at risk29. Viss praktisk tillämpning av konceptet finns 

således redan.  

 

Vad denna studie visar är dock ett potentiellt värde även för andra institutionella investerare, med 

motsvarande riskaversion, där resonemanget kring asymmetrisk riskanalys stärks ytterligare i 

relation till den tidigare forskningen. Dessutom utkristalliseras nya incitament för hållbara 

investeringar, i form av riskminimering, vilket för investeraren motiverar dessa investeringar ur ett 

rent egoistiskt perspektiv med hänvisning till ökad portföljeffektivitet. Friede, Busch, och Bassen 

(2015) skriver att 90 procent av de tvåtusen studier de analyserat inte finner något negativt samband 

mellan hållbarhetsarbete utifrån ESG och företagens finansiella prestanda. Adderar vi till detta 

denna studies resultat, vilket visar att den systematiska risken i denna typ av investeringar förefaller 

vara lägre, och negativt asymmetriskt i vissa fall till och med avtagande, är argumentationen för 

hållbara investeringar stark. Detta trots de inkonsekventa resultaten avseende potentiell 

överavkastning, även om ytterligare forskning inom riskexponering är nödvändig.     

 

  

                                                 
29

 En metod för asymmetrisk riskanalys. Metoden beskriver sannolikheten för ett specificerat negativt utfall. 



 

62 

 

7. Referenslista 

 

7.1 Vetenskapliga artiklar 

 

Barberis, N., & Thaler, R. (2002). A Survey of Behavioral Finance (No. w9222). Cambridge, MA: 

National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/w9222 

 

Berk, J. B., & van Binsbergen, J. H. (2016). Assessing asset pricing models using revealed 

preference. Journal of Financial Economics, 119(1), 1–23. 

https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.010 

 

 

Blank, H., Sgambati, G., & Truelson, Z. (2016). Best Practices in ESG Investing. The Journal of 

Investing, 25(2), 103–112. https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.2.103 

 

Bondt, W. F. M. D., & Thaler, R. (1985). Does the Stock Market Overreact? The Journal of 

Finance, 40(3), 793. https://doi.org/10.2307/2327804 

 

Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), 

57. https://doi.org/10.2307/2329556 

 

Chelawat, H., & Trivedi, I. V. (2013). Impact of ethical screening on investment performance in 

India. IUP Journal of Financial Risk Management, 10(4), 16 

 

Eccles, R. G., Ioannou, I., & Serafeim, G. (2014). The Impact of Corporate Sustainability on 

Organizational Processes and Performance. Management Science, 60(11), 2835–2857. 

https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984 

 

https://doi.org/10.3386/w9222
https://doi.org/10.3386/w9222
https://doi.org/10.3386/w9222
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.010
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.010
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.010
https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.010
https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.2.103
https://doi.org/10.3905/joi.2016.25.2.103
https://doi.org/10.2307/2327804
https://doi.org/10.2307/2327804
https://doi.org/10.2307/2329556
https://doi.org/10.2307/2329556
https://doi.org/10.2307/2329556
https://doi.org/10.1287/mnsc.2014.1984


 

63 

 

Escrig-Olmedo, E., Muñoz-Torres, M. J., & Fernandez-Izquierdo, M. A. (2010). Socially 

responsible investing: sustainability indices, ESG rating and information provider agencies. 

International journal of sustainable economy, 2(4), 442-461. 

 

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. 

International Review of Economics & Finance, 16(2), 169–185. 

https://doi.org/10.1016/j.iref.2005.03.003 

 

Fama, E. F. (1965). The Behavior of Stock-Market Prices. The Journal of Business, 38(1), 34–105. 

 

Fama, E. F. (1970). Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work. The 

Journal of Finance, 25(2), 383. https://doi.org/10.2307/2325486 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. 

Journal of financial economics, 33(1), 3-56. 

 

Fama, E. F., & French, K. R. (2016). Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model. Review of 

Financial Studies, 29(1), 69–103. https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043 

 

Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: aggregated evidence 

from more than 2000 empirical studies. Journal of Sustainable Finance & Investment, 5(4), 210-

233. 

 

Galema, R., Plantinga, A., & Scholtens, B. (2008). The stocks at stake: Return and risk in socially 

responsible investment. Journal of Banking & Finance, 32(12), 2646–2654. 

https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.06.002 

 

https://doi.org/10.1016/j.iref.2005.03.003
https://doi.org/10.2307/2325486
https://doi.org/10.2307/2325486
https://doi.org/10.2307/2325486
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
https://doi.org/10.1093/rfs/hhv043
https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2008.06.002


 

64 

 

Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2001). The theory and practice of corporate finance: evidence from 

the field. Journal of Financial Economics, 57. 

 

Halbritter, G., & Dorfleitner, G. (2015). The wages of social responsibility — where are they? A 

critical review of ESG investing. Review of Financial Economics, 26, 25–35. 

https://doi.org/10.1016/j.rfe.2015.03.004 

 

Harlow, W. V. (1991). Asset Allocation in a Downside-Risk Framework. Financial Analysts       

Journal, 47(5), 28–40. https://doi.org/10.2469/faj.v47.n5.28 

 

Jensen, M. C. (2002). Some Anomalous Evidence Regarding Market Efficiency. SSRN Electronic 

Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.244159 

 

Kempf, A., & Osthoff, P. (2007). The Effect of Socially Responsible Investing on Portfolio 

Performance. European Financial Management, 13(5), 908–922. https://doi.org/10.1111/j.1468-

036X.2007.00402.x 

 

Lagoarde-Segot, T. (2015). Diversifying finance research: From financialization to sustainability. 

International Review of Financial Analysis, 39, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.01.004 

 

Langbein, J. H., & Posner, R. A. (1980). Social Investing and the Law of Trusts. Michigan Law 

Review, 79(1), 72. https://doi.org/10.2307/1288337 

 

Lee, D. D., Humphrey, J. E., Benson, K. L., & Ahn, J. Y. K. (2010). Socially responsible 

investment fund performance: the impact of screening intensity. Accounting & Finance, 50(2), 351–

370. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00336.x 

https://doi.org/10.1016/j.rfe.2015.03.004
https://doi.org/10.2469/faj.v47.n5.28
https://doi.org/10.2469/faj.v47.n5.28
https://doi.org/10.2469/faj.v47.n5.28
https://doi.org/10.2139/ssrn.244159
https://doi.org/10.2139/ssrn.244159
https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00402.x
https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00402.x
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.01.004
https://doi.org/10.2307/1288337
https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00336.x


 

65 

 

 

Lo, A. W. (2004). The Adaptive Markets Hypothesis. The Journal of Portfolio Management, 30(5), 

15–29. https://doi.org/10.3905/jpm.2004.442611 

 

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. The journal of finance, 7(1), 77–91. 

 

Markowitz, H. M. (1991). Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance, 46(2), 469. 

https://doi.org/10.2307/2328831 

 

Meziani, A. S. (2014). Investing with Environmental, Social, and Governance Issues in Mind: From 

the Back to the Fore of Style Investing. The Journal of Investing, 23(3), 115-124. 

 

Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of 

investment. The American economic review, 48(3), 261–297. 

 

Morard, B., & Balu, F. O. (2009). Developing a practical model for calculating the economic value 

added. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, 3(3), 1-16. 

 

Myers, S. C. (1984). The capital structure puzzle. The journal of finance, 39(3), 574–592. 

 

Renneboog, L., Ter Horst, J., & Zhang, C. (2008). Socially responsible investments: Institutional 

aspects, performance, and investor behavior. Journal of Banking & Finance, 32(9), 1723-1742. 

 

Revelli, C., & Viviani, J.-L. (2015). Financial performance of socially responsible investing (SRI): 

what have we learned? A meta-analysis. Business Ethics: A European Review, 24(2), 158–185. 

https://doi.org/10.1111/beer.12076 

https://doi.org/10.3905/jpm.2004.442611
https://doi.org/10.3905/jpm.2004.442611
https://doi.org/10.2307/2328831
https://doi.org/10.2307/2328831
https://doi.org/10.2307/2328831
https://doi.org/10.1111/beer.12076


 

66 

 

 

Sharfman, M. P., & Fernando, C. S. (2008). Environmental risk management and the cost of capital. 

Strategic Management Journal, 29(6), 569–592. https://doi.org/10.1002/smj.678 

 

Schinckus, C. (2015). Positivism in finance and its implication for the diversification finance 

research. International Review of Financial Analysis, 40, 103–106. 

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.04.002 

 

Sharpe, W. F. (1963). A Simplified Model for Portfolio Analysis. Management Science, 9(2), 277–

293. https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277 

 

Sharpe, W. F. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of 

Risk. The Journal of Finance, 19(3), 425. https://doi.org/10.2307/2977928 

 

Sherwood, M. W., & Pollard, J. L. (2018). The risk-adjusted return potential of integrating ESG 

strategies into emerging market equities. Journal of Sustainable Finance & Investment, 8(1), 26–44. 

https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1331118 

 

Simon, H. A. (1955). A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of 

Economics, 69(1), 99. https://doi.org/10.2307/1884852 

 

Statman, M. (1987). How Many Stocks Make a Diversified Portfolio? The Journal of Financial and 

Quantitative Analysis, 22(3), 353. https://doi.org/10.2307/2330969 

 

Sortino, F. A., & Van Der Meer, R. (1991). Downside risk. The Journal of Portfolio Management, 

17(4), 27–31. 

https://doi.org/10.1002/smj.678
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2015.04.002
https://doi.org/10.1287/mnsc.9.2.277
https://doi.org/10.2307/2977928
https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1331118
https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1331118
https://doi.org/10.1080/20430795.2017.1331118
https://doi.org/10.2307/1884852
https://doi.org/10.2307/1884852
https://doi.org/10.2307/1884852
https://doi.org/10.2307/2330969
https://doi.org/10.2307/2330969
https://doi.org/10.2307/2330969


 

67 

 

 

Urquhart, A., & McGroarty, F. (2016). Are stock markets really efficient? Evidence of the adaptive 

market hypothesis. International Review of Financial Analysis, 47, 39–49. 

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.011 

 

Van Duuren, E., Plantinga, A., & Scholtens, B. (2016). ESG integration and the investment 

management process: Fundamental investing reinvented. Journal of Business Ethics, 138(3), 525-

533. 

 

Verheyden, T., De Moor, L., & Van den Bossche, F. (2015). Towards a new framework on efficient 

markets. Research in International Business and Finance, 34, 294–308. 

https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.007 

 

7.2 Litteratur 

 

Alexis, G. Y. (2011). Global Sullivan Principles. I N. Cohen & P. Robbins, Green Business: An A-

to-Z Guide. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California  91320 United States: SAGE Publications, 

Inc. https://doi.org/10.4135/9781412973793.n78 

 

Bryman, A. och Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber AB. 

 

Byström, H. (2014). Finance.Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Hillier, D., Ross, S., Westerfield, R., Jaffe, J., & Jordan, B. (2016). Corporate finance. McGraw 

Hill. 

 

Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection, Efficient Diversification of Investments. J. Wiley. 

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.011
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.011
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.011
https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.06.011
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.007
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.007
https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.007
https://doi.org/10.4135/9781412973793.n78


 

68 

 

 

Sohlberg, P., & Sohlberg, B. M. (2009). Kunskapens former: vetenskapsteori och forskningsmetod. 

Liber förlag, Malmö. 

 

7.3 Rapporter 

 

Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing. (2015). Sustainable reality: Understanding the 

performance of Sustainable Investment Strategies. New York: Morgan Stanley Institute for 

Sustainable Investing. 

 

RobecoSAM AG. (2011). The Sustainability Yearbook 2012. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

RobecoSAM AG. (2012). The Sustainability Yearbook 2013. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

RobecoSAM AG. (2013). The Sustainability Yearbook 2014. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

RobecoSAM AG. (2014). The Sustainability Yearbook 2015. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

RobecoSAM AG. (2015). The Sustainability Yearbook 2016. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

RobecoSAM AG. (2016). The Sustainability Yearbook 2017. Zürich: RobecoSAM AG. 

 

SAM Group & PricewaterhouseCoopers. (2009). The Sustainability Yearbook 2008. Zürich: SAM-

Group AG. 

 

SAM Group & PricewaterhouseCoopers. (2010). The Sustainability Yearbook 2009. Zürich: SAM-

Group AG. 



 

69 

 

SAM Group & PricewaterhouseCoopers. (2011). The Sustainability Yearbook 2010. Zürich: SAM-

Group AG. 

 

SAM Group & PricewaterhouseCoopers. (2012). The Sustainability Yearbook 2011. Zürich: SAM-

Group AG. 

  



 

70 

 

8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 - Allokeringslistor 

8.1.1 2007 

Företag 

Stängni
ngskurs 
2006-
12-31 

Stängningskurs 
2006-12-31 ($) 

Antal aktier 
2006-12-31 M-cap 2007-01-01 

Procentu
ell andel 

3M Company 77,93 102,8324107 733885504 $75 467 215 590,10 5,09% 

Acciona SA 141,1 186,1882864 63550000 $11 832 265 598,71 0,80% 

Adidas AG 37,73 49,78656304 203567060 $10 134 904 265,18 0,68% 

AGL Energy Ltd 15,01 11,83240708 377005465 $4 460 882 132,87 0,30% 

Air France-KLM 31,89 42,08040009 279365707 $11 755 820 721,17 0,79% 

Akzo Nobel NV* 46,21 60,9763339 287268350 $17 516 570 828,08 1,18% 

Allianz AG 154,76 204,2133182 279365707 $57 050 198 018,46 3,85% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 28,21 22,23798825 1836572115 $40 841 669 121,56 2,76% 

Baxter International Inc 25,2 25,2 683000000 $17 211 600 000,00 1,16% 

Benesse Corp 4560 38,26948093 102496000 $3 922 468 717,22 0,26% 

BMW 43,51 57,41355308 601995000 $34 562 671 887,68 2,33% 

Bombardier 3,95 3,39259641 1745032971 $5 920 192 592,50 0,40% 

British American Tobacco PLC 1429 27,99271288 2068803944 $57 911 434 817,06 3,91% 

BT Group Plc 301,5 5,906090227 8635453557 $51 001 767 859,03 3,44% 

Caterpillar Inc 61,33 61,33 655748473 $40 217 053 849,09 2,71% 

Electrolux AB 137 19,99124471 308920308 $6 175 701 473,22 0,42% 

Fuji Electric Holdings Co Ltd 645 5,413117368 746484957 $4 040 810 685,79 0,27% 

Grupo Iberdrola 8,28 10,92586117 898594076 $9 817 914 122,84 0,66% 

Heineken NV 36,03 47,54333067 489712594 $23 282 567 790,90 1,57% 

Henkel KGaA 37,16 49,03442042 145986250 $7 158 351 158,23 0,48% 

Herman Miller Inc 36,36 36,36 66861900 $2 431 098 684,00 0,16% 

Hewlett-Packard Co 18,71 18,71 2720808149 $50 906 320 467,79 3,43% 

Holcim Ltd 97,31 79,88095606 254668713 $20 343 180 272,99 1,37% 

Indra Sistemas 18,61 24,55679666 146187926 $3 589 907 173,54 0,24% 

Intel Corp 20,25 20,25 5766000000 $116 761 500 000,00 7,88% 

Investimentos Itau SA 5,9 2,762819012 3177929000 $8 780 042 659,80 0,59% 

J Sainsbury PLC 409,25 8,016807381 1679000000 $13 460 219 592,94 0,91% 

Kimberly-Clark Corp 65,15 65,15 455600000 $29 682 340 000,00 2,00% 

Koninklijke (Royal) Philips Electronics 28,57 37,69949923 1107000000 $41 733 345 649,12 2,82% 
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Land Securities Group Plc 2202 43,13502713 469283782 $20 242 568 668,61 1,37% 

Marks & Spencer Plc 717 14,045329 1658095142 $23 288 491 778,76 1,57% 

Motorola Inc 83,11 83,11 2390406528 $198 666 686 542,08 13,40% 

MTR Corp 19,54 2,518511835 5548613951 $13 974 249 905,27 0,94% 

Norsk Hydro ASA 57,83 9,268965075 1226175885 $11 365 381 453,98 0,77% 

Novo Nordisk A/S 47,05 8,325444363 664200000 $5 529 760 145,81 0,37% 

Novozymes A/S 97,2 17,19943022 65000000 $1 117 962 964,60 0,08% 

Pearson Plc 15,1 15,1 806109000 $12 172 245 900,00 0,82% 

POSCO 309000 332,8772879 87186835 $29 022 517 171,73 1,96% 

Samsung SDI Co Ltd 64300 69,26863951 42300202 $2 930 077 443,63 0,20% 

SAP AG 40,26 53,12502062 1267537000 $67 337 929 259,01 4,54% 

Sodexo Alliance SA 47,53 62,71813785 159026413 $9 973 840 492,84 0,67% 

Statoil ASA 26,32 26,32 2159035947 $56 825 826 125,04 3,83% 

Tabcorp Holding Ltd 7,89 6,219699657 524927016 $3 264 888 381,41 0,22% 

Taylor Wimpey Plc 426,25 8,34982076 594150096 $4 961 046 806,40 0,33% 

Technip SA 52 68,61651943 104780510 $7 189 673 899,99 0,48% 

Telenor ASA 117,25 18,7927746 1680274570 $31 577 021 258,27 2,13% 

TransCanada Corp 40,61 34,87932663 489000000 $17 055 990 724,04 1,15% 

Unilever NV 20,7 27,31465293 2911458580 $79 525 480 620,45 5,36% 

UnitedHealth Group Inc 53,73 53,73 1354320209 $72 767 624 829,57 4,91% 

Veolia Environnement 57,424 75,77375022 470719806 $35 668 205 004,71 2,41% 

Waste Management Inc 36,77 36,77 533700000 $19 624 149 000,00 1,32% 

 

8.1.2 2008 

Företag 

Stängni
ngskurs 
2007-
12-31 

Stängningskurs 
2007-12-31 ($) 

Antal aktier 
2007-12-31 M-cap 2008-01-01 

Procent
uell 
andel 

Acciona 216,85 316,6106291 63550000 $20 120 605 478,78 0,97% 

Adidas AG 50,93 74,36006152 203628960 $15 141 861 991,94 0,73% 

Air France - KLM 24,05 35,11406793 269398500 $9 459 677 228,04 0,46% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 27,46 24,09934614 1864678820 $44 937 540 314,91 2,17% 

BASF SE 101,26 147,8440964 478285000 $70 711 613 641,13 3,41% 

Baxter International Inc 31,53 31,53 683000000 $21 534 990 000,00 1,04% 

BMW 42,73 62,3876974 601995000 $37 557 081 896,03 1,81% 

Benesse Holdings Inc 4650 41,62234435 106353000 $4 426 661 188,98 0,21% 

British American Tobacco PLC 1965 39,01740501 2024504341 $78 990 905 821,55 3,81% 
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BT Group Plc 272,75 5,415774665 8640654852 $46 795 839 637,90 2,26% 

Caterpillar Inc 72,56 72,56 623986134 $45 276 433 883,04 2,18% 

Electrolux AB 108,5 16,79471538 308920308 $5 188 228 646,78 0,25% 

Enagas S.A 19,99 29,18628764 238734260 $6 967 766 782,77 0,34% 

Eni SpA 72,43 105,7510162 365680000 $38 671 031 607,63 1,87% 

Fuji Electric Holdings Co.Ltd 391 3,499857342 746484957 $2 612 590 857,73 0,13% 

General Electric Co 37,07 37,07 9987599000 $370 240 294 930,00 17,86% 

Grupo Iberdrola 10,4 15,18446181 489974594 $7 440 000 508,33 0,36% 

Heineken NV 44,22 64,56316356 489974594 $31 634 309 853,68 1,53% 

Henkel AG & Co KGaA 38,35 55,99270291 437958750 $24 522 494 174,85 1,18% 

Herman Miller Inc 32,39 32,39 62919425 $2 037 960 175,75 0,10% 

Hewlett-Packard Co 22,92 22,92 2573868626 $58 993 068 907,92 2,85% 

Holcim 110,96 97,93483498 263586090 $25 814 260 225,88 1,25% 

Indra Sistemas 18,58 27,12762503 164132539 $4 452 525 973,80 0,21% 

Intel Corp 26,66 26,66 5788000000 $154 308 080 000,00 7,44% 

Itausa - Investimentos Itau SA 6,98 3,922450127 3526409481 $13 832 165 315,41 0,67% 

J Sainsbury PLC 425,25 8,443842993 1734239672 $14 643 647 502,73 0,71% 

Kimberly-Clark Corp 66,48 66,48 420257274 $27 938 703 575,52 1,35% 

Kingfisher Plc 145,6 2,891060646 2359018130 $6 820 064 479,29 0,33% 

Land Securities Group Plc 1427,56 28,34589654 470356546 $13 332 677 989,34 0,64% 

Marubeni Corp 793 7,098176145 1734916816 $12 314 745 156,04 0,59% 

MTR Corp 28,7 3,680042228 5611057035 $20 648 926 832,99 1,00% 

Nokia Corp 26,52 38,7203776 3982811957 $154 215 982 902,33 7,44% 

Norsk Hydro ASA 71,49 13,15584679 1209304379 $15 909 423 133,27 0,77% 

Novartis AG 54,31 47,93475926 2264453332 $108 546 025 325,10 5,24% 

Panasonic Corp 2315 20,72166176 168563533 $3 492 916 515,65 0,17% 

Pearson PLC 14,49 14,49 808028000 $11 708 325 720,00 0,56% 

POSCO 575000 609,5846902 77592942 $47 299 469 511,56 2,28% 

Rolls-Royce Holdings PLC 546 10,84147742 1631000000 $17 682 449 677,25 0,85% 

SAP AG 35,62 52,00678168 1246258408 $64 813 888 947,12 3,13% 

Sekisui Chemical Co Ltd 749 6,704330305 539507285 $3 617 035 040,85 0,17% 

Siemens AG 104,86 153,1002562 914203421 $139 964 778 014,44 6,75% 

Sociedad General Aguas de Barcelona 104,790 152,9984846 148161990 $22 668 559 942,21 1,09% 

Sodexo 42 61,32186498 156113136 $9 573 148 648,07 0,46% 

Swiss Re AG 80,45 71,00628581 370386755 $26 299 787 786,67 1,27% 

Tabcorp Holding Ltd 6,92 6,073105435 524927016 $3 187 937 114,10 0,15% 
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Technip SA 54,5 79,57242004 107118316 $8 523 663 634,64 0,41% 

Telenor ASA 129,75 23,87706142 1680274570 $40 120 019 114,09 1,94% 

TransCanada Corp 40,54 41,04250263 539765000 $22 153 306 431,62 1,07% 

Unilever NV 25,15 36,72011677 1714727700 $62 965 001 373,41 3,04% 

UnitedHealth Group Inc 58,2 58,2 1251382699 $72 830 473 081,80 3,51% 

Waste Management Inc 32,67 32,67 500100000 $16 338 267 000,00 0,79% 

 

8.1.3 2009 

Företag 

Stängni
ngskurs 
2008-
12-31 

Stängningskurs 
2008-12-31 ($) 

Antal aktier 2008-
12-31 M-cap 2009-01-01 

Procent
uell 
andel 

Acciona 89 123,8919519 63550000 $7 873 333 543,24 0,56% 

Adidas AG 27,09 37,71048289 193515512 $7 297 563 403,70 0,52% 

Air France - KLM 9,17 12,76504718 300219278 $3 832 313 247,69 0,27% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 15,29 10,672042 2041156484 $21 783 307 717,19 1,56% 

Baxter International Inc 29,11 29,11 613849295 $17 869 152 977,45 1,28% 

BMW 21,97 30,58321554 601995196 $18 410 948 834,54 1,32% 

Benesse Holdings Inc 3930 43,28964579 106353000 $4 603 983 699,23 0,33% 

British American Tobacco PLC 1800 26,30749259 2025031151 $53 273 492 008,29 3,82% 

CEMIG 4,4791 1,934821852 279166119 $540 136 707,39 0,04% 

Deutsche Telekom 5,36 7,461358002 4361320000 $32 541 369 881,56 2,33% 

DSM NV 18,33 25,51617391 162227000 $4 139 412 345,51 0,30% 

Electrolux AB 66,75 8,471260192 308920308 $2 616 944 307,66 0,19% 

Fuji Electric Holdings Co.Ltd 133 1,465018547 746484957 $1 093 614 307,25 0,08% 

Gamesa Corp Tecnologica SA 11,686 16,2677257 240495406 $3 912 313 297,44 0,28% 

Gas Natural SDG SA 16,43 22,87128955 447776028 $10 241 215 188,76 0,73% 

Stockland 3,82 2,666265561 1582917589 $4 220 478 653,05 0,30% 

Henkel AG & Co KGaA 22,96 31,9613395 1472108000 $47 050 543 570,69 3,37% 

Herman Miller Inc 12,42 12,42 55722747 $692 076 517,74 0,05% 

Hewlett-Packard Co 16,48 16,48 2416201335 $39 818 998 000,80 2,86% 

IBM 84,16 84,16 2096981860 $176 481 993 337,60 12,65% 

Intel Corp 14,66 14,66 5562000000 $81 538 920 000,00 5,85% 

Itausa - Investimentos Itau SA 4,33 1,870410324 3881480429 $7 259 961 066,59 0,52% 

J Sainsbury PLC 328,5 4,801117398 1747013518 $8 387 616 996,63 0,60% 

Kimberly-Clark Corp 50,57 50,57 413810555 $20 926 399 766,35 1,50% 

Kingfisher Plc 135 1,973061945 2360835233 $4 658 074 155,65 0,33% 



 

74 

 

Koninklijke Philips Electronics NV 13,83 19,2519741 972411769 $18 720 846 189,97 1,34% 

Ladbrokes PLC 157,51 2,302051755 632399274 $1 455 815 858,41 0,10% 

Marubeni Corp 336 3,701099488 1737940900 $6 432 292 174,84 0,46% 

MTR Corp 17,96 2,317362996 5661143113 $13 118 923 564,63 0,94% 

Nokia Corp 11,1 15,45169288 3697872000 $57 138 382 443,96 4,10% 

Norsk Hydro ASA 25,61 3,670882234 1206325863 $4 428 280 179,48 0,32% 

Novozymes A/S 83,6 15,62725813 62000000 $968 890 004,21 0,07% 

Panasonic Electric Works Co Ltd 641 7,060728487 739628086 $5 222 313 096,73 0,37% 

Pearson PLC 9,54 9,54 809276000 $7 720 493 040,00 0,55% 

PepsiCo Inc 54,77 54,77 1782000000 $97 600 140 000,00 7,00% 

POSCO 380000 300,4006971 75394201 $22 648 470 538,19 1,62% 

Roche Holding AG 162,5 152,2294132 862562700 $131 307 413 631,73 9,42% 

Rolls-Royce Holdings PLC 335,5 4,903424314 1843740136 $9 040 640 211,77 0,65% 

Samsung SDI Co. Ltd. 55000 43,47904827 42543966 $1 849 771 151,12 0,13% 

SAP AG 25,05 34,8707123 1225683912 $42 740 471 071,51 3,06% 

Siemens AG 50,48 70,27040148 914203421 $64 241 441 430,00 4,61% 

SKF AB 77,25 9,803817975 455351068 $4 464 178 985,40 0,32% 

Sodexo 39,76 55,34768548 155489727 $8 605 996 505,05 0,62% 

Suez Environnement Co 11,88 16,53748751 489699060 $8 098 392 089,41 0,58% 

Sumitomo Forestry Co Ltd 724 7,974988182 177410239 $1 414 844 559,40 0,10% 

Swiss Re AG 50,3 47,12085835 363516036 $17 129 187 640,08 1,23% 

Telefonica SA 15,67 21,8133358 4704996485 $102 631 668 268,93 7,36% 

Total SA 38,91 54,16444774 2371808074 $128 467 674 461,93 9,21% 

TransCanada Corp 33,17 27,07320979 616471000 $16 689 848 709,93 1,20% 

Unilever NV 17,34 24,13804995 1714727700 $41 390 182 880,86 2,97% 

United Utilities Group PLC 626,5 9,15646895 881621190 $8 072 537 052,08 0,58% 

UnitedHealth Group Inc 26,6 26,6 1215615705 $32 335 377 753,00 2,32% 
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8.1.4 2010 

Företag 

Stängni
ngskurs 
2009-
12-31 

Stängningskurs 
2009-12-31 ($) 

Antal aktier 2009-
12-31 M-cap 2010-01-01 

Procent
uell 
andel 

Air France - KLM 11 15,76922763 300219278 $4 734 226 134,21 0,41% 

Amorepacific Corp 93400 79,79386867 7427596 $592 676 619,75 0,05% 

AU Optronics Corp 11,91 0,3727699439 8827045535 $3 290 457 268,46 0,28% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 22,88 20,53915932 2505040925 $51 451 434 661,99 4,45% 

Baxter International Inc 31,87 31,87 602667572 $19 207 015 519,64 1,66% 

Benesse Corp 3920 42,11423791 98909000 $4 165 477 157,41 0,36% 

BMW 32 45,87411675 601995000 $27 615 988 910,98 2,39% 

Caterpillar Inc 56,99 56,99 624700000 $35 601 653 000,00 3,08% 

DSM NV 34,46 49,40068947 163037329 $8 054 156 462,22 0,70% 

EDP-Energias de Portugal SA 3,108 4,455523589 3656537715 $16 291 790 043,36 1,41% 

Electrolux AB 167,5 23,4127232 308920308 $7 232 665 660,92 0,63% 

Gamesa Corp Tecnologica SA 9,3675 13,42905896 240321168 $3 227 287 134,93 0,28% 

Gas Natural SDG SA 15,09 21,63251318 921756951 $19 939 919 389,79 1,72% 

Stockland 3,95 3,545877592 2383036717 $8 449 956 496,71 0,73% 

Henkel KGaA 36,21 51,90943023 433159116 $22 485 042 911,04 1,95% 

Herman Miller Inc 15,99 15,99 55884937 $893 600 142,63 0,08% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 70900 60,57157697 111454621 $6 750 982 154,17 0,58% 

Indra Sistemas 16,46 23,5964988 164132539 $3 872 953 259,82 0,34% 

Itausa - Investimentos Itau SA 7,07 4,05273736 2845000000 $11 530 037 790,03 1,00% 

J Sainsbury PLC 323,5 5,230932122 1754033158 $9 175 228 389,77 0,79% 

KT&G Corp 64400 55,01847047 127198800 $6 998 283 422,19 0,61% 

Lotte Shopping Co Ltd 346000 295,5961302 29043374 $8 585 108 962,03 0,74% 

Marubeni Corp 114 1,224750796 1737940900 $2 128 544 501,29 0,18% 

MTR Corp 26,75 3,449331856 5727833692 $19 757 199 218,27 1,71% 

Nokia Corp 8,92 12,78741004 3744956052 $47 888 288 630,56 4,14% 

Novozymes A/S 108 20,80536454 62200000 $1 294 093 674,25 0,11% 

Panasonic Corp 1325 14,23504215 2079296525 $29 598 873 676,98 2,56% 

Panasonic Electric Works Co Ltd 992 10,65748061 739594468 $7 882 213 704,85 0,68% 

Pearson PLC 14,36 14,36 810799351 $11 643 078 680,36 1,01% 

PepsiCo Inc 60,8 60,8 1782800000 $108 394 240 000,00 9,38% 

POSCO 131,1 131,1 76661240 $10 050 288 564,00 0,87% 

PUMA AG 231,84 332,3579758 15082000 $5 012 622 991,47 0,43% 

Roche Holding AG 177,9 171,8341328 862562700 $148 217 713 554,96 12,82% 
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Rolls-Royce Holdings PLC 483,5 7,818101024 1845000000 $14 424 396 388,55 1,25% 

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 107500 91,83983814 74474665 $6 839 741 178,89 0,59% 

Samsung SDI Co. Ltd. 148500 126,8671252 42936382 $5 447 215 352,55 0,47% 

SAP AG 33 47,3076829 1226000000 $57 999 219 229,41 5,02% 

Sasol Ltd 298 40,36822003 596100000 $24 063 495 957,45 2,08% 

Siemens AG 62,6 89,74124089 864818000 $77 609 840 460,45 6,71% 

SK Telecom Co Ltd 16,26 16,26 80745712 $1 312 925 277,12 0,11% 

Sodexo 39,87 57,15628233 157359282 $8 994 071 549,90 0,78% 

Stora Enso Oyj 61 8,526424567 789538499 $6 731 940 454,47 0,58% 

Sumitomo Forestry Co Ltd 728 7,821215612 157359282 $1 230 740 873,04 0,11% 

Swiss Re AG 49,91 48,20821568 370701168 $17 870 841 858,59 1,55% 

Tabcorp Holding Ltd 3,25 2,917494222 603707419 $1 761 312 906,47 0,15% 

Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd 64,5 2,018779293 25900662339 $52 287 720 802,40 4,52% 

Telefonica SA 19,299 27,6663931 4563996485 $126 269 320 846,21 10,92% 

TransCanada Corp 36,1 34,46001337 864359000 $29 785 822 695,91 2,58% 

Unilever NV 22,75 32,61362987 1574109531 $51 337 425 626,22 4,44% 

United Utilities Group PLC 495,7 8,015372652 691323937 $5 541 218 978,53 0,48% 

UnitedHealth Group Inc 30,48 30,48 1161000000 $35 387 280 000,00 3,06% 

 

8.1.5 2011 

Företag 

Stängningsku
rs 2010-12-
31 

Stängningskurs 
2010-12-31 ($) 

Antal aktier 
2010-12-31 M-cap 2011-01-01 

Procentu
ell andel 

Adidas AG 48,8900 65,52191587 209216186 $13 708 245 336,79 1,06% 

Air France - KLM 13,6300 18,26679716 300219278 $5 484 044 655,33 0,42% 

Alcatel-Lucent SA 2,0687 2,772397238 2318362517 $6 427 421 838,18 0,50% 

AMEC PLC 17,9000 27,94052 331307812 $9 256 912 546,93 0,71% 

Amorepacific Corp 113 900 101,751309 6901632 $702 250 090,53 0,05% 

AU Optronics Corp 30,30 1,041416075 8827045535 $9 192 627 118,82 0,71% 

Baxter International Inc 27,499720 27,499720 582727249 $16 024 836 160,56 1,24% 

Benesse Holdings Inc 3 755,0 46,2964085 106353453 $4 923 782 905,68 0,38% 

BMW 58,8500 78,87021372 654660558 $51 633 218 122,37 3,98% 

British American Tobacco PLC 2 463,50 38,45333576 1996796304 $76 783 478 729,32 5,92% 

Koninklijke DSM N.V. 42,6050 57,09881827 181425000 $10 359 153 105,49 0,80% 

EDP-Energias de Portugal SA 2,4910 3,338414654 3496537715 $11 672 892 745,08 0,90% 

Electrolux AB 191,00 28,40484643 308920308 $8 774 833 907,27 0,68% 

Embraer S.A 10,70 6,446739962 740465044 $4 773 585 589,45 0,37% 
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Enagas S.A 14,9150 19,98894202 238734260 $4 772 045 280,23 0,37% 

Fiat Industrial SpA 9,885 13,24778356 1275532595 $16 897 979 744,43 1,30% 

Fibria Celulose SA 23,12 13,92861806 467934646 $6 517 682 962,79 0,50% 

Henkel AG & Co KGaA 46,5350 62,36576713 437958750 $27 313 633 413,39 2,11% 

Herman Miller Inc 25,300000 25,300000 57090876 $1 444 399 162,80 0,11% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 72 300 64,58840776 111454621 $7 198 676 507,77 0,56% 

Itausa - Investimentos Itau SA 5,26 3,167307611 4374281589 $13 854 695 369,90 1,07% 

J Sainsbury PLC 376,30 5,04313703 1865939294 $9 410 187 549,50 0,73% 

KT Corp 46 250 41,31692751 261111808 $10 788 337 642,70 0,83% 

Lite-On Technology Corp 38,92 1,337618168 2284794042 $3 056 182 020,40 0,24% 

Lotte Shopping Co Ltd 433 663 387,408364 29043374 $11 251 646 006,38 0,87% 

Marubeni Corp 571,0 7,040013117 1737940900 $12 235 126 732,69 0,94% 

Nalco Holding Company 31,9400 31,9400 138282441 $4 416 741 165,54 0,34% 

Novozymes A/S 155,40 27,93800258 54251280 $1 515 672 400,75 0,12% 

Pearson PLC 1 008,00 15,73410288 812677377 $12 786 749 459,57 0,99% 

PepsiCo Inc 65,33 65,33 1584840959 $103 537 659 851,47 7,99% 

Koninklijke Philips Electronics NV 22,9200 30,71716735 986088784 $30 289 854 197,99 2,34% 

PostNL NV 8,4750 11,35814698 376339096 $4 274 514 767,56 0,33% 

Rautaruukki Oyj 17,3650 23,27240886 140285425 $3 264 779 767,24 0,25% 

Repsol SA 16,2556 21,78559644 1220863463 $26 597 238 714,44 2,05% 

Roche Holding AG 137,000 183,606105 862562700 $158 371 777 667,48 12,22% 

Samsung Electronics Co Ltd 949 000 847,7786855 170132764 $144 234 931 028,19 11,13% 

Samsung SDI Co. Ltd. 168 000 150,0809475 47176237 $7 080 254 347,96 0,55% 

SAP AG 38,1000 51,06125986 1226821345 $62 643 043 496,84 4,83% 

Sekisui Chemical Co. Ltd. 583,0 7,187964356 539507285 $3 877 959 134,36 0,30% 

Siam Cement PCL 341,00 11,36666667 1200000000 $13 640 000 000,00 1,05% 

Siemens AG 89,8293 120,3883337 914203421 $110 059 426 530,64 8,49% 

SK Telecom Co Ltd 173 500 154,9943118 80745711 $12 515 125 910,64 0,97% 

Sodexo 51,5700 69,11362653 157132025 $10 859 964 092,18 0,84% 

Sonoco Products Co 33,670000 33,670000 102902130 $3 464 714 717,10 0,27% 

Stockland 3,600 3,685009555 2383036717 $8 781 513 072,23 0,68% 

Swiss Re AG 50,300 53,8522592 370704073 $19 963 251 824,19 1,54% 

Tabcorp Holding Ltd 3,121 3,195082783 684918140 $2 188 370 156,73 0,17% 

Teradata Corp 41,160000 41,160000 167500000 $6 894 300 000,00 0,53% 

TransCanada Corp 37,99 38,19098308 695925126 $26 578 064 712,59 2,05% 

TUI AG 10,5000 14,07200075 251660525 $3 541 367 096,14 0,27% 
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Unilever NV 23,3000 31,22643976 1283459367 $40 077 866 602,78 3,09% 

United Utilities Group PLC 592,00 9,240663597 681605856 $6 298 490 421,28 0,49% 

UnitedHealth Group Inc 36,110000 36,110000 1099938251 $39 718 770 243,61 3,06% 

Vestas Wind Systems A/S 176,10 31,65947397 203704103 $6 449 164 746,34 0,50% 

Westpac Banking Corp 21,958 22,4762233 3005173191 $67 544 943 692,58 5,21% 

 

8.1.6 2012 

Företag 

Stängning
skurs 
2011-12-
31 

Stängningsku
rs 2011-12-
31 ($) 

Antal aktier 2011-
12-31 M-cap 2012-01-01 

Procentue
ll andel 

Adidas AG 50,3 65,1 209 216 186,0 13 626 654 818,0 1,07% 

Air France - KLM 4,0 5,1 300 219 278,0 1 545 712 187,0 0,12% 

Akzo Nobel NV 37,4 48,4 234 681 046,0 11 362 041 538,0 0,89% 

Alcatel-Lucent SA 1,1 1,5 2 320 274 456,0 3 443 900 421,9 0,27% 

Amadeus IT Holding SA 12,5 16,2 447 581 950,0 7 270 568 863,1 0,57% 

AMEC PLC 14,0 21,7 332 230 065,0 7 194 535 912,7 0,56% 

Amorepacific Corp 105 200,0 90,8 6 901 632,0 626 933 513,3 0,05% 

Anglo American PLC 2 379,0 36,9 1 323 429 055,0 48 874 772 976,1 3,84% 

Arcelor Mittal 32,9 42,6 1 560 914 610,0 66 490 906 166,1 5,22% 

AU Optronics Corp 13,0 0,4 8 827 045 500,0 3 790 308 602,7 0,30% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20,5 21,0 2 678 835 014,0 56 137 659 858,8 4,41% 

Baxter International Inc 26,9 26,9 563 866 130,0 15 156 950 413,8 1,19% 

BMW 51,8 67,1 655 158 608,0 43 945 277 275,0 3,45% 

Benesse Holdings Inc 3 670,0 47,6 104 153 453,0 4 956 794 041,5 0,39% 

Bombardier Inc 4,1 4,0 1 753 044 293,0 6 966 875 322,6 0,55% 

British American Tobacco PLC 3 055,5 47,4 1 968 988 908,0 93 393 188 703,8 7,33% 

Delta Electronics Inc 71,7 2,4 2 403 254 209,0 5 694 448 963,3 0,45% 

Electrolux AB 109,7 15,9 308 920 308,0 4 907 757 713,5 0,39% 

Enbridge Inc 38,1 37,3 779 508 650,0 29 063 708 377,5 2,28% 

Fiat Industrial SpA 6,6 8,6 1 275 532 595,0 10 950 877 820,1 0,86% 

Gas Natural SDG SA 13,1 17,0 991 672 139,0 16 887 260 734,2 1,33% 

GPT Group 3,1 3,1 1 817 396 432,0 5 695 179 742,7 0,45% 

GS Engineering & Construction Corp 85 165,1 73,5 51 000 000,0 3 750 472 802,7 0,29% 

Henkel AG & Co KGaA 44,6 57,8 437 958 750,0 25 307 087 680,0 1,99% 

Herman Miller Inc 18,5 18,5 58 226 561,0 1 074 280 050,5 0,08% 

Iberdrola SA 3,9 5,0 5 882 490 000,0 29 382 169 889,8 2,31% 
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Itausa - Investimentos Itau SA 4,7 2,5 4 415 481 589,0 11 173 586 752,5 0,88% 

J Sainsbury PLC 302,9 4,7 1 877 640 712,0 8 828 794 589,2 0,69% 

Koninklijke Philips Electronics NV 16,3 21,1 1 008 985 445,0 21 286 820 197,1 1,67% 

KT Corp 35 650,0 30,8 261 111 808,0 8 037 851 784,3 0,63% 

Lite-On Technology Corp 33,3 1,1 2 309 980 100,0 2 537 760 399,6 0,20% 

Lotte Shopping Co Ltd 311 265,8 268,8 29 043 374,0 7 806 068 616,5 0,61% 

Molson Coors Brewing Co 43,5 43,5 181 090 069,0 7 884 661 604,3 0,62% 

Novozymes A/S 177,3 30,9 271 256 400,0 8 390 397 718,1 0,66% 

PostNL NV 2,2 2,8 392 301 442,0 1 115 105 753,8 0,09% 

Repsol SA 18,5 24,0 1 220 863 463,0 29 276 871 550,0 2,30% 

Roche Holding AG 159,2 206,3 862 562 700,0 177 952 964 462,8 13,97% 

SAP AG 40,9 52,9 1 227 755 362,0 64 994 317 890,9 5,10% 

Siam Cement PCL 313,0 9,9 1 200 000 000,0 11 906 799 809,8 0,93% 

Siemens AG 71,7 92,9 914 203 421,0 84 885 184 520,0 6,67% 

SK Telecom Co Ltd 141 500,0 122,2 80 745 711,0 9 865 744 190,8 0,77% 

Sodexo 55,5 71,9 157 132 025,0 11 295 211 389,5 0,89% 

Sonoco Products Co 33,0 33,0 99 981 636,0 3 295 394 722,6 0,26% 

Suez Environnement Co 8,9 11,5 510 233 829,0 5 885 448 181,0 0,46% 

Sumitomo Forestry Co Ltd 674,0 8,7 177 410 239,0 1 550 599 767,7 0,12% 

Swiss Re AG 47,9 51,0 370 706 931,0 18 907 613 645,5 1,48% 

Tabcorp Holding Ltd 2,5 2,6 712 805 880,0 1 852 616 414,4 0,15% 

Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd 75,8 2,5 25 916 556 944,0 64 887 697 476,8 5,10% 

Telenet Group Holdings NV 29,5 38,2 113 421 984,0 4 334 544 861,9 0,34% 

TUI AG 4,8 6,2 290 494 660,0 1 805 840 387,4 0,14% 

Unilever NV 26,6 34,4 2 998 187 067,0 103 233 765 974,6 8,11% 

UnitedHealth Group Inc 50,7 50,7 1 066 026 494,0 54 026 222 715,9 4,24% 

UPM-Kymmene OYJ 8,5 11,0 524 972 838,0 5 789 457 679,4 0,45% 

Waste Management Inc 32,7 32,7 460 330 016,0 15 057 394 823,4 1,18% 

Wipro Ltd 175,2 3,3 2 457 343 669,0 8 113 312 011,7 0,64% 
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8.1.7 2013 

Företag 
Stängningsku
rs 2012-12-31 

Stängningskurs 
2012-12-31 ($) 

Antal aktier 
2012-12-31 M-cap 2013-01-01 

Procent
uell 
andel 

Abbott Laboratories 31,339982 31,339982 1580667737 $49 538 098 425,56 3,06% 

Adecco SA 48,04 52,46562236 189263506 $9 929 827 632,26 0,61% 

Adidas AG 67,33 88,77219558 209216186 $18 572 580 182,61 1,15% 

Air France - KLM 6,999 9,227931039 300219278 $2 770 402 794,08 0,17% 

Akzo Nobel NV 49,745 65,58700237 238232683 $15 624 967 543,40 0,96% 

Alcatel-Lucent SA 0,9518 1,25491424 2326563826 $2 919 638 074,69 0,18% 

Allianz SE 104,8 138,1750497 455950000 $63 000 913 915,75 3,89% 

Amorepacific Corp 121400 113,9569771 6901632 $786 489 119,50 0,05% 

Anglo American PLC 1894 30,79500126 1390951459 $42 834 351 932,48 2,64% 

Australia & New Zealand Banking Group Ltd 25,05 26,03606044 2743588302 $71 432 230 865,64 4,41% 

Baker Hughes Inc 28,45459 28,45459 439646900 $12 509 972 284,27 0,77% 

Ball Corp 22,375 22,375 153851925 $3 442 436 821,88 0,21% 

Benesse Holdings Inc 3595 41,52130564 102453453 $4 254 001 136,04 0,26% 

Bombardier Inc 3,76 3,771954899 1754901543 $6 619 409 471,91 0,41% 

British American Tobacco PLC 3118,81 50,70948146 1930373061 $97 888 216 941,97 6,04% 

Canadian National Railway Co 45,17 45,31361776 429772483 $19 474 546 018,22 1,20% 

China Steel Corp 26,55 0,913849989 15310744512 $13 991 723 704,49 0,86% 

Citigroup Inc 39,56 39,56 3028900000 $119 823 284 000,00 7,39% 

EDP-Energias de Portugal SA 2,29 3,019283052 2936222980 $8 865 288 280,09 0,55% 

Electrolux AB 170,5 26,18731322 308920308 $8 089 792 866,36 0,50% 

Exxaro Resources Ltd 15461 18,21753546 357787785 $6 518 011 659,67 0,40% 

Fibria Celulose SA 20,15 9,834831061 553934646 $5 447 853 662,09 0,34% 

Gas Natural SDG SA 13,58 17,90474404 1000689341 $17 917 086 511,14 1,11% 

Henkel AG & Co KGaA 62,2 82,00847416 437958750 $35 916 328 832,77 2,22% 

Humana Inc 68,63 68,63 158223755 $10 858 896 305,65 0,67% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 70000 65,70830638 111454621 $7 323 494 383,87 0,45% 

Kepco Plant Service & Engineering Co Ltd 60900 57,16622655 45000000 $2 572 480 194,68 0,16% 

KT Corp 35500 33,32349823 261111808 $8 701 158 872,86 0,54% 

Life Technologies Corp 49,03 49,03 172057029 $8 435 956 131,87 0,52% 

Lite-On Technology Corp 37,79 1,300730361 2295734354 $2 986 131 375,15 0,18% 

Lotte Shopping Co Ltd 345647 324,4554139 29043374 $9 423 279 932,85 0,58% 

Marubeni Corp 614 7,09153871 1737940900 $12 324 675 168,74 0,76% 

Molson Coors Brewing Co 42,79 42,79 181213585 $7 754 129 302,15 0,48% 
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Nestle SA 59,6 65,09057229 3224800000 $209 904 077 508,91 12,95% 

Novozymes A/S 159,2 28,13325448 271256400 $7 631 325 331,47 0,47% 

Owens Corning 36,99 36,99 118169824 $4 371 101 789,76 0,27% 

Panasonic Corp 522 6,028962878 2453053497 $14 789 368 470,11 0,91% 

Roche Holding AG 184 242,5974155 862562700 $209 255 481 746,73 12,91% 

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 99200 93,11805704 77600680 $7 226 024 546,43 0,45% 

SAP AG 60,69 80,0175932 1228339598 $98 288 778 259,57 6,06% 

Schneider Electric SA 53,3286 70,31185073 553843673 $38 941 773 661,18 2,40% 

Siam Cement PCL 440 14,38206468 1200000000 $17 258 477 618,09 1,06% 

Siemens AG 79,6544 105,021476 881000000 $92 523 920 313,16 5,71% 

SK Telecom Co Ltd 152500 143,1502389 80745711 $11 558 767 819,33 0,71% 

Sodexo 63,72 84,01253977 157132025 $13 201 060 498,99 0,81% 

Spectra Energy Corp 27,38 27,38 653019303 $17 879 668 516,14 1,10% 

Stockland 3,53 3,668953827 2202657963 $8 081 450 363,16 0,50% 

Suez Environnement Co 9,109 12,00989053 510233829 $6 127 852 432,33 0,38% 

Sumitomo Forestry Co Ltd 818 9,447685122 177410239 $1 676 116 075,55 0,10% 

Tabcorp Holding Ltd 2,845 2,956989699 734015737 $2 170 476 973,35 0,13% 

Telenet Group Holdings NV 35,65 47,00324926 113313663 $5 326 110 346,28 0,33% 

TUI AG 7,849 10,34862562 252273710 $2 610 686 179,05 0,16% 

Volkswagen AG 172,15 226,9736146 465232596 $105 595 523 933,55 6,51% 

Woolworths Ltd 29,33 30,48453704 1242618001 $37 880 634 477,29 2,34% 

 

8.1.8 2014 

Företag 

Stängningsk
urs 2013-12-
31 

Stängningskurs 
2013-12-31 ($) 

Antal aktier 
2013-12-31 M-cap 2014-01-01 

Procent
uell 
andel 

Abbott Laboratories 38,33 38,33 1546185646 $59 265 295 811,18 3,34% 

Agilent Technologies Inc 40,895826 40,895826 331808500 $13 569 582 681,32 0,77% 

Air France - KLM 7,586 10,45058086 300219278 $3 137 465 841,49 0,18% 

Akzo Nobel NV 56,34 77,61478063 239807030 $18 612 570 026,50 1,05% 

Alcatel-Lucent SA 3,258 4,488266867 2790360493 $12 523 882 547,68 0,71% 

Ball Corp 25,83 25,83 144633496 $3 735 883 201,68 0,21% 

Banpu PCL 22,85 0,698456864 2717478550 $1 898 041 546,02 0,11% 

Barrick Gold Corp 18,71 17,59733033 1164652426 $20 494 773 462,36 1,16% 

BMW 85,22 117,400277 656254983 $77 044 516 774,44 4,35% 

Benesse Holdings Inc 4225 40,13270341 102453453 $4 111 734 042,70 0,23% 

Biogen Idec Inc 257,51 257,51 236212930 $60 827 191 604,30 3,43% 
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Bombardier Inc 4,61 4,335846757 1758026880 $7 622 535 147,05 0,43% 

British American Tobacco PLC 3238 53,66704151 1886940061 $101 266 490 576,32 5,71% 

CNH Industrial NV 8,285 11,41353315 1348867772 $15 395 347 026,66 0,87% 

Coca-Cola HBC AG 1762 29,20362172 364245165 $10 637 278 012,82 0,60% 

EDP-Energias de Portugal SA 2,67 3,678229753 3087739980 $11 357 417 063,56 0,64% 

Electrolux AB 168,5 26,20955827 308920308 $8 096 664 814,42 0,46% 

Gas Natural SDG SA 18,695 25,75449634 1000689341 $25 772 249 971,05 1,45% 

GPT Group 3,4 3,035499481 1694888638 $5 144 833 581,06 0,29% 

Humana Inc 103,22 103,22 155913299 $16 093 370 722,78 0,91% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 60700 57,49197444 111454621 $6 407 746 221,50 0,36% 

ING Groep NV 10,1 13,91390281 3840291248 $53 433 439 188,62 3,01% 

Kao Corp 3310 31,4412422 516000000 $16 223 680 974,73 0,92% 

Kepco Plant Service & Engineering Co Ltd 54800 51,90379241 45000000 $2 335 670 658,38 0,13% 

Kering 153,65 211,6704126 126183079 $26 709 224 389,70 1,51% 

LG Electronics Inc 68100 64,50088071 180833806 $11 663 939 749,47 0,66% 

Lite-On Technology Corp 47,09 1,575629612 2327625721 $3 667 476 010,54 0,21% 

Lotte Shopping Co Ltd 370402 350,8260678 31490892 $11 047 825 811,99 0,62% 

Marubeni Corp 756 7,181141723 1737940900 $12 480 399 908,77 0,70% 

Owens Corning 40,72 40,72 117721366 $4 793 614 023,52 0,27% 

POSCO 326500 309,2443106 87186835 $26 962 032 683,68 1,52% 

Reckitt Benckiser Group PLC 4793 79,43981777 719802329 $57 180 965 847,82 3,23% 

Roche Holding AG 249,2 343,3014436 862562700 $296 119 020 106,55 16,70% 

Royal Mail PLC 570,000 9,447255608 1000000000 $9 447 255 608,22 0,53% 

Samsung Electro-Mechanics Co Ltd 73 000 69,14191324 77600680 $5 365 459 484,29 0,30% 

SAP AG 62,3100 85,83913704 1228504232 $105 453 743 126,95 5,95% 

Schneider Electric SA 61,6639 84,94908507 561014410 $47 657 660 839,24 2,69% 

SGS SA 2 052,000 2303,940686 7822436 $18 022 428 563,47 1,02% 

Siam Cement PCL 400,00 12,226816 1200000000 $14 672 179 200,00 0,83% 

Siemens AG 73,6400 101,4475052 881000000 $89 375 252 119,92 5,04% 

Sodexo 73,6400 101,4475052 157132025 $15 940 651 930,18 0,90% 

Spectra Energy Corp 35,6200 35,6200 670000000 $23 865 400 000,00 1,35% 

Sumitomo Forestry Co Ltd 1 225,0 11,63610927 177410239 $2 064 364 927,17 0,12% 

Swiss Re AG 82,050 92,12394409 370706931 $34 150 984 586,62 1,93% 

corp Holding Ltd 3,386 3,022665362 754274706 $2 279 920 027,59 0,13% 

Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd 105,50 3,530025993 25928951509 $91 529 872 800,55 5,16% 

Telecom Italia SpA 43,3750 0,5975401331 19443164186 $11 618 070 915,08 0,66% 
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Telenet Group Holdings NV 43,3750 59,75401331 115624279 $6 909 014 706,02 0,39% 

Thai Oil PCL 56,25 1,719396 2040027873 $3 507 615 764,72 0,20% 

Unilever NV 29,2750 40,32965394 2993038208 $120 708 195 152,76 6,81% 

United Utilities Group PLC 671,50 11,12953007 681888418 $7 589 097 653,74 0,43% 

UPM-Kymmene OYJ 12,2800 16,91710163 529300397 $8 954 228 611,45 0,51% 

Westpac Banking Corp 32,202 28,74967091 3109048309 $89 384 115 726,37 5,04% 

Wipro Ltd 279,60 4,519956338 2450566450 $11 076 453 358,48 0,62% 

Woolworths Ltd 33,850 30,22107572 1254603627 $37 915 471 204,60 2,14% 

Wyndham Worldwide Corp 73,690000 73,690000 130306798 $9 602 307 944,62 0,54% 

 

8.1.9 2015 

Företag 

Stängnin
gskurs 
2014-12-
31 

Stängningskurs 
2014-12-31 ($) 

Antal aktier 
2014-12-31 M-cap 2015-01-01 

Procentu
ell andel 

Abbott Laboratories 45,02 45,02 1505790586 $67 790 692 181,72 4,06% 

Agilent Technologies Inc 40,94 40,94 335321802 $13 728 074 573,88 0,82% 

Air France - KLM 7,964 9,644589421 300219278 $2 895 491 672,62 0,17% 

Akzo Nobel NV 57,65 69,81549223 242625535 $16 939 021 153,86 1,01% 

Alcatel-Lucent SA 2,97 3,596739149 2814116180 $10 121 641 833,79 0,61% 

Ball Corp 34,085 34,085 136921950 $4 666 984 665,75 0,28% 

Banpu PCL 18,81 0,5716034657 2581878550 $1 475 810 727,31 0,09% 

BMW 89,77 108,7135601 656494740 $71 369 880 347,53 4,27% 

Benesse Holdings Inc 3585 29,93375317 102453453 $3 066 816 373,28 0,18% 

Biogen Idec Inc 312,67 312,67 236155407 $73 838 711 106,69 4,42% 

British American Tobacco PLC 3500 54,55246421 1864047439 $101 688 381 209,32 6,09% 

Cie Generale de Michelin 75,27 91,15372247 185558139 $16 914 315 103,94 1,01% 

CNH Industrial NV 6,7 8,113855992 1354194368 $10 987 738 087,36 0,66% 

Coca-Cola HBC AG 1228 19,14012173 364374187 $6 974 166 294,43 0,42% 

Delta Electronics Inc 187,81 5,941277304 2437543329 $14 482 120 858,68 0,87% 

Electrolux AB 228,8 29,31523167 308920308 $9 056 070 395,47 0,54% 

FUJIFILM Holdings Corp 3701 30,90232091 514625728 $15 903 129 396,82 0,95% 

Fujitsu Ltd 644,3 5,379725848 2070018213 $11 136 130 486,81 0,67% 

Gas Natural SDG SA 20,81 25,20139451 1000689341 $25 218 766 861,51 1,51% 

Humana Inc 143,63 143,63 153334953 $22 023 499 299,39 1,32% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 42100 38,55232301 111454621 $4 296 834 549,27 0,26% 

ITOCHU Corp 1292 10,78784075 1662889504 $17 938 987 155,81 1,07% 
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Kao Corp 4757 39,71962729 504000000 $20 018 692 151,92 1,20% 

Kepco Plant Service & Engineering Co Ltd 79700 72,98385139 45000000 $3 284 273 312,59 0,20% 

Kering 159,5 193,1582135 126229821 $24 382 326 720,45 1,46% 

Koninklijke Philips Electronics NV 24,15 29,24621227 934829413 $27 340 219 449,10 1,64% 

KT Corp 31250 28,61662931 261111808 $7 472 139 817,87 0,45% 

LG Electronics Inc 59100 54,11976935 180833806 $9 786 683 871,42 0,59% 

Lotte Shopping Co Ltd 250296 229,2040912 31490892 $7 217 841 281,58 0,43% 

Newmont Mining Corp 18,9 18,9 498795641 $9 427 237 614,90 0,56% 

Owens Corning 35,81 35,81 117580044 $4 210 541 375,64 0,25% 

POSCO 275500 252,284204 87186835 $21 995 861 266,60 1,32% 

Roche Holding AG 269,9 326,8551839 862562700 $281 933 089 953,90 16,88% 

Rolls-Royce Holdings PLC 870 13,56018396 1882517856 $25 527 288 438,69 1,53% 

Royal Mail PLC 429,9 6,700601247 1000000000 $6 700 601 247,32 0,40% 

SAP SE 58,26 70,55421643 1228504232 $86 676 153 473,87 5,19% 

Schneider Electric SA 58,9503 71,39018581 584528958 $41 729 630 920,16 2,50% 

Sekisui Chemical Co Ltd 1455 12,14884543 520507285 $6 323 562 549,56 0,38% 

SGS SA 2045 2059,8332 7822436 $16 112 913 374,28 0,96% 

Siam Cement PCL 448 13,61394751 1200000000 $16 336 737 011,42 0,98% 

Sodexo SA 81,27 98,41986216 157132025 $15 464 912 241,69 0,93% 

Stockland 4,12 3,370670617 2348746744 $7 916 851 636,57 0,47% 

Svenska Cellulosa AB 34,9988 4,484256687 705110094 $3 161 894 654,27 0,19% 

Swiss Re AG 83,65 84,25674677 370706931 $31 234 560 010,99 1,87% 

Tabcorp Holding Ltd 3,871 3,166957757 765652364 $2 424 788 693,19 0,15% 

Taiwan Semiconductors Manufacturing Co Ltd 141 4,460465896 25929662436 $115 658 374 986,40 6,92% 

Technip SA 49,415 59,8427155 113925342 $6 817 601 829,60 0,41% 

Telenet Group Holdings NV 46,435 56,23386612 116813166 $6 568 855 937,76 0,39% 

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 3,76 4,553447542 2009992000 $9 152 393 131,59 0,55% 

Thai Oil PCL 42 1,276307579 2040027873 $2 603 703 035,72 0,16% 

TransCanada Corp 57,1 49,26230516 708563077 $34 905 450 523,57 2,09% 

UBS Group AG 17,09 17,21396058 3716910207 $63 982 745 772,69 3,83% 

Unilever NV 32,64 39,52779994 2990679352 $118 214 975 104,46 7,08% 

United Utilities Group PLC 916 14,27715921 681888418 $9 735 429 504,33 0,58% 

UPM-Kymmene OYJ 13,62 16,49413711 533735699 $8 803 509 797,92 0,53% 

Westpac Banking Corp 32,978 26,98009117 3120176969 $84 182 659 078,15 5,04% 

Wyndham Worldwide Corp 85,76 85,76 123262818 $10 571 019 271,68 0,63% 
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8.1.10 2016 

 

Företag 

Stängnings
kurs 2015-
12-31 

Stängningsk
urs 2015-12-
31 ($) 

Antal aktier 2015-
12-31 M-cap 2016-01-01 

Procentu
ell andel 

Abbott Laboratories 44,910000 44,9100 1491719891 $66 993 140 304,81 3,49% 

AbbVie Inc 59,24 59,2400 1634746917 $96 842 407 363,08 5,04% 

Adidas AG 89,9100 94,6082 209216186 $19 793 576 281,39 1,03% 

Advanced Semiconductor Engineering Inc 5,67 5,6700 1573241549 $8 920 279 582,83 0,46% 

Agilent Technologies Inc 41,810000 41,8100 332170890 $13 888 064 910,90 0,72% 

Air France - KLM 7,0200 7,3868 300219278 $2 217 668 762,30 0,12% 

Atos SE 16,9 17,7831 103520000 $1 840 907 464,70 0,10% 

Banpu PCL 12,09 0,3375 2581878550 $871 328 422,01 0,05% 

Benesse Holdings Inc 3 490,0 29,8368 102453453 $3 056 887 060,05 0,16% 

BillerudKorsnas AB 157,20 17,2608 206951152 $3 572 141 067,94 0,19% 

BMW 97,6300 102,7317 656494740 $67 442 790 439,42 3,51% 

Cementos Argos SA 14,78 14,7800 1215247885 $17 961 363 740,30 0,93% 

CNH Industrial NV 6,34 6,6713 1361323524 $9 081 792 981,63 0,47% 

Coca-Cola HBC AG 1 448,000 17,8569 361696237 $6 458 766 589,92 0,34% 

Delta Electronics Inc 155,50 4,7956 2597543329 $12 456 800 593,96 0,65% 

DSM NV 46,2800 48,6984 181425000 $8 835 100 069,45 0,46% 

Electrolux AB 205,2 22,5313 308920308 $6 960 365 199,91 0,36% 

Engie SA 16,43 17,2885 2395877470 $41 421 245 903,68 2,16% 

Fibria Celulose SA 49,77 15,2882 553934646 $8 468 650 533,53 0,44% 

Gas Natural SDG SA 18,815 19,7982 1000689341 $19 811 825 189,84 1,03% 

Hewlett-Packard Co 11,84 11,8400 6767773000 $80 130 432 320,00 4,17% 

Humana Inc 178,510000 178,5100 148223927 $26 459 453 208,77 1,38% 

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd 28550 23,6486 111454621 $2 635 744 934,44 0,14% 

Iberdrola SA 6,0215 6,3362 6336870000 $40 151 455 281,85 2,09% 

Industria de Diseno Textil SA 32,26 33,9457 3116652000 $105 797 076 330,58 5,50% 

ITOCHU Corp 1442 12,3280 1662889504 $20 500 101 862,18 1,07% 

Kepco Plant Service & Engineering Co Ltd 89000 73,7207 45000000 $3 317 429 551,22 0,17% 

Koninklijke Philips Electronics NV 23,56 24,7911 931140387 $23 084 019 948,36 1,20% 

KT Corp 28250 23,4001 261111808 $6 110 041 396,22 0,32% 

LG Electronics Inc 53800 44,5637 180833806 $8 058 627 605,32 0,42% 

Lockheed Martin Corp 217,15 217,1500 304960849 $66 222 248 360,35 3,45% 

Nestle SA 74,55 73,1313 3188400000 $233 171 689 228,96 12,13% 
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Newmont Mining Corp 17,99 17,9900 529117504 $9 518 823 896,96 0,50% 

NOKIA OYJ 7,02 7,0200 3992863716 $28 029 903 286,32 1,46% 

Norsk Hydro ASA 33,13 3,8314 2041587692 $7 822 066 512,39 0,41% 

Owens Corning 47,03 47,0300 116585687 $5 483 024 859,61 0,29% 

PostNL NV 3,5 3,6829 441570664 $1 626 257 259,51 0,08% 

PTT Exploration & Production PCL 57,25 1,5987 3969985400 $6 346 876 965,93 0,33% 

Reckitt Benckiser Group PLC 6281 77,4579 708073029 $54 845 864 105,30 2,85% 

Reynolds American Inc 46,15 46,1500 1429101406 $65 953 029 886,90 3,43% 

Roche Holding AG 276,4 290,8433 862562700 $250 870 562 409,24 13,05% 

SAP SE 73,38 77,2145 1228504232 $94 858 303 916,66 4,94% 

SBM Offshore NV 11,8 12,4166 211694950 $2 628 533 377,53 0,14% 

Schneider Electric SA 51,1207 53,7920 587599962 $31 608 183 784,13 1,64% 

Sekisui Chemical Co Ltd 1591 13,6018 510507285 $6 943 836 559,40 0,36% 

SGS SA 1911 1 874,6321 7822436 $14 664 189 911,71 0,76% 

Sodexo SA 90,14 94,8503 157132025 $14 904 014 072,33 0,78% 

Star Entertainment Grp Ltd 5,08 3,6584 825672730 $3 020 609 739,88 0,16% 

Stockland 4,1 2,9526 2377518222 $7 019 895 965,08 0,37% 

Swiss Re AG 98,15 96,2821 370706931 $35 692 451 714,39 1,86% 

Tata Steel Ltd 247,52 3,6418 971215439 $3 536 945 858,37 0,18% 

Telenet Group Holdings NV 49,77 52,3707 117183833 $6 137 002 934,12 0,32% 

Thai Oil PCL 66 1,8431 2040027873 $3 759 894 990,73 0,20% 

TransCanada Corp 45,19 33,6150 709003574 $23 833 160 888,66 1,24% 

TUI AG 16,785 17,6621 586784497 $10 363 846 394,07 0,54% 

UBS Group AG 19,52 19,1485 3849486742 $73 711 969 005,14 3,84% 

Unilever NV 40,105 42,2007 2991492852 $126 243 050 728,64 6,57% 

Valeo SA 47,83 46,9198 79462540 $3 728 363 045,12 0,19% 
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8.2 Bilaga 2 - Diagram 
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