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Abstract 

	  
As a result of a more globalized and industrial world, sustainability issues in 
terms of the environment and society has become an everyday heading in the 
financial world. The fact that companies should work actively towards 
sustainability and accountability is today a necessity rather than a choice. The 
purpose of this study is to research responsible investment (RI) and portfolio 
performance. To examine this relationship the study focuses on ESG where its 
dimensions will be included jointly through optimization, discussion and 
conclusion. The report outlines how ESG can be integrated into the 
investment process, but the weight of the study addresses the discussion of a 
portfolio's performance at the inclusion of ESG. Methods used are Modern 
Portfolio Theory (MPT) combined with the implementation of ESG according 
to "best-in-class". The results of the study lead towards the conclusion that 
ESG in addition to its positive effects, provided an accurate assessment, on 
sustainability also is financially arguable for investors.  
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Sammanfattning 
 
Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor 
sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att 
företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en 
självklarhet om inte ett måste. Denna studies syfte är att undersöka 
ansvarsfullt investerande och portföljresultat. För att analysera detta 
förhållande fokuserar arbetet på ESG där dess dimensioner inkluderas 
gemensamt genom optimering, diskussion och slutsats. Arbetet berör hur ESG 
kan integreras i investeringsprocessen men tyngden av studien och den 
övergripande frågan angriper diskussionen kring en portföljs resultat vid 
inkluderande av ESG. Metoder som används är Modern portföljteori 
kombinerat med implementering av ESG enligt ”bäst-i-klassen”. Studiens 
resultat leder till slutsatsen att ESG utöver dess positiva effekter, förutsatt en 
korrekt bedömning, på hållbarhet även är finansiellt argumenterbart för 
investerare. 
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Introduktion 

 
1.1 Bakgrund  
 
Till följd av en mer globaliserad och industriell omvärld har hållbarhetsfrågor 
sett till miljö och samhälle blivit en vardaglig rubrik i finansvärlden. Att 
företag ska ha aktivt arbete mot hållbarhet och ansvarstagande är på så när en 
självklarhet om inte ett måste. Parallellt med och till följd av denna utveckling 
har det inom finansmarknaden, främst de 10 senaste åren (Hoepner, 2013), 
börjat växa fram alternativa sätt att se på investeringsprocessen och de 
varierande kriterier som spelar in i beslutstagandet. Synsätt som avviker från 
traditionella tillvägagångssätt där konkreta finansiella resultat varit 
övervägande dominanta vid investeringsprocessen. En naturlig följdfråga att 
ställa är, varför har dessa ”nya” synsätt växt fram på marknaden och vad är 
det de nya parametrarna förbättrar?  
 
Neil Brown, ordförande för PRIs ESG Integration Working Group, sa följande 
om varför andra aspekter så som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning 
(environmental, social and governance, ESG), behöver inkluderas i 
investeringsprocessen: ”In Europe we are living through what happens when 
both risk and reward are miscalculated and a financial system fails the 
society it is meant to serve. Globally, of course, societies and natural 
environments have been struggling with the dangerous aspects of our 
financial system for decades. Successful investment requires an accurate 
analysis of risk and reward. It is clear to me that environmental, social and 
governance (ESG) issues are critical to the assessment of both” (Neil Brown, 
2013 ). Att investera med ytterligare dimensioner, exempelvis ESG, är därmed 
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ett sätt för finansmarknaden att ställa krav på hållbarhet och ansvarstagande 
hos företag världen runt. När ESG inkluderas i investeringsprocessen ingår 
det under ansvarsfullt investerande (Responsible Investment, RI), och är ett 
väldebatterat fenomen på marknaden idag.   
 
Historiskt väcktes synen på ansvarfullt investerande redan på 1970-talet av ett 
fåtal investerare som valde att intressera sig för företags arbete med miljö- 
och sociala frågor under investeringsprocessen (Richarsson, 2009). Synen på 
ansvarsfullt investerande och framförallt dess korrelation med framgångsrikt 
investerande väcktes men förblev den enskilde individens preferenser fram till 
mitten av 2000-talet. Under 2006 startade Förenta Nationerna (United 
Nations, UN) Principles for Responsible Investment (PRI) (UN PRI 2006) 
som idag nästan ses som en standardpraxis vid inkluderande av 
hållbarhetsparmetrar i vardagligt investerande (Galbreath, 2012). I oktober 
2007 släpptes rapporten ”Demystifying Responsible Investment 
Performance” skriven av Mercer och Asset Managemnet Working Group of 
the United Nations Environment Programme Finance Initiative (AMWG 
UNEP FI). Rapporten diskuterade utifrån akademisk forskning förhållandet 
mellan miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och portföljavkastning. Detta var 
en av de första rapporter där fokus inte låg på varför variabler som ESG ska 
inkluderas i investeringsprocessen utan snarare vad inkluderande av verktyg 
som ESG fick för konsekvenser på investerarens portföljavkastning och 
portföljrisk. Rapportens resultat fastslog att ansvarfullt investerande gav ett 
negativt resultat i din portföljavkastning. Till följd har ett antal rapporter 
släppts de senaste åren berörande ansvarfullt företagande och dess inverkan 
på aktieägarnas avkastning med varierande slutsatser och ståndpunkter. Tom 
Kuh, ansvarig för ESG-index på MSCI som är ett av världens ledande företag 
inom börsindex, uttrycker forskningresultaten fram till idag enligt följande; 
resultaten är uniforma och det finns ingenting som tyder på att någon av de 
metoder som finns vid ESG-investerande skulle försämra portföljresultatet 
och det kan förbättra avkastning och sänka portföljrisken (Kuh, 2014).  
 
Med det sagt, har analyser visat att 85 % av dessa studier gjorda av forskare, 
akademiker och utövare endast undersökt korrelation mellan en av 
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dimensionerna inom genren ansvarfullt investerande (exempelvis Social 
investing, SI) simultant med avkastning/risk (United Nation CERES and 
Mercer Investment Consulting, 2007).  Av de studier som undersökt just 
korrelationen mellan ESG, inkluderat alla tre parametrar, och portföljresultat 
har resultaten var spridda och konkreta slutsatser varit få. 

1.2 Syfte och Problemformulering 
 
Denna studies syfte är att undersöka ansvarsfullt investerande och 
portföljresultat. För att analysera detta förhållande fokuserar arbetet på ESG 
där dess dimensioner kommer inkluderas gemensamt genom optimering, 
diskussion och slutsats. Arbetet kommer att beröra hur ESG kan integreras i 
investeringsprocessen men tyngden av studien och den övergripande frågan 
angriper diskussionen kring en portföljs resultat vid inkluderande av ESG. 
Arbetet adresserar därav följande problemformulering för att besvara detta: 
 
 

• Hur påverkar implementering av ESG i 
investeringsprocessen portföljavkastning och risk? 

 

 
  



	   8	  

 

 

Teoretiskt ramverk 

 

2.1 ESG  
Den här sektionen beskriver och redogör för ESG och dess grundläggande 
delar och implikationer på investerande. 
 

2.1.1 Definition av ESG 
 
ESG är ett mått på en mängd icke-finansiella dimensioner hos företag. Inom 
varje dimension finns ett flertal variationer av faktorer och kriterier som 
bedömer ett företags framgång inom varje område. Faktorerna och kriterierna 
är till viss del branschberoende till följd av variationen av problem och 
utmaningar varje bransch står inför sett till miljöfrågor, socialt 
ansvarstagande och bolagsstyrning (ELRIS, Maier, 2007). De tre 
dimensionerna i ESG brukar inom finansmarknaden och i 
investeringssamfundet vanligtvis relateras till socialt ansvarfullt investerande, 
SRI och ingår i gruppen RI. Som nämnt ovan är ESG ett mått på icke-
finansiellt presterande hos ett företag men Galbreath nämner också att ESG 
har fått en viktig betydelse i att belysa övergripande kompetens inom 
bolagsstyrning och riskhantering (Galbearth, 2013). Exempel på problem och 
utmaningar som återfinns under varje dimension i ESG visas i tabell 1.  
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Tabell 1. Problem och utmaningar inom ESG (Galbearth, 2013). 

 

 

2.1.2 ESG ur ett investeringsperspektiv 
 
Investeringar som berör ESG har under senaste decenniet ökat med en faktor 
tio (Hoepner, 2013). Som tidigare nämnts startade FN 2006 initiativet PRI 
och innefattade 2011 över tusen internationella investerare som tillsammans 
representerade mer än 30 000 miljarder dollar vilket utgjorde 20 % av 
världens kapital (Goldman Sachs, 2011). Dessa siffror uppgår idag till 1325 
undertecknare av PRI, representerande 45 000 miljarder dollar (UN PRI, 
2015). En ökning på 50 % representerade dollar. PRI-programmet innehåller 
sex principer som ska följas och anammas för att en investerarinstitution ska 
titulera sig med FNs titel UNPRI. Principerna är uttryckta av FN (UN PRI The 
Six Principles, 2015) och tolkats till svenska av den Fjärde AP-fonden (Fjärde 
AP-fonden, 2014): 
 
Princip 1: Internalisera ESG-frågor i investeringsanalyser och 
beslutsprocesser.  
 
Princip 2: Vara aktiva ägare och integrera ESG-frågor i ägarpolicy och 
praxis.  
 
Princip 3: Söka transparens och öppenhet i ESG-frågor från de investerade 
bolagen. 
 
Princip 4: Främja acceptans och implementering av principerna inom 
investeringsbranschen. 
 
Princip 5: Arbeta tillsammans för att förbättra vår effektivitet i 
implementeringen av principerna. 

Miljöproblem och 
utmaningar 

Sociala problem och 
utmaningar 

Bolagsstyrnings 
utmaningar 

Miljörapportering Hälsa och säkerhet Korruption och mutor 

Utsläpp Arbetarrättigheter Affärsetik 

Återvinning Relation till arbetare Självständig styrelse 

Resurshantering Könsfördelning Aktieägarrättigheter 

Klimat förändringar Samhällspåverkan Rapportering 
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Princip 6: Rapportera om verksamhet och framstegen med att implementera 
principerna. 
 
Principerna beskriver olika tillvägagångssätt att implementera ESG-strategier 
för investerare. MSCI summerar dessa strategier mer vardagligt och kompakt 
enligt följande (Briand, Urwin och Ping Chia, 2011): 
 

• Integrera ESG i portföljprocessen - screening/tilting 

• Temainvesteringar - rikta in sig mot exempelvis "grön teknik" 

• Aktivt ägarskap - påverka företag som aktieägare 

• Samverkan med flertalet aktörer - förbättra hela systemet 
 
ESG-investeringar existerar för att internalisera bolags ESG-kostnader och 
motiveras till stor del av kriterierna och faktorerna i sig, att ta ansvar för 
samhälle, miljö och en hållbar ekonomisk och social framtid. Då denna studie 
fokuserar på att undersöka ESG-strategiers påverkan på avkastning och risk, 
berörs detta inte ytterligare här. 
 
Som nämnts i bakgrunden är åsikterna delade när det kommer till ESG-
strategier och dess påverkan på portföljresultat. Investeringsgemenskapen har 
dock överlag accepterat synen på att inkludering av ESG, se avsnitt 1.1, inte 
hämmar portföljresultatet. Men frågan är då, kan ESG-strategier förbättra 
portföljavkastning och sänka risk?  Motargument så som att historisk data är 
intetsägande när det kommer till framtida resultat och portföljval utifrån 
ESG-faktorer är långt ifrån en optimal lösning förekommer (Kuh, 2014). En 
undersökning gjord på den brasilianska börsen (BM & FBOVESPA) mellan 
2005 och 2010 visade inga tecken på att portföljer valda utifrån ESG-
strategier hade någon positiv effekt på avkastning eller risk (Arias de Souza 
Cunha, Samanez, 2012). Resultat antydde att ESG-investerande kan skada en 
portföljs avkastning och risk. Samtidigt nämner rapporten att den 
brasilianska finansmarknaden är långt ifrån övertygad om att socialt 
ansvarfulla investeringar (SI), så som ESG, bidrar positivt i en portföljs 
utveckling och att den brasilianska finansmarknaden saknar effektiva 
regelverk för att påtvinga hållbarhetsrestriktioner. Det sistnämnda kan leda 
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till att icke-hållbara företag undviker att internalisera deras kostnader för 
ESG. Samtidigt skriver Anderas. G.F. Hoepner i en rapport 2013 att empirisk 
data visar att portföljer med hög ESG-rating har överpresterat deras 
benchmark de senaste åren, inkluderat avkastning och risk (Hoepner, 2013).  
 

2.1.3 ESG-rating 
 
Till följd av det ökade intresset för ESG-investerande har det de senaste åren 
växt fram allt mer data rörande ESG. Ett antal databaser kan idag 
tillhandhållas via webben. ESG-rating görs vanligtvis av finansiella institut 
eller börsindex-bolag så som MSCI, STOXX eller Thomson Reuters. 
Ratingsystemen är inte standardiserade, indexen och hur de beräknas varierar 
mellan indexbolagen. Ratingen genomförs branschoberoende utifrån nyckel 
ESG-faktorer ofta gentemot "bäst-i-klassen" inom respektive bransch (MSCI, 
2013). När ESG-investerande kritiseras, är det ofta baserat på ratingsystemet. 
Carlos Joly nämner att när det inte finns någon standardiserad praxis för att 
gradera och genomföra ratings förlitar investerare sig på företag som skapar 
indexen. Han nämner att ett för stort förtroende för indexbolag kan ge en skev 
bild och vilseledande bedömande på kvalitén av ratingen (Joly, 2009). Av 
tillgänglighetsskäl använder sig denna rapport av STOXXs ESG-index. 
 

2.1.3.1 ESG-index, STOXX 
 
STOXX är ett indexbolag ägt av Deusche Börse Group och SIX Swiss 
Exchange. Studien använder sig av indexet STOXX Global ESG Leaders 
(STOXX Global ESG Leaders, 2014). Bolagen inkluderade i indexet är utvalda 
från STOXX Global 1800 innehållande 600 europeiska, asiatiska respektive 
amerikanska bolag. Inledningsvis sker en uteslutning av bolag som bryter mot 
kriterier i FNs UN Global Compact, se Bilaga 3. Analysen av de kvarvarande 
bolagen sker av hållbarhetsanalytiker som utifrån fördefinierade 
nyckelindikatorer (indikatorn relevans varierar mellan branscher) inom 
respektive dimension, miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, graderar E, S 
respektive G genom att summera indikatorerna (som bottnar i utmaningar 
och problem som de exemplifierade i tabell 1) enligt: 
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𝐸! =   ℎ!,! ∗ 𝑒!

!,!
                    (𝑓. 1) 

 

𝑆! =   ℎ!,! ∗ 𝑠!                     (𝑓. 2)
!,!

 

 

𝐺! =   ℎ!,! ∗ 𝑔!
!,!

                    (𝑓. 3) 

 
där 𝑒! , 𝑠!   respektive  𝑔!  representerar ett mått på indikatorn k relaterat till 

respektive dimension, graderat på skalan 0-100, och   ℎ!,! viktar indikatorns 

relevans sett till branschen. 
  
Varje dimensions resultat normaliseras och representeras i enheten procent. 
Den slutgiltiga ratingen beräknas sedan genom att vikta de tre dimensionerna 
enligt önskad grad. Denna studie viktar dimensionerna likvärt och summerar 
ratingen för bolag i enligt följande: 
 

𝐸𝑆𝐺! =
𝐸! + 𝑆! + 𝐺!

3                     (𝑓. 4) 

 
(STOXX, 2014)  
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2.2 Modern portföljteori 
Den här sektionen redogör för den matematiska modell arbetet använder sig 
av, Modern portföljteori (MPT). Modellen valdes då problemformuleringen är 
tänkt att besvaras utifrån befintliga verktyg tillgängliga för investerare. 
 

2.2.1 Antaganden 
 
De antaganden som ligger till grund för MPT-modellen listas nedan 
(Markowitz, 1952): 
 

• Investerare är riskaversa, de accepterar bara en högre risk om den 
potentiella avkastningen är högre. 

• Investerare agerar rationellt 

• Alla investerare har tillgång till samma information vid samma 
tidpunkt 

• Modellen tar inte hänsyn till skatt eller transaktionskostnader 
 

2.2.2 Avkastningar 
 
Vid investerande är beräkningen och notationen av avkastning fundamental. 
Avkastningen är ett mått på hur en akties värde förändras över en bestämd 
tidsperiod. Aktie 𝑖´s avkastning noteras med 𝑅! och beräknas vid tiden t enligt 

(Berk och DeMarkzo 2011): 
 

𝑅!! =
𝑃!!!! − 𝑃!!

𝑃!!
                    (𝑓. 5) 

 

 
Där 𝑃!! är tillgång i’s pris vid tidpunkten t och 𝑃!!!!  samma tillgångs pris vid 
tidpunkten t+1.   
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2.2.3 Portföljvikter 
 
När tillgångar inkluderas i en portfölj tilldelas varje tillgång en portföljvikt, 𝑤!, 

enligt: 

 
𝑤! =

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑖  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔  𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  𝑖  𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗𝑒𝑛               (𝑓. 6) 

 
Portföljvikterna anger andel av tillgängligt kapital varje tillgång ska innehålla. 
Den totala portföljvikten summeras alltid till 1. Teoretiskt innebär detta att 
allt kapital skall användas och att vikterna 𝑤! ≥ 0  innebär att blankning 

exkluderas (Markowitz, 1952). 
 

𝑤!

!

!!!

= 1                    (𝑓. 7) 

 
 
Portföljsammansättningen kan därmed representeras med en vektor: 
 

𝒘𝐓 = [𝑤!,……… . ,𝑤!] 

 
där 𝑤!  till  𝑤! representerar tillgång 1  till  𝑛´s  andel  av  den  totala  portföljvikten. 
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2.2.4 Förväntad avkastning 
 
Utifrån historiska avkastningar kan en förväntad avkastning för en tillgång 
under en tidsperiod estimeras. Denna beräknas som medelvärdet från de 
observerade avkastningarna (Råde och Westergren, 2004).  
 
 

𝐸 𝑅! =
1
𝑇 𝑅!!

!

!!!

                    (𝑓. 8) 

 
Tillgång i’s förväntade avkastning med T stycken observationer. Detta leder 
fram till en vektor innehållande de förväntade avkastningarna för respektive 
tillgång: 
 

𝑹𝑻 = 𝐸 𝑅! ,……… ,𝐸 𝑅!  

 
där 𝐸 𝑅!   till  𝐸 𝑅!  representerar tillgång 1 till n’s förväntade avkastningar.  

 

2.2.5 Förväntad avkastning för portfölj 
 
Den förväntade avkastningen för en portfölj estimeras genom att summera 
alla tillgångars vikt multiplicerat med respektive tillgångs förväntade 
avkastning (Markowitz, 1952). 
 

 

𝐸 𝑅! = 𝑤!𝐸 𝑅!

!

!!!

                    (𝑓. 9) 

 
 
där 𝐸(𝑅!)  är portföljens förväntade avkastning, 𝑤!  (𝑓. 5)  är tillgång i’s 

portföljvikt och 𝐸 𝑅!  (𝑓. 7) är tillgång i’s förväntade avkastning enligt ovan. 
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2.2.6 Portföljens kovarians  
 
Risken definieras enligt MPT som avkastningens standard avvikelse. I själva 
modellen härleds risken ur kovariansen för portföljen då varianserna för 
respektive tillgång återfinns i kovariansmatrisens diagonal. Kovariansen 
beräknas enligt följande (Råde och Westergren, 2004): 
 

𝐶𝑜𝑣 𝑅! ,𝑅! = 𝐸 (𝑅! − 𝐸 𝑅! )(𝑅! − 𝐸[𝑅!])                 (𝑓. 10) 

 
 
Eller på matrisform med n stycken tillgångar: 
 

𝑪 =
𝐸 (𝑅! − 𝐸 𝑅! )(𝑅! − 𝐸[𝑅!]) … 𝐸 (𝑅! − 𝐸 𝑅! )(𝑅! − 𝐸[𝑅!])

⋮ ⋱ ⋮
𝐸 (𝑅! − 𝐸 𝑅! )(𝑅! − 𝐸[𝑅!]) … 𝐸 (𝑅! − 𝐸 𝑅! )(𝑅! − 𝐸[𝑅!])

      (𝑓. 11) 

 
Notera att en tillgångs risk, definierat som dess standardavvikelse inte 
används explicit utan härleds ur kovariansmatrisen där diagonalen motsvarar 
respektive tillgångs varians. 

2.2.7 Effektiva fronten 
 
Därefter erhålls fronten genom följande optimeringsproblem på matrisform 
(Markowitz, 1952): 
 

𝑃! :                    

min𝑾𝑻𝑪𝑾− 𝜇 ∗ 𝑹𝑻𝑾

𝑤𝒊 = 1
𝑤𝒊 ≥ 𝟎

 

 
Där allt tillgängligt kapital skall utnyttjas och 𝑤𝒊 ≥ 1  innebär att ingen 

blankning är tillåten. My (𝜇) är riskfaktorn som går från 0 till oändligheten, 

vid utformandet av den effektiva fronten. Problemet är som synes är 
kvadratiskt samt konvext och löses genom MATLABs lösningsalgoritm 
quadprog.  
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2.2.8 Sharpe Ratio 
 
Sharpe Ratio mäter en investerings avkastning i förhållande till risk och ju 
högre kvot desto högre avkastning gentemot risk och beräknas enligt följande 
(Sharpe, 1994): 
 

𝑆! 𝑾 =
𝑹𝑻𝑾
𝑾𝑻𝑪𝑾

                  (𝑓. 12) 

 

Där 𝑹𝑻𝑾 är portföljens förväntade avkastning och 𝑾𝑻𝑪𝑾] portföljens 

förväntade risk. 
 
Detta leder fram till ytterligare ett optimeringsproblem: 
 

(𝑃!) :                    

max 𝑆!(𝑾)
𝑤! ≥ 0

𝑤! = 1
 

 
Vars lösning ger oss den optimala portföljen i förhållande till risk. Problemet 
(𝑃!) löses genom att söka längs med den effektiva fronten som fås genom att 

lösa problem (𝑃!), se avsnitt 2.2.7 ovan. Lösningsalgoritmen som används för 

att lösa (𝑃!) är MATLABs fminbnd. 
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2.3 Optimeringsteori 
 
Optimeringsproblemen 𝑃! och 𝑃!  ovan löses genom MATLABs 

lösningsalgoritmer för kvadratisk optimering (quadprog) och en kombination 
mellan gyllene snittet och parabolisk interpolation (fminbnd). För en mer 
utförlig redogörelse för dessa algoritmer, se MATLABs egen dokumentation 
(MATLAB, 2015). 
 
Nedan presenteras den teori som ligger till grund för lösning av 
optimeringsproblemen. Källan till teorin presenterad nedan är Sasane och 
Svanberg, 2014. Djupare analys och insikt i optimeringsteorin bakom denna 
studie hänvisas dit. 

2.3.1 Konvexitet 
 
En uppsättning 𝐶 ⊂ ℝ! anses vara konvex för alla 𝑥,𝑦 ∈ 𝐶 och alla 𝑡 ∈ (0,1) 

om följande påstående uppfylls: 
 

1− 𝑡 𝑥 + 𝑡𝑦 ∈ 𝐶                    (𝑓. 13) 

 
En funktion i sin tur inom den konvexa uppsättning C, 𝑓 ∶ 𝐶 → ℝ, anses vara 

konvex för alla 𝑥,𝑦 ∈ 𝐶 och alla 𝑡 ∈ (0,1) om följande förhållande uppfylls: 

 

𝑓 1− 𝑡 𝑥 + 𝑡𝑦 ≤ 1− 𝑡 𝑓 𝑥 + 𝑡𝑓 𝑦                   (𝑓. 14) 

 
Vidare om den vänstra sidan av olikheten är strikt mindre än den högra för 
alla distinkta 𝑥  och  𝑦 i C, kallas f strikt konvex (Sasane och Svanberg, 2014). 

 
Om (𝑓. 13) och (𝑓. 14) satisfierar C respektive f är både uppsättningen C och 

funktionen f konvexa och lösningen till optimeringsproblemet ges av 
nedanstående formulering där 𝑓(𝑥) nämns som den objektiva funktionen och 

C för  den möjliga uppsättningen till det konvexa optimeringsproblemet 
 

𝐾𝑂 ∶        𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎                                        𝑓(𝑥)
  𝑚𝑒𝑑  𝑎𝑣𝑠𝑒𝑒𝑛𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑙𝑙          𝑥 ∈ 𝐶  
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2.3.2 Optimalitet 
 

En punkt 𝑥 ∈ ℝ!  är en möjlig lösning till problem KO ovan  om 𝑥 ∈ 𝐶 
satisfieras. En punkt kallas vidare en lokal optimal lösning om följande 
förhållande gäller: 
 

𝑓 𝑥 ≤ 𝑓 𝑥   ∀  𝑥 ∈ 𝐶  givet  att   𝑥 − 𝑥 < 𝛿, 𝛿 > 0                    (𝑓. 15) 

 
En global optimal lösning ges i sin tur av: 
 

𝑓 𝑥 ≤ 𝑓 𝑥   ∀  𝑥 ∈ 𝐶                    (𝑓. 16) 

 
Optimeringsproblem formulerade på en konvex uppsättning och en konvex 
funktion kallas enkelt konvexa optimeringsproblem. Konvexa 
optimeringsproblem har följande viktiga egenskaper: 
 

• Givet att en lösning 𝑥 är ett lokalt minimum, så är 𝑥 ett globalt 
minimum. 

• Den finns ingen möjlig nedåtgående riktning d för f i punkten 𝑥. 
 
En möjlig riktning d definieras enligt: 
 

• En vektor d ∈ ℝ! är en möjlig riktning i punkten 𝑥 ∈ 𝐶 för problemet 

KO om det finns ett 𝜖 > 0   så att: 

 
                                                                            𝑥 + 𝑡𝑑 ∈ 𝐶, för  alla  𝑡 ∈ 𝑜, 𝜖                                                                         (𝑓. 17) 

 
Vidare kallas d  ∈ ℝ! en möjlig nedåtgående riktning i punkten 𝑥 ∈ 𝐶 

för problemet KO om förhållande (𝑓. 17)  uppfylls och följande 

förhållande håller: 
 
                                                              𝑓 𝑥 + 𝑡𝑑 < 𝑓 𝑥   för  alla  𝑡 ∈ 𝑜, 𝜖                                                               (𝑓. 18) 
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Som nämnt ovan, givet att 𝑥 ∈ 𝐶 är en optimal lösning till f så finns det ingen 

möjlig nedåtgående riktning i 𝑥 för problemet KO, vilket innebär att den lokalt 

optimala lösning som  även är globalt optimal och unik. 
 
 

2.3.3 Kvadratisk optimering 
 
Ett problem är kvadratiskt med linjära bivillkor enligt följande (Sasane och 
Svanberg, 2014) 
 

   𝑄𝑃 :                       𝑚𝑖𝑛
!
!
𝑥!𝐻𝑥 + 𝑐!𝑥 + 𝑐!
          𝐴𝑥 ≥ 𝑏

                                                                (𝑓. 19)

    
 

Där 𝐴 ∈ 𝑅!"#, 𝐻 ∈ 𝑅!"# är symmetrisk, 𝑏 ∈ 𝑅!, 𝑐! ∈ 𝑅! och 𝑐! ∈ 𝑅.  

Vektorn 𝑥 ∈ 𝑅! är vektorn med variablerna. 

 

2.3.4 Karush-Kuhn-Tucker villkor  
 
Nedan följer de villkor som är nödvändiga för att uppnå en optimal lösning till 
ett kvadratiskt problem på formen (𝑓. 19) (Sasane och Svanberg 2014) 

 
𝑥 är en (globalt) optimal lösning om och endast om det finns en vektor 𝑦 ∈ 𝑅! 

så att 
 
 

𝐻𝑥 + 𝑐 = 𝐴!𝑦 

                                                               𝐴𝑥 ≥ 𝑏                 (𝑓. 20) 

𝑦 ≥ 0 

𝑦! 𝐴𝑥 − 𝑏 = 0 
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Metodik 
 
 
I denna sektion kommer arbetsprocessens tillvägagångssätt att beskrivas. 
Arbetet besvarar problemformuleringen, se avsnitt 1.2, genom att jämföra tre 
olika portföljkategorier med olika nivåer av ESG-ansvar för att urskilja 
skillnader mellan dess portföljresultat. En jämförelse mellan passivt och aktiv 
portföljinnehav inkluderas i studien utifrån tre olika metoder av portföljval. 
Sharpe Ratio, se avsnitt 2.2.8, är en av dessa metoder, de övriga portföljvalen 
baseras på krav sett till risk och avkastning.  

3.1 Val av bolag 
 
Som diskuterats i avsnitt 2.1.2 finns det olika sätt att inkludera ESG-faktorer i 
ett beslut av portfölj. Studien har valt att studera fallet för ESG-tiltning och då 
valt att jämföra ”bäst-i-klassen”/”sämst-i-klassen” bolag utifrån ESG (Nagy, 
Cogan och Sinnreich, 2012). Detta för att frågeställningen skall kunna 
besvaras på ett tydligt sätt. 
 
Valen av bolag i ESG-portföljen baseras på en rapport publicerad utav 
Goldman Sachs 2007 strax innan studien Demystifying Responsible 
Investment Performance publicerades och fick genomslag. Totalt 
identifierades 21 bolag som ledande inom ESG i respektive bransch. 16 av 
dessa valdes ut, dels utefter tillgänglig data men även baserat på börsvärde då 
bolagens storlek spelar en viktig roll i jämförelsen. De branscher rapporten 
valde att titta på var energi, gruv- och stålindustrin, europeisk media, 
livsmedelsindustrin samt läkemedelsindustrin. Med detta som ram 
genomfördes en ESG-analys av bolag inom samma bransch och med 
jämförbart börsvärde. På grund av bristande tillgång till ESG-data från 2007 
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gjordes antagandet att de bolag som är dåliga inom ESG idag också var det 
2007 och de bolag som exkluderats ifrån STOXXs index valdes ut att 
representera en Icke ESG-portfölj. Dessa två portföljer jämförs med 
ytterligare en portfölj innehållande ESG-neutrala bolag som valts ut enbart 
baserat på bransch och börsvärde, och vars ESG-rating inte tas i beaktning. 
Totalt valdes 16 bolag ut i respektive kategori, se tabell 2. 
 

 
ESG Neutrala Icke ESG 

Energi       

 
BG Group Lukoil BP 

 
ENI Reliance Chevron 

 
Petroleo Brasilero Endesa Exxon Mobil 

 
Statoil RWE Total S.A 

Gruv-och Stålindustri       

 
BHP Billiton Anglo Barrick Gold 

 
POSCO Hecla Freeport-McMoRan 

 
Rio Tinto Newmont Newcrest 

Media (Europa)       

 
WPP Group MTG ITV 

 
Vivendi Crown Mediaset 

Livsmedelsindustri       

 
Kellogg Coca Cola Mondelez 

 
Danone Deans Food General Mills 

 
Diageo Unilever Tyson Foods 

 
Pepsi Hormel Associated Brittish Foods 

Läkemedelsindustri       

 
Brisol Myers Pfizer Amgen 

 
Merck Co. Novartis Eli Lilly 

 
Novo Nordisk Bayer Gilead 

 
 
Tabell 2. Valda bolag inom varje bransch i respektive portföljkategori. 
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3.2 Datainsamling 
 
Arbetet använder sig av månatliga justerade slutpriser i estimeringen av 
förväntad avkastning och kovarians. Justerade slutpriser innebär att de tar 
hänsyn till utdelningar och splittningar, vilket underlättar arbetsprocessen 
samtidigt som data blir mer relevant. Priserna har inhämtats ifrån 
finansportalen Yahoo Finance och innehåller data från perioden juli 2004-
april 2015. 

 

3.3 Estimering av förväntade avkastningar 
 
Slutpriserna omvandlas sedan till avkastningar från en månad till en annan, 
enligt (𝑓. 10) (Berk, DeMarkzo 2011): 

 

𝑅! =
𝑃!!! − 𝑃!

𝑃!
            (𝑓. 10) 

 
Där  𝑃! är justerade slutpriset för månad t, 𝑃!!! är det motsvarande för månad 

t+1 och slutligen 𝑅! som är avkastningen för månad t.  

 
Samma formel används för att sedan omvandla avkastningar till priser då 
utvecklingen efter optimering plottas. Genom att sätta 𝑃! = 1 och beräkna 

rekursivt enligt 
 

𝑃!!! = 𝑃!(𝑅! + 1)                    (𝑓. 22) 

 
Utifrån avkastningarna ovan kan en förväntad avkastning för en tillgång under 
tidsperioden estimeras genom att använda sig av medelvärdet utav T stycken 
observationer enligt (𝑓. 7):  

 

𝐸 𝑅! =
1
𝑇 𝑅!!

!

!!!

                    (𝑓. 7) 

 
Tillgång n’s förväntade avkastning med T stycken observationer. 
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3.4  Estimering av kovariansmatrisen 
 
Kovariansmatrisens element beräknas från historiska data enligt följande  
 

𝐶 𝑅! ,𝑅! =
1

𝑇 − 1 (𝑅!!

!

!!!

− 𝐸[𝑅!])(𝑅!! − 𝐸[𝑅!])                    (𝑓. 23) 

 
Där 𝑅!! är tillgång i’s observerade avkastning vid tidpunkten t, 𝐸[𝑅!] är tillgång 

i’s förväntade avkastning som beräknas enligt formel (𝑓. 7).  

  

3.5 Tidsaspekt 
 
En portföljoptimering utav de studerade portföljkategorierna genomförs 
baserat på historisk data mellan juli 2004 - juli 2007. Därefter plottas 
utvecklingen av de optimala portföljerna med hjälp av formlerna (𝑓. 22) och 

(𝑓. 9) och en jämförelse görs mellan de olika portföljkategorierna. På liknande 

sätt flyttas sedan optimeringstillfället, som för att förtydliga genomgående 
grundar sig på historisk data 3 år tillbaka, fram 2 år till år 2013 för att 
undersöka eventuella förändringar. Studien studerar även fallet då 
ombalansering av portföljvikterna sker vartannat år för att jämföra eventuella 
skillnader mellan passivt och aktivt portföljinnehav. Denna jämförelse görs 
endast under investeringsperioden 2007-2015, då ombalanseringarna 
grundar sig på de optimala portföljerna under respektive optimeringstillfälle. 
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3.6 Avgränsningar 
 
Arbetet avgränsas genom att i modellen anta att det inte existerar någon 
riskfriränta. Utifrån problemformuleringen och vad som ska besvaras anses 
den inte vara av relevant karaktär. Tillgångarnas vikter har satts 𝑤! ≥ 0,01, 

vilket innebär att minst 1 % av tillgängligt kapital måste placeras i varje 
tillgång. Detta valdes då optimeringen inte skulle blir beroende utav enskilda 
tillgångars resultat och även för att riskdiversifiera, utifrån en investerares 
syn. Detta innebär att b-vektorn i problemet 𝑃! ser ut enligt följande. Denna 

studie använder sig av strategin att internalisera ESG i portföljprocessen 
genom att välja ut "bäst-i-klassen" företag för att undersöka korrelationen 
mellan ESG-integration och framtida avkastning och risk. 
 
 

3.7 Estimering av effektiva fronter 
 
En effektiv front för de olika kombinationerna utav aktierna kan plottas upp 
utifrån risk och avkastning och ur den kan den portfölj som ger högst 
avkastning i förhållande till risk, max Sharpe Ratio (𝑃!) urskiljas. Denna 

metodik används för att hitta optimala portföljer för respektive kategori med 
avseende på avkastning i förhållande till risk. Arbetet studerar även fallet då 
en risknivå på 5 % och ett avkastningskrav på 1,5 % valts ut för att undersöka 
eventuella skillnader mellan risk och avkastning portföljerna emellan. 
 
Nedan redovisas de effektiva fronterna för respektive portföljkategori med 
utmarkerade portföljer för max Sharpe Ratio (*), en vald risknivå på 5 % (∙) 

och ett valt avkastningskrav på 1,5 % (o). Genomgående för hela arbetet 
markeras ESG portföljen med grön kurva, Icke ESG med röd och Neutral med 
blå. 
 
 



	   26	  

 
Figur 1. Effektiva fronter vid optimering 2007 samt valda portföljer. 

 
 

 
 

Figur 2. Effektiva fronter vid optimering 2009 samt valda portföljer. 
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Figur 3. Effektiva fronter vid optimering 2011 samt valda portföljer. 

 

 
 

Figur 4. Effektiva fronter vid optimering 2013 samt valda portföljer. 
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Resultat 
 
 
Resultatet presenteras nedan separat i två delar. Första delen redovisar 
resultat från optimeringen och de förväntade riskerna och avkastningarna 
utifrån de effektiva fronterna, se avsnitt 3.7. Den andra delen redogör för 
utvecklingen mellan de olika portföljerna och metoderna under 
investeringsperioden 2007-2015 sett till passivt och aktivt portföljinnehav. 
För de övriga intervallen, se bilagor 8.  
 

4.1 Optimering 
 
Nedan redovisas resultatet vid optimering av respektive portfölj förutsatt de 
olika metoderna vid valet av portföljer. 
 
 

    ESG     Neutrala     Icke ESG   

Optimering 
Förväntad 
risk 

Förväntad 
avkastning 

Sharpe 
Ratio 

Förväntad 
risk 

Förväntad 
avkastning 

Sharpe 
Ratio 

Förväntad 
risk 

Förväntad 
avkastning 

Sharpe 
Ratio 

jul-07 1,69 2,04 1,21 2,36 2,37 1,00 2,69 1,69 0,63 

jul-09 5,19 2,27 0,44 11,02 2,35 0,21 4,47 1,12 0,25 

jul-11 3,77 1,92 0,51 5,41 1,42 0,26 3,61 1,12 0,31 

jul-13 2,76 1,83 0,66 2,96 1,73 0,58 3,19 2,18 0,68 
 
 
Tabell 3. Förväntad risk och avkastning vid varje optimeringstillfälle för respektive portfölj 
med Sharpe Ratio som metod. 
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Risknivå 5 % ESG Neutrala Icke ESG 

Optimering 
Förväntad 
avkastning 

Förväntad 
avkastning 

Förväntad 
avkastning 

jul-07 3,89 3,59 2,66 

jul-09 2,18 0,68 1,31 

jul-11 2,41 1,18 1,43 

jul-13 2,39 2,26 3,16 
 
 

 Tabell 4. Förväntad avkastning vid varje optimeringstilfälle för respektive portfölj 
med en risknivå på 5 % per månad. 

 

 
Avkastningskrav 

1,5 % ESG Neutrala Icke ESG 

Tid för optimering 
Förväntad 

risk 
Förväntad 

risk 
Förväntad 

risk 

jul-07 1,59 1,8 2,43 

jul-09 3,95 7,57 5,99 

jul-11 3,17 5,77 5,41 

jul-13 2,4 2,68 2,63 
 
 
Tabell 5. Förväntad risk vid varje optimeringstillfälle för respektive portfölj med ett 
avkastningskrav på 1,5 % per månad. 
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4.2 Utveckling efter optimering 
 
Här redovisas utvecklingen för respektive portfölj efter optimeringen samt 
jämförelsen mellan passivt och aktiv portföljinnehav. 
 
 

 
 

Figur 5. Utveckling efter optimering 2007 för de tre olika portföljerna med Sharpe 

Ratio som metod. 
 
 

 
 
Figur 6. Utveckling för de tre olika portföljerna då ombalansering sker 2009, 2011 
och 2013 enligt Sharpe Ratio. 
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Figur 7. Utveckling efter optimering 2007 för de tre olika portföljerna med en  
risknivå på 5 % per månad. 
 
 
 
 

 
 
Figur 8. Utveckling för de tre olika portföljerna då ombalansering sker 2009, 2011 
och 2013 med en risknivå på 5 % per månad. 
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Figur 9. Utveckling efter optimering 2007 för de tre olika portföljerna med ett 
avkastningskrav på 1,5 % per månad. 

 
 
 

 
Figur 10. Utveckling för de tre olika portföljerna då ombalansering sker 2009, 2011 

och 2013 med ett avkastningskrav på 1,5 % per månad.  
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4.3 Resultatsummering 
 
Studiens resultat visade att vid portföljurvalsprocessen baserat på historisk 
data hade ESG-portföljen genomgående för metoderna Sharpe Ratio, en 
risknivå på 5 % per månad och ett avkastningskrav på 1,5 % per månad, bäst 
förutsättningar sett till förväntad avkastning och risk vid 
optimeringstillfällena med undantag för det optimala portföljvalet år 2013. 
Vid optimering denna tidpunkt förväntades Icke ESG-portföljen överprestera 
de övriga två. Se tabeller under avsnitt 4.1. 
 
Vid ett passivt portföljinnehav finns det inga klara negativa effekter av ett 
inkluderande av ESG i portföljvalsprocessen och det kan ha en positiv effekt 
på portföljresultat. Se utveckling efter optimering för samtliga 
optimeringstillfällen under Bilaga 1. Då ett aktivt portföljinnehav studeras och 
ombalansering av portföljen sker vartannat år tyder utvecklingen på att en 
inkludering av ESG i portföljvalsprocessen bidar till att förbättra 
portföljresultat i avseende på avkastning, se avsnitt 4.2. 
 
Jämförelsen mellan ett passivt och aktivt portföljinnehav indikerar att ett 
aktivt portföljinnehav vid användande av metoden ”bäst-i-klassen” tenderar 
att ge en högre avkastning i förhållande till de övriga portföljkategorierna 
gentemot passivt innehav. 
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Diskussion 
 
 
Arbetet har valt att studera den specifika metoden vid ESG-investering där en 
internalisering av ESG i portföljsvalsprocessen sker genom att välja ut de 
bolagen i respektive bransch med högst ESG-arbete år 2007. Studien 
fokuserar därmed endast på ett av många sätt att inkludera ESG i en 
portföljvalsprocess. Således blir resultatet inte en generell bedömning av ESG-
implementering i sin helhet, utan snarare en begränsad undersökning av ett 
utav många koncept inom ESG som ett verktyg vid portföljval.  
 

5.1 Datamängd 
 
Datamängden studien grundar sig på är för begränsad för att kunna dra några 
konkreta vetenskapliga slutsatser angående resultatet. De studerade 
portföljerna avspeglar inte sina respektive kategorier generellt utan bör 
snarare ses som enskilda fall. Anledningen bakom dessa begränsningar är 
kriterierna att de studerade bolagen skall vara verksamma inom samma 
bransch och vara jämförbara sett till börsvärde. Kriterierna sattes för att 
jämförelsen mellan de olika portföljerna skulle vara av relevant karaktär. De 
bolag som valts ut anses ha samma problematik inom samtliga ESG-faktorer 
och ungefär samma möjligheter att påverka dessa. Undersökningen är inte 
heller branschberoende då bolagen i respektive portfölj är verksamma inom 
samma område och omfattning. Detta bidrar till att undersökningen kan 
anses vara kvalitativ i den mån att bolagen har samma förutsättningar för 
ESG-ansvar. Den bristfälliga kvantiteten av data i studien gör att resultatet 
saknar konkret vetenskaplig relevans. Detta arbete bör därför/snarare beaktas 
som en experimentell studie inom området.  
 



	   35	  

5.2 Aspekter vid användning av ESG-rating 
 
Metoden bäst-i-klassen förlitar sig enbart på ESG-rating vilket gör den 
beroende av ratingens tillförlitlighet. En viktig parameter att ta i beaktning är, 
som nämnts i avsnitt 2.1.3, att det inte finns någon riktig definition av hur 
bolag ska bedömas i sitt ESG-ansvar. Bedömning av bolagen kan då sakna 
verklig förankring vilket gör att effekten av att inkludera ESG uteblir.  
Att arbetet utgått ifrån två olika källor i identifieringen av bolag gör att de 
olika utfärdarnas egna intressen och definitioner av ESG påverkar en 
investerares portföljval (Joly, 2011). Neil Brown pekar på att ESG är 
nödvändigt för en rättvis bild av risk och avkastning då tidigare finansiella 
system svikit samhället på dessa punkter. Samtidigt är utfärdarna av ESG-
information just delar av ovan nämnda finansiella system och Joly adresserar 
problemet med att än en gång lägga för stor tilltro till dessa finansiella institut 
och därmed deras ESG-rating. Om detta är fallet finns risken för att ESG och 
dess bidrag till hållbar social och ekonomisk utveckling saknar verklig 
substans. För att återkoppla till arbetets syfte och resultat skulle ovanstående 
scenario leda till att ESG tappar sitt syfte som investeringsverktyg. Att då 
använda ESG-inkluderande, såsom bäst-i-klassen, i tron om att 
dimensioneras bakomliggande värde, ansvarsfullt företagande, leder till ett 
bättre portföljresultat skulle bli felaktigt och intetsägande. 
 
Då arbetet baserar portföljurvalet på ESG-rating och inkluderar alla tre 
dimensioner likvärdigt blir jämförelsen mellan portföljerna ESG och icke ESG 
bristfällig. Bolagen i icke ESG-portföljen har exkluderats sett till en dimension 
vilket inte utesluter att de i teorin kan vara starka inom de övriga. Detta kan 
påverka relevansen i jämförelsen då dess syfte var att urskilja om alla tre ESG-
dimensioner påverkar portföljutvecklingen. 
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5.3 Regleringar och internalisering av ESG-kostnader 
 
I sektion 2.1.2 beskrevs en undersökning på den brasilianska marknaden och 
det negativa resultatet ansågs kunna bero på att den lokala marknaden 
saknade regleringar för att internalisera ESG-kostnader. Internalisering av 
ESG-kostnader sker i förebyggande syfte då kommande regleringar kan ses 
som en finansiell risk (Etikrådet, 2014). I avsnitt 2.1.2 berörs just att ESG-
investerande tar hänsyn till interna och externa kostnader och om regleringar 
inte infaller är ESG endast en kostnad för bolag och investerare utifrån 
finansiella synpunkter, vilket kan förklara jämförelsen mellan portföljernas 
utveckling. 
 

5.4 Passivt och aktivt portföljinnehav 
 
Studiens resultat tyder på att ett aktivt portföljinnehav är att föredra framför 
ett passivt, vilket gäller för samtliga portföljer och är således inte begränsat till 
ESG-portföljen. Dock presterar ESG-portföljen bäst vid ombalanseringar och 
ett aktivt portföljinnehav vilket kan förklaras genom att marknaden under den 
studerade tidperioden får upp ögonen för ESG och dess positiva påverkan på 
samhället och dess utveckling. Detta kan även förklara varför ESG-portföljen 
vid ett passivt portföljinnehav presterar bäst vid optimeringstillfällen 2009 
och 2011. 
 

5.5 ESG och hållbarhetsutveckling 
 
Studien undersöker främst ESG ur ett finansiellt perspektiv men viktigt att 
poängtera är att anledningen till att ESG inkluderas har sitt ursprung i hoppet 
om en hållbar utveckling. Nämnt är att ESG i praktiken är ett verktyg för 
finansmarknaden och investerare att ställa krav på bolags arbete inom 
dimensionerna miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning och dess 
underliggande kriterier, se tabell 1.  När investerare använder ESG för att 
uppnå finansiella mål kan hållbarhetsaspekterna ESG bottnar i ses som ett 
mervärde. 
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Slutsats 
 
 
Studiens resultat pekar på att inkluderande av ESG i portföljprocessen inte 
har några konkreta negativa effekter på portföljresultat vid ett passivt 
portföljinnehav. Vid ett aktivt portföljinnehav har ESG en klar positiv effekt 
på avkastning. En sammankoppling mellan studiens teoretiska ramverk och 
resultat leder till slutsatsen att ESG utöver dess positiva effekter, förutsatt en 
korrekt bedömning, på hållbarhet även är finansiellt argumenterbart för 
investerare. Studiens relevans är främst som en experimentell undersökning 
och resultatet har en begränsad vetenskaplig betydelse. För resonemang kring 
studiens begräsningar samt tolkningar av resultatet, se under Diskussion. 
 
Slutligen krävs vidare kvantitativforskning för att kunna dra vetenskapliga 
slutsatser vid inkluderande av ESG och dess tre dimensioner simultant då 
dess korrelation med portföljresultat undersöks. Av ytterligare intresse vore 
att studera alternativa sätt att inkludera ESG i portföljprocessen, se avsnitt 
2.1.2. Detta för att få en klarare bild av ESG och dess ekonomiska effekter på 
den finansiella marknaden. 
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Bilaga 1 Figurer 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 11. Utvecklingen efter optimering 2009 för de tre olika portföljerna med max 
Sharpe Ratio som metod. 

 
 
 

 
Figur 12. Utvecklingen efter optimering 2009 för de tre olika portföljerna med en 
risknivå på 5 % per månad. 
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Figur 13. Utveckling efter optimering 2009 för de tre olika portföljerna med ett 
avkastningskrav på 1,5 per månad %. 

 
 

 
Figur 14. Utvecklingen efter optimering 2011 för de tre olika portföljerna med 
Sharpe Ratio som metod. 
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Figur 15. Utveckling efter optimering 2011 för de tre olika portföljerna med en 
risknivå på 5 % per månad. 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 16. Utveckling efter optimering 2011 för de tre olika portföljerna med ett 
avkastningskrav på 1,5 % per månad. 
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Figur 17. Utvecklingen efter optimering 2013 för de tre olika portföljerna med 
Sharpe Ratio som metod. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18. Utveckling efter optimering 2013 för de tre olika portföljerna med en risk 
nivå på 5 % per månad. 
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Figur 19. Utveckling efter optimering 2013 för de tre olika portföljerna med ett 
avkastningskrav på 1,5 % månad. 
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Bilaga 2 Tabeller 
 
 
 
 
 

Sharpe Ratio ESG Neutrala Icke ESG 

Utveckling efter optimering Risk Risk Risk 

jul 07-apr 15 3,55 6,19 4,04 

jul 09-apr 15 4,38 6,47 4 

jul 11-apr 15 4,01 3,86 3,68 

jul 13-apr 15 3,02 3,37 3,45 
 

Tabell 6. Risk för respektive portfölj under varje utvecklingsperiod med max Sharpe 

Ratio som metod. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 7. Risk för respektive portfölj under varje utvecklingsperiod med en risknivå 
på 5 % per månad. 

 
 

  

Risknivå 5 % ESG Neutrala Icke ESG 

Utveckling efter optimering Risk Risk Risk 

jul 07-apr 15 6,34 7,88 7,01 

jul 09-apr 15 4,3 3,62 4,83 

jul 11-apr 15 5,15 3,36 4,49 

jul 13-apr 15 5,64 3,34 4,52 
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Avkastningskrav 1,5 % ESG Neutrala Icke ESG 

Utveckling efter optimering Risk Risk Risk 

jul 07-apr 15 3,42 4,79 3,81 

jul 09-apr 15 3,6 4,16 5,98 

jul 11-apr 15 3,62 4,31 4,68 

jul 13-apr 15 2,98 3,6 2,93 
 
Tabell 8. Risk för respektive portfölj under varje utvecklingsperiod med ett 
avkastningskrav på 1,5 % per månad. 
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Bilaga 3 FN Global Compact 

 
 
Human Rights 
 
Principle 1: Businesses should support and respect the protection of 
internationally proclaimed human rights; and 
 
Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.   
Labour 
 
Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the 
effective recognition of the right to collective bargaining; 
 
Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 
Principle 5: the effective abolition of child labour; and 
 
Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and 
occupation.   
  
Environment 
 
Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to 
environmental challenges; 
 
Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental 
responsibility; and 
 
Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally 
friendly technologies.    
 
Anti-Corruption 
 
Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, 
including extortion and bribery.  
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