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Värderingsmetodernas relevans i omstruktureringen mot hållbarhet på den svenska fondmarknaden

Abstract
The relevance of valuation methods in the restructuring towards sustainability in the

Swedish equity fund market.

What analysis methods do Swedish fund managers use and what influences their investment

decisions when sustainability is brought into focus? Previous research shows that profitability

has been the most driving factor influencing investment decisions, but that aspects related to

sustainability such as the environment have become increasingly more important. What does

the balance between these aspects look like today? And what exactly is sustainability

according to the fund managers themselves?

In order to portray how the Swedish fund market manages this development, our study

examines 99 different equity funds that have a strong connection to the Swedish market and a

majority holding in Swedish companies. A selection of previous research from Unruh et al.

and Amel-Zadeh & Serafeim among others are reviewed and a survey is provided to the

managers of the selected equity funds. The results are presented in their entirety because

objectively portraying a true picture of the market's view of the issue is important.

In order to ensure that more inexperienced readers understand the results and conclusions the

report begins with explaining suitable theory. Including fundamental analysis method,

technical analysis method and modern portfolio theory. In accordance with previous research

profitability emerges as the most important factor for the largest proportion of respondents,

but sustainability is also a factor of vital importance in investment decisions. Other factors

like risk and human rights are also analyzed.

Keywords: Financial Methods of Analysis; Investment Decision; Swedish Funds;

Profitability; Sustainability; ESG; SFDR.
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1. Inledning

1.1 Bakgrundsbeskrivning

Idag sker en mycket omfattande omstrukturering mot hållbarhet på finansmarknader runt om i

världen och frågan om värdering av bolag och investeringar blir aktuell eftersom nya

målbilder med fokus på hållbarhet växer fram (Boston Consulting Group, 2022). Varför

studien riktar fokus på den svenska fondmarknaden beror på att fondmarknaden är en plats

där utvecklingen går mycket fort. Det ställs högre krav på företag, finansiella institutioner och

fondförvaltare att anpassa sina verksamheter för att tillgodose marknadens nya bild av

framtiden. Med denna utveckling kommer även ett ökat ansvar för hur fondförvaltare hanterar

och integrerar hållbarhetsfrågor i sitt dagliga arbete men även i hur de utvecklar sin

verksamhet i takt med att frågorna och kraven förändras och utvecklas (Finansinspektionen,

2022). Ett tydligt internationellt exempel är hur världens största kapitalförvaltare, BlackRock,

enligt dess ordförande och VD Larry Fink, i grunden förändrar sin investeringsstrategi för att

tillgodose marknadens efterfråga på hållbara investeringar (Boston Consulting Group, 2022).

Omstruktureringen innebär att en ny allokering av kapitalet på marknaden äger rum. Enligt

analyser av European Fund and Asset Management Association (Efama) växer hållbara

fonder i fråga om inflöde av kapital, mer än dubbelt så mycket i jämförelse med så kallade

icke hållbara fonder (Efama, 2021). Tack vare denna utveckling har mycket stora volymer

kapital sedan 2015 flyttats till hållbara fonder, vars andel av kapitalet 2015 var 7 procent och

2020 var hela 11 procent (Fondbolagens förening, 2021).

Förutom dessa internationella exempel finner vi ytterligare nationella förändringar i

investerares vanor och preferenser. Enligt en Sifoundersökning från Swedbank och Swedbank

Robur uppger 6 av 10 unga svenska vuxna mellan 18 och 34 år att klimat och hållbarhet är de

viktigaste faktorerna vid investeringar samtidigt som en fjärdedel av unga vuxna uppger att de

ökat sitt investerande i allmänhet sedan 2019 (Swedbank Robur, 2021a). Som komplement

har även Fondbolagens förening under 2019 granskat hur viktigt svenska privata investerare

anser att hållbarhet är när de väljer fonder för pensions- och privat sparande. Granskningen

visar att var tredje investerare väljer en specifik fond på grund av att den har en hållbar

inriktning. Anledningen var att många investerare önskar exkludera vissa typer av bolag eller

branscher vilka de inte anser är hållbara (Fondbolagens förening, 2019).
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Med tanke på att fondförvaltare förändrar sitt agerande för att möta marknadens nya bild av

framtiden är det således viktigt att beakta hur deras värderingsmetoder samt underlag för

investeringsbeslut utvecklas. Hur arbetar fondförvaltare och hur påverkas deras underlag och

investeringsbeslut när hållbarhet spelar en större roll för allt fler investerare?

1.2 Problembeskrivning

Utvecklingen mot en mer hållbar fondmarknad har skett snabbt för att hålla jämna steg med

efterfrågan på hållbara fonder och investeringar, vilken har ökat kraftigt de senaste åren. Det

har påvisats att dagens investerare tar större hänsyn till hållbarhet när de värderar

investeringar samt använder hållbarhetsfaktorer som ett komplement till de traditionella

värderingsmetoderna (Unruh et al., 2016).

Finansinspektionen beskriver i en granskning från 2022 att den finansiella sektorn är en viktig

faktor i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. De belyser även problemet med

greenwashing, vilket är ett fenomen när bolag eller produkter marknadsförs som mer hållbara

än vad de är i praktiken. Denna marknadsföring missleder investerare och kan i slutändan leda

till att investerare förlorar förtroendet för olika bolag eller produkter (Finansinspektionen,

2022).

Under 2021 utförde Finansinspektionen en studie där olika fonder och fondförvaltare

granskades. Syftet var att undersöka hur väl fondförvaltarna har hanterat omställningen till

EU:s nya taxeringsförordning (en del av EU:s regelverk gällande skattereglering) om

hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och hur implementeringen i förvaltningen går till.

Klassificeringssystemet som SFDR innebär ställer krav på hur fondförvaltare hanterar

hållbarhetsaspekter och hur de kommunicerar informationen till allmänheten.

Informationskraven finns för att investerare ska kunna få en rättvisande bild av fonden samt

dess investeringsstrategi genom den information som finns. I sin tur ska

klassificeringssystemet minska risken för greenwashing. Finansinspektionen fann att många

fondförvaltare bör se över den information som ges till investerare för att mer korrekt spegla

fondens investeringsstrategi, innehav och målsättning (Finansinspektionen, 2021a). FI

identifierade även greenwashing som en av de främsta riskerna mot den finansiella sektorn för

år 2022. Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på FI uttalar sig om problematiken,
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För konsumenter och investerare är det viktigt att det går att lita på

informationen som finns. Det gäller särskilt de fonder som vill framstå som

allra mest hållbara eftersom det finns stor efterfrågan på den typen av fonder.

(Finansinspektionen, 2022, sid. 1)

Problematiken finns i hur relevanta de traditionella värderingsmetoderna är i förhållande till

hållbarhet och den omstrukturering som sker inom den finansiella sektorn. Mindre hållbara

investeringar får en minskad efterfrågan och således skapas även nya mer hållbara marknader

som ska hanteras. I takt med den ökade efterfrågan på hållbara fonder behöver även

investeringsstrategier och värderingsmetoder utvecklas för att spegla marknadens intresse. I

princip hälften av de svenska fonderna marknadsförs idag som hållbara, vilket ställer höga

krav på fondförvaltarna samt deras investeringsstrategier och värderingsmetoder. Det ökar

pressen på fondförvaltarna, övergripande ska hållbarhet inkorporeras allt mer i strategier där

lönsamhet historiskt sett varit det främsta målet (Finansinspektionen, 2021a). Hur förvaltarna

går till väga kan för många investerare vara svår information att få tillgång till. Det skapar

oklarhet och svårighet i att få en sanningsenlig bild av vad som påverkar fondförvaltarnas

underlag och investeringsbeslut.

1.3 Syfte

Syftet med denna rapport är att reda ut, beskriva och fastställa vilka värderingsmetoder, där

fokus ligger på fundamentala- och tekniska analysmetoder, som påverkar svenska

aktiefondförvaltares underlag vid investeringsbeslut. Vidare syftar rapporten till att beskriva

de faktorer, inte minst hållbarhetsfaktorer, som påverkar och i vilken utsträckning de påverkar

fondförvaltares investeringsbeslut.

Studien syftar därför till att besvara följande frågeställningar:

● Vilka värderingsmetoder påverkar fondförvaltares investeringsbeslut?

● Vilka faktorer, i synnerhet hållbarhetsfaktorer, påverkar fondförvaltares

investeringsbeslut?
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2. Teoretisk referensram

2.1 Fundamental analysmetod

Fundamental analysmetod är en vanlig analysmetod som används av såväl småsparare som

finansanalytiker. Analysmetoden syftar till att värdera ett bolag till dess verkliga värde genom

att analysera och kombinera olika aspekter relaterade till bolaget som analyseras. Värdet

härstammar från både interna och externa faktorer som påverkar det specifika företaget och

dess utveckling. Analysmetoden har i regel sin teoretiska grund i företagets finansiella

rapporter, såsom balansräkning, resultaträkning och noter till bokslut, samt företagets

historiska värden och data. Några viktiga aspekter att värdera är framtida inkomster och

utdelningar samt se på hur bolagets riskbild förändras, men även hur bolagets likviditet ser ut

i närtid och på längre sikt (Baresa, Bogdan & Ivanovic, 2013; Ryttersson, 2021a)

Arbetet kan uppfattas som omfattande men tack vare att både kvantitativa- och kvalitativa

analyser inkluderas skapas en gedigen helhetsbild av bolaget och dess faktiska värde.

Kvantitativa analyser grundar sig på företagets finansiella rapporter, på finansiella mått och

historisk data. Genom dessa data fastställs finansiella nyckeltal vilka normalt (Baresa et al.,

2013) handlar om olika likviditetskvoter, soliditetskvoter och lönsamhetsmått m.fl..

Likviditetskvoter visar på hur ett företag står i det korta loppet, exempelvis ger de information

om hur ett företags kortsiktiga betalningsförmåga ser ut, ofta med fokus på i vilken grad ett

företag kan betala sina kortsiktiga skyldigheter för att undvika insolvens eller finansiella

svårigheter (Baresa et al., 2013).

Soliditetskvoter visar på hur finansieringen av tillgångar inom ett bolag ser ut. Mer specifikt

hur relationen ser ut mellan finansiering via eget kapital eller genom skulder (Baresa et al.,

2013).

Lönsamhetsmåtten mäter ett företags ekonomiska effektivitet vilket i längden också ger en

bild av den framtida avkastning bolaget kan producera (Baresa et al., 2013).

Utöver de ovan nämnda måtten är kapitalomsättningskvoter samt marknadsvärdeskvoter

vanliga i analysen. En annan vanlig metod är att värdera företagets framtida kassaflöden och

analysera hur de kommer att förändras över tid. En Discounted Cash-Flow modell kan vara

användbar för en investerare då den som ett verktyg kan ge en indikation på hur ett företags
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lönsamhet och tillväxtmöjligheter ser ut nu och i framtiden. Viktigt att belysa här är dock att

antaganden gjorda av nyttjaren ingår i modellen vilket utan kunskap kan leda till felaktiga

resultat och information. Kunskap om det företag som analyseras är således mycket viktigt

(Baresa et. al, 2013). Kvalitativa analyser fokuserar på de aspekter av företagsvärdering som

inte direkt är kopplat till historisk data. Där är det vanligt att analysera bolagets ledning,

riskbild (nu och i framtiden), marknadsandelar samt marknadsposition, utvecklingsarbete av

nya produkter och makroekonomiska faktorer. Makroekonomiska faktorer är särskilt viktiga

att utvärdera då de kan ha stor påverkan på marknadsläget och ofta är svåra för individuella

företag att påverka. Det finns fyra makroekonomiska faktorer som direkt eller indirekt

påverkar företagets aktiekurs och således bolagets marknadsvärde, dessa är BNP, graden av

arbetslöshet, inflation samt utbuden av pengar (Baresa et al., 2013).

Sista steget i den fundamentala analysen är att fastställa ett värde på bolaget och det värdet

vägs sedan mot den bedömning marknaden gör. Målet är att hitta företag som har potential att

utvecklas positivt samt enligt marknaden är för lågt värderade. En fundamental analys utgör

således ett till synes gott beslutsunderlag vid investeringsbeslut (Ryttersson, 2021a; Avanza,

u.å.).

2.2 Teknisk analysmetod

Teknisk analysmetod är även det ett välanvänt verktyg men i jämförelse en mindre utbredd

metod än fundamental analys. Metoden används sällan av småsparare men används och

utnyttjas till en större grad av finansanalytiker samt vid implementeringen av artificiell

intelligens (Nti, Weyori & Adekoya, 2020).

Förenklat innebär metoden att studera och analysera olika trender i prisutvecklingen för en

aktie på aktiemarknaden. Historisk data exempelvis aktiekurser och ordervolym utgör

grunden för teknisk analys och analyseras genom tekniska indikatorer men framför allt med

hjälp av olika grafer. ”Allt syns i grafen” är ett inom teknisk analysteori myntat begrepp som

betyder att all lämplig information om ett företag eller marknad återfinns i grafen. All

information, både historisk och nutida, exempelvis kvartalsrapporter kommer återspeglas i

grafen vilket tack vare dess illustrativa egenskaper är smidig att använda och blir ett kraftigt

verktyg. Enligt entusiastiska användare kan det sägas att inget annat verktyg är nödvändigt

som underlag för investeringar eller för att värdera bolag (Nti et al., 2020; Ryttersson, 2021b).
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En investerare som använder teknisk analys kan sägas lägga mindre vikt vid de enskilda

företagen som analyseras då fokuset snarare landar på marknadstrender och aktiekurser.

Argumentationer finns för att investerare som använder sig av modellen har en mer kortsiktig

investeringsstrategi och mer eller mindre letar efter bolag vilka för tillfället har ett lägre värde

än dess riktiga värde. Generellt bygger strategin på att köpa aktien vid en initial uppåtgående

trend och sedan sälja aktien när dess kurs nått sitt tak (Nti et al., 2020). Nedan beskrivs de

vanligaste verktygen:

Candlestick formationer är ett av de mest implementerade grafverktygen. Diagrammet består

då av så kallade candles med andra ord staplar som representerar en av användaren vald

tidsperiod. Staplarna har en kropp och svansar ovan och under vilket symboliserar

prisutvecklingen över den valda tidsperioden. Kroppen symboliserar i sin tur öppnings-

respektive stängningskursen för den valda aktien. Om priset gått upp det vill säga

öppningspriset är lägre än stängningspriset är stapeln grön (eller vit). Om motsatt är stapeln

röd (eller svart). Svansarna representerar högsta respektive lägsta pris under tidsperioden

(Ryttersson, 2021b).

Trendlinjer är ett annat mycket vanligt verktyg där man använder sig av raka linjer som ritas

in i diagrammet vilket tydligt visar på aktieprisets riktning. Normalt skapas en trendkanal där

de högsta värdena anknyts till varandra och de lägsta värdena anknyts till varandra genom de

raka linjerna över en tidsperiod. En stigande trend indikeras genom att bottenvärdena eller

toppvärdena blir högre och högre och en fallande trend indikeras av om värdena blir lägre och

lägre. Normalt återfinns primärlinjer, sekundärlinjer och tertiärlinjer i ett diagram och

uppvisar olika detaljrikedom om trendriktningen (Ryttersson, 2021b).

Glidande medelvärden såsom SMA (simple moving average) och EMA (exponential moving

average) symboliserar ett snitt över tid och följer vissa regler vid bedömning. Ett medelvärde

som pekar uppåt visar på en stigande trend och motsatt om medelvärdet pekar nedåt. Även

den aktuella prisnivån har avgörande information. Ett pris som är lägre än medelvärdet visar

på en fallande trend och motsatt om priset är högre än medelvärdet (Ryttersson, 2021b).

2.3 Modern portföljteori - Diversifiering

Investeringsteorin baseras på att investerare är obenägna att ta risker och att de i teorin kan

sammanställa en portfölj som maximerar den riskjusterade avkastningen. Teorin grundas i

diversifieringseffekter och allokeringsstrategier som sprider ut risken och därmed minskar
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den totala risken i en portfölj. Diversifieringseffekten syftar till att minimera icke

systematiska risker, vilket innebär att minimera bolagsspecifika- och branschspecifika risker,

genom att inkludera bolag som inte är starkt korrelerade till varandra. Riskspridning kan

åstadkommas på flera olika sätt, exempelvis genom att inkludera bolag från olika branscher,

länder, marknader eller tillgångar av olika slag och risknivåer. Effekten av diversifiering kan

enbart minimera de icke systematiska riskerna men inte de systematiska, vilket är den

aggregerade marknadsrisken (Corporate Finance Institute, u.å.a).

Diversifiering är en vital del i fondförvaltningen och är synonymt med riskspridning eftersom

det kan mildra de negativa effekterna vid ett kursfall (Lannebo, u.å.). I Sverige är det

lagstadgat att aktiefonder minst måste innehålla 16 olika aktier (HFD 2017:19) och att

innehavet av en enskild aktie får uppgå till max 10 procent av fondens förvaltade kapital

(SFS 2004:46, 5 kap., 5§). En aktiefond är ofta en väldiversifierad produkt som ger en god

riskspridning (Lannebo, u.å.).

2.4 Aktieindex

Ett börs- eller aktieindex mäter utveckling hos en samling av aktier. Samlingen av aktier kan

tillhöra en specifik bransch, börs eller storlek på företag. Vilka aktier som ingår i ett specifikt

index kan även variera beroende på exempelvis mer specifika kriterier som företag vars aktie

ska ingå i indexet måste uppfylla. Det kan exempelvis röra sig om olika hållbarhetskriterier

(Nasdaq OMX Nordic, u.å.).

Indexet mäter utvecklingen av aktierna i förhållande till ett specifikt startdatum, vilket

vanligen benämns som 100. Om samlingen av aktier ökar i värdet får indexet ett värde över

100, följaktligen om samlingen av aktier minskar i värde får indexet ett värde under 100.

Indexet fungerar således som ett jämförelsetal (Nasdaq OMX Nordic, u.å.).

2.5 ESG

ESG är en akronym för begreppen Environmental, Social och Governance. Uttrycket är ett

globalt etablerat ramverk som investerare använder när de värderar investeringar och bolag

gällande hållbarhetsfaktorer (Corporate Finance Institute, u.å.b).

Ramverket utvecklades redan på 1960-talet där fokus låg på faktorn socialt ansvar av ESG.

ESG applicerades genom att investerare exkluderade bolag vars verksamhet baserades på

tobaksförsäljning eller bolag som bidrog till apartheidsystemet i Sydafrika. Sedan 1960 har
11
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ESG utvecklats och formats av efterfrågan på finansmarknaderna, för att spegla de moderna

värderingarna i samhället. ESG används idag som ett redskap för att undersöka och bestämma

hur hållbarhetsfaktorer implementeras i bolag samt utifrån utvalda hållbarhetskriterier ge ett

mått på hur hållbart bolaget är (MSCI, 2018). Att inkludera ESG i värderingsmodeller och

investeringsbeslut har ökat i popularitet de senaste åren, vilket ligger i linje med moderna

värderingar på finansmarknaden. Ramverket ESG har flyttat fokuset från de traditionella

värderingsmetodernas mål, som generellt varit att identifiera investeringar med hög

lönsamhet, till att utvärdera investeringar utifrån faktorer som bidrar till en ökad hållbarhet

(Corporate Finance Institute, u.å.b).

Miljöfaktorn i ESG inkluderar exempelvis, bolags klimatpåverkan, användning av

energikällor, koldioxidutsläpp och föroreningar samt påverkan på natur, vatten, luft och

biologisk mångfald investeringar (Corporate Finance Institute, u.å.b). Andra viktiga aspekter

som utvärderas är bolagets användning och utvinning av naturresurser genom hela dess

tillverknings/- och försörjningskedja samt dess påverkan på miljön (S&P Global, 2019).

Miljöfaktorn har även uppmärksammats mer i förhållande till de andra faktorerna de senaste

åren. Vilket grundar sig enligt S&P Global (2019) på förväntningar om att framtiden kommer

att präglas av problematik med vattenbrist, klimatförändringar, en ökad mängd

luftföroreningar och höga temperaturer som således kan komma att negativt påverka och

hämma den ekonomiska tillväxten.

Faktorn socialt ansvar uttrycks vanligtvis som olika förhållanden, det kan exempelvis handla

om bolagets relation till dess anställda eller investerare (Corporate Finance Institute, u.å.b).

Andra viktiga aspekter är arbetsförhållandena och säkerheten för bolagets anställda samt

vilket ansvar bolaget tar för dess verksamhet, produkter och kunder. Dessa faktorer inkluderas

i ESG på grund av att de anses ha antingen en kortsiktig eller långsiktig påverkan på ett

bolags finansiella prestationer (S&P Global, 2020a).

Faktorn bolagsstyrning redogör för hur ett bolags är strukturerat samt hur beslutsprocessen är

utformad. Viktiga aspekter av bolagsstyrning är att utvärdera hur fördelningen av rättigheter

och skyldigheter varierar mellan olika aktörer i ett bolag. Exempelvis styrelse, chefer,

aktieägare eller andra intressenter. Andra faktorer som undersöks är styrelsens

sammansättning i form av diversifiering när det gäller exempelvis bredd i bakgrund och

kunskap samt arbete med inkludering av samtliga parter. En vidare analys av denna del av
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ESG ger investeraren en god bild av hur bolaget styrs och kan därefter besluta och bedöma

om olika risker och möjligheter associerade med bolaget (S&P Global, 2020b).

2.6 ESG-Poäng

ESG består av ovannämnda tre faktorer och utgör en grundläggande mall för att bedöma om

ett bolag är hållbart eller inte. För att undersöka hur olika bolag förhåller sig till varandra samt

underlätta i jämförelse mellan dem sammansätts och kvantifieras ESG-faktorerna till

ESG-poäng. Det finns flera olika internationella institut som sätter ESG-poäng, några av

dessa är Bloomberg, MSCI och Thomson Reuters (Tarmuji, Maelah & Habib, 2016). Ett annat

känt institut som sätter ESG-betyg är Morningstar. De sätter ett hållbarhetsbetyg efter

utvärdering av Sustainalytics analyser, där ett företags prestation inom de tre ESG-faktorerna

mäts. Bolagets prestation jämförs sedan poängmässingt på en skala 1 till 100 med andra

bolag, där 0 anses vara ett lågt betyg och 100 anses vara ett högt betyg. Dessa betyg kan även

anpassas till fonder där hela fondens innehav analyseras och jämförs sedan med andra fonders

innehav. Fondmarknaden återger att Morningstar uttrycker svårigheter med hållbarhetbetyg

för fonder, då de generellt är svårare att jämföra på ett rättvist sätt. Där bör endast fonder med

innehav inom samma bransch eller kategori jämföras. De förklarar svårigheterna med att

Sustainalytics analyser anpassar sig till det individuella bolaget och dess bransch och kan

därför inte ge jämförliga resultat med ett bolag verksamt inom en annan bransch med andra

hållbarhetsutmaningar (Fondmarknaden, u.å.).

Tarmuji et al. (2016) menar även på att om ett bolag får ett högt ESG-poäng av något av de tre

instituten är det en bra indikator på att bolaget värderar långsiktigt värdeskapande för ägare av

bolaget högt. Ett bolag med hög ESG-poäng följer troligen även principerna för CSR,

corporate social responsibility vilket enligt standarden innebär att bolaget har en god

bolagsstyrning (Lööf & Stephan, 2019).

2.7 Aktiv/- Passiv förvaltning

Passiv förvaltning utgår ifrån en inaktiv investeringsprocess där förvaltaren till största delen

har en inaktiv hantering av kapitalet i fonden. Det innebär att fondförvaltaren inte tar några

aktiva beslut om vart kapitalet i fonden ska investeras utan istället styrs värdefördelningen av

ett index. Metoden syftar i grunden till att skapa en avkastning som motsvarar en marknads

genomsnitt till en så låg kostnad som möjligt för investeraren. Det är inte sällan att metoden
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beskrivs som ett följa John-beteende gentemot ett specifikt index över en marknad och/eller

bransch (Kull, 2021).

Ett exempel är en fond som följer OMXS30, vilket innebär att fonden utövar ett så kallat följa

John-beteende mot indexet OMXS30. Indexet består av Sveriges 30 mest handlade aktier på

Stockholmsbörsen. Om en aktie ingår i indexet investerar fonden i den aktien, ingår den inte

investerar inte fonden i den även om avkastningen skulle vara mer gynnsam (Kull, 2021).

Fondens värdefördelning, det vill säga hur mycket kapital som investeras i varje innehav, styrs

även det av indexet på grund av den passiva förvaltningen. Fonden fördelar förmögenheten

och investerar motsvarande aktiernas respektive andelar av indexets totala värde. Det vill säga

om indexet består till 10 procent av en specifik aktie motsvaras fördelningen i fonden så att

även den består till 10 procent av just samma aktie (Nordea Funds, 2020).

Citatet av John C. Bogle, som anses vara indexfondens skapare, är väldigt passande och ger

en kort och koncis sammanfattning av passiv förvaltning:

Leta inte efter nålen i höstacken. Köp hela stacken istället. (Kull, 2021, sid. 1)

Aktiv förvaltning har ett snarast omvänt beteende där målet är att skapa en avkastning som är

högre än ett utvalt jämförelseindex.. Metoden går alltså ut på att fondförvaltare sållar bland

aktier för att hitta guldkornen. Endast dessa investerar de i (Nordea Funds, 2020). Stor vikt

läggs på förvaltarnas kompetens och skicklighet. Normalt gör de noggranna och ofta

djupgående analyser och granskningar av de bolag de är intresserade av, guldkornen

investerar de i. Denna förvaltningsmetod är som beskrivet mer krävande för förvaltarna vilket

i normalfallet gör att dessa fonder har högre förvaltningsavgifter är de som har en passiv

förvaltning (Nordea Funds, 2020; Kull, 2021).

2.8 Internationella/- Nationella institutioners mål & regelverk

Den svenska staten har i sin institutionella roll tagit flera viktiga initiativ för att upprätthålla

ett aktivt arbete för en hållbar finansmarknad. Ett exempel är initiativet om statliga

kreditgarantier för gröna investeringar (Finansdepartementet, Näringsdepartementet, 2021).

EU:s gröna taxonomiförordning som introducerades i Sverige och blev tillämplig januari

2022 är ett annat exempel på institutionellt initiativ och direktiv. Genom förordningen

implementeras ett gemensamt klassificeringssystem för hållbara investeringar, vilken syftar

till att hjälpa investerare placera sitt kapital mer hållbart. Etableringen av systemet utgör
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således en del av EU:s ramreglering för styrningen av finansmarknaden mot hållbar tillväxt

(Finansinspektionen, 2021b).

Klassificeringssystemet, Sustainable Finance Disclosure Regulation normalt benämnt SFDR,

redovisas vanligtvis på artikelnivåerna 6, 8 och 9. För att en fond ska klassificeras enligt

artikelnivå 6, en så kallade grå fond, kräver inte SFDR att fondförvaltare ska beakta risker

associerade med hållbarhet för fonderna de erbjuder. För artikelnivå 8, en så kallade ljusgrön

fond, kräver SFDR att fonden, förutsatt att bolagen de investerar i följer praxis för god

bolagsstyrning, ska främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. För artikelnivå 9, en

så kallade mörkgrön fond, kräver SFDR att fonden ska ha ett hållbart mål med dess

investeringar (Finansinspektionen, 2021c).

Utöver taxonomin påverkas fondmarknaden internationellt av bland annat 17 hållbarhetsmål

introducerade i Agenda 2030 (Swedbank Robur, 2021b) samt internationella avtal som

Parisavtalet (Sparbanken Boken, u.å.) när fokus riktas mot klimatförändringarna och att den

globala temperaturökningens omfattning ska begränsas. I linje ligger även FN Global

Compact som är världens största hållbarhetsinitiativ (FN Global Compact, 2022a) vars mål är

att "mobilisera en global rörelse av hållbara företag och intressenter för att skapa den värld vi

vill ha" (FN Global Compact, 2022b).

Att finans- och fondmarknaden här har en betydelsefull roll finns det en bred enighet om.

Kapitalet bör allokeras mot hållbara investeringar för att driva utvecklingen framåt mot ett

hållbart samhälle (Finansdepartementet, 2022).

2.9 Relaterad litteratur och studier

Unruh et al. (2016) undersökte hur finansiella marknader har struktureras mot mer hållbara

marknader och vad som kan ha orsakat ett sådant skifte. Undersökningen visade att det främst

var investerares efterfrågan av hållbara investeringar som drev omstruktureringen.

Professionella investerare, såsom fondförvaltare och kapitalförvaltare, kunde ha egna

målsättningar med en specifik fond eller portfölj men innehavet drevs och påverkades till stor

del av kundernas efterfrågan och intresse (Unruh et al., 2016).

Amel-Zadeh & Serafeim (2018) utförde en global studie där de undersökte hur och varför

professionella investerare använde sig av ESG faktorer vid investeringsbeslut. Genom sin

studie dokumenterade de att en stor majoritet av målgruppen svarade att de prioriterar
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finansiella faktorer före etiska faktorer såsom ESG som underlag vid investeringsbeslut. De

konstaterade även att dessa troligtvis varierar mellan olika länder och världsdelar, då de bland

annat fann skillnader mellan Europa och USA. Där 48 procent av Europeiska investerare

svarade att de tenderar att inkludera ESG i sin investeringsstrategi till skillnad från 27 procent

av Amerikanska investerare som svarade på samma fråga. Amel-Zadeh & Serafeim (2018)

fann även i sin studie att ett stort antal av de tillfrågade investerarna började inkludera ESG i

sina investeringsstrategier på grund av efterfrågan och intresse från deras kunder. Resultatet

ligger i linje med de teorier som Unruh et al. (2016) presenterar i sin artikel.

Finansinspektionen (FI) genomförde en studie relaterat till SFDR klassificering under året

2021 där målet var att klargöra hur fondförvaltare resonerade kring denna nya taxonomi från

EU. FI fann bland annat att 580 fonder av de 785 undersökta (73,9 procent) klassificerades

som artikel 8 enligt SFDR vilket då betydde att de främjar hållbarhetsaspekter i investeringar.

12 fonder (1,5 procent) av de undersökta fondbolagen klassificerades som artikel 9 och hade

hållbar investering som mål. Granskningen klargjorde också att 381 (48,5 procent) av dessa

fonder marknadsförs som hållbara men att 18 av dessa inte klassificeras som artikel 8 eller 9.

FI:s slutsatser var bland annat att fonderna på den svenska fondmarknaden i stor utsträckning

klassificeras som hållbara fonder och att en betydande del av dem ställer höga krav på sina

respektive investeringar (Finansinspektionen, 2021c).

2.9.1 Slutsatser

Tidigare forskning ger en bild av att marknadens utveckling mot hållbara investeringar till

stor del drivs av investerare men även av statliga och internationella initiativ som exempelvis

Finansinspektionens arbete med SFDR. Finansinspektionens granskningar från 2021 visar på

ett samband mellan missvisande marknadsföring i relation till artikelklassificering enligt

SFDR (Finansinspektionen, 2021c). Bilden av att fondmarknaden ännu inte är fullt effektiv

skapas och mer transparens mot investerare är en viktig del i utvecklingen mot en effektiv

marknad.
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3. Metod

Studien grundade sig på frågeställningen och hämtade sin teoretiska bas från den teori som

genom studien varit relevant, exempelvis teori relaterad till analysmetoder och förvaltning.

Analysen hanterade sedan en kombination av kvalitativ och kvantitativ information i relation

till den teoretiska basen för att skapa möjligheten att besvara studiens frågeställning:

● Vilka värderingsmetoder påverkar fondförvaltares investeringsbeslut?

● Vilka faktorer, i synnerhet hållbarhetsfaktorer, påverkar fondförvaltares

investeringsbeslut?

Information för studien hämtades i huvudsak från marknaden genom en enkät som skickades

ut till personer av intresse för studien. I mailutskicket öppnades det upp för att istället svara

via mail eller genom en telefonintervju vilket några av respondenterna valde. Personer av

intresse kan sägas vara nyckelpersoner på den svenska aktiefondmarknaden med lämpliga

kunskaper inom området. Inom studiens ramar är alla deltagande respondenter

(personer/företag/) anonyma. Rapporten delger heller inte i detalj vilka fondbolag som ingått i

urvalet för studien.

Vidare genomfördes ett betydande arbete i form av dokumentations- och

informationsgenomgång gällande de fonder som ingick i studiens urval. Målet med all

inhämtad information från dokument, mail och intervjuer var att skapa en grund för studiens

analys samt ge stöd åt inhämtad information från den enkät som skickades ut.

3.1 Enkät, Intervju & Mail

Informationskällorna (enkät, intervju och mail) hanterades med fokus på objektivitet och

neutralitet för att studiens substans skulle genomsyras av faktisk information från den svenska

fondmarknaden.

Enkäten utformades, med frågor baserade på det material som studien tidigare behandlat, på

ett sådant sätt att samtliga deltagare besvarade en identisk frågeställning. Utformningen av

enkäten baserades på att belysa både potentiella skillnader och potentiella samförstånd vilka

kunde finnas mellan respondenter. Enkätens utformning ansågs bidra till att klargöra hur

marknaden såg på vad som påverkar fondförvaltares investeringsbeslut. Första delen av

enkäten syftade till att skapa en bild av vilken eller vilka värderingsmetoder som i störst
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utsträckning påverkade investeringsbesluten hos den specifika respondenten. I den senare

delen låg fokus på hållbarhet. Slutligen knöts enkätens delar ihop och det öppnades även upp

för tillägg av ytterligare information från respektive respondent om denna ansåg att enkäten

saknade viktig information eller andra intressanta aspekter. Upplägget hade det valda

utförandet för att skapa en naturlig sammanflätning av enkätens olika delar. Även för att

studien i ett senare skede skulle kunna analysera den svenska fondmarknaden när det kommer

till vilka värderingsmetoder och faktorer som påverkar förvaltares investeringsbeslut. För att

skapa en variation och lätthet i frågeställningen och öppna för individuella inslag användes en

kombination av både öppna och slutna frågor.

Intervjun som genomfördes utformades på ett liknande sätt för att bibehålla studiens ram och

målbild. Däremot utnyttjades även möjligheten för mer djupgående och anpassade följdfrågor

vilket ansågs bidra till att öka relevansen av inhämtad information kopplad till studiens syfte.

3.2 Rapporter och dokument

Utöver tidigare nämnda källor inhämtades information även från rapporter och dokument

utgivna av fondbolagen och andra aktörer. De dokument som studerades var årsredovisningar,

hållbarhetsrapporter, fondfaktablad och informationsbroschyrer. Även olika hemsidor såsom

Swesif och Morningstar samt egna hemsidor för de fonder som ingick i studiens urval

studerades. Där undersöktes och dokumenterades fondens hållbarhetsarbete och

hållbarhetsrelaterade upplysningar noga. Baserat på den teori och litteratur som studien

tidigare behandlat dokumenterades genom rapporter och dokument exempelvis faktorerna

förvaltningmodell, exkluderingsstrategi, miljömål, institutionella mål, hållbarhetsanalys,

internationella normer och EU-kategorisering (SFDR).

3.3 Avgränsningar

För att kunna besvara frågeställningarna inom ramen för kandidatkursen gjordes

avgränsningar för studien. Avgränsningarna gjordes i enlighet med studiens syfte och

avgränsade arbetet först geografiskt till den svenska marknaden. Därefter gjordes ett urval av

de fonder som undersöktes i studien, där de utvalda fonderna var aktiefonder med en

betydande del av innehavet placerat i svenska marknadsnoterade aktier och i vissa fall

aktierelaterade instrument. Urvalet av fonder togs fram med hjälp av funktioner på den

svenska banken och aktie- och fondplattformen Avanza. Urvalet reglerades till aktiefonder
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inom Sverige och sorterades sedan i fallande ordning med avseende på fondens förvaltade

kapital. Sorteringen inkluderade 99 olika fonder, vilket utgjorde urvalet i studien där

populationen innefattade alla fonder på den svenska aktiefondmarknaden. Valet av fonder

grundade sig i att studien syftade till att fånga en mångfald av olika fonder, fondbolag och

förvaltare med stark koppling till Sverige.

Vidare gjordes även avgränsningar i linje med studiens syfte vilket bland annat var att

fastställa vilka metoder som påverkar investeringsbesluten och hur fundamentala metoder

vägs mot de mer tekniska. Här fungerade fundamental analysmetod och teknisk analysmetod

som två traditionella analysmetoder då de är vanliga och används av en utbredd skara av

investerare. De två analysmetoderna har tydliga skillnader vilket ansågs främja arbetet med

jämförelse och analys dem mellan.

3.4 Metoddiskussion

Största delen av informationen samlades in genom enkät- och intervjufrågor. Initial kontakt

med fondförvaltarna togs via ett mailutskick, där enkäten bifogades. Metodvalet av

insamlingen av information kan leda till en viss form av snedvridning i resultatet. En identisk

enkät skickades ut genom mail till 143 fondförvaltare och svar har erhållits från 16 av dessa

vilket utgör ungefär 16 procent av antalet fonder i urvalet. På enkäten svarade 11 förvaltare, 4

återkom via mail och 1 genom telefonintervju. Att respondenter valde olika sätt att delta på

kan ha bidragit till svårigheter i jämförelsen av data. Samtidigt kan det ha bidragit och

resulterat i en möjlighet där olika typer av data kompletterar varandra och att det i sin tur

skapade en bättre resultatbild. De som bidrog till studien och svarade på enkäten angav också

en varierad erfarenhet av fondbranschen, från mitten av 1990 fram till mitten av 2010, vilket

gav ett intryck av att resultatet innefattade åldersrelaterade variationer. De som återkopplade

men som avböjde att delta gjorde det av olika anledningar, oftast handlade det om brist på tid

eller intresse. Även svårigheter för ett antal förvaltare att få tillgång till enkäten på grund av

att deras bolag använde mailfilter uppmärksammades vilket gjorde att några potentiella

respondenter slutligen avböjde att delta. Att fondförvaltare valde att avstå medverkan kan ha

bidragit till en viss snedvridning i resultatet då de som valde att delta kan ha haft ett större

intresse samt en mer positiv inställning till studiens ämne. Ett troligt scenario är samtidigt att

förvaltare som värderar hållbarhetsfaktorer högt och följer strikta hållbarhetskrav i fonden

hade ett större intresse i att delta i studien och dela med sig av sin investeringsprocess.

Förvaltare som inte prioriterar hållbarhet lika högt i sin investeringsprocess valde troligt att
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delta i mindre utsträckning. Sammantaget blev det möjligen svårare att dra slutsatser för hela

den svenska aktiefondmarknaden, vilket var ett av studiens mål. Samtidigt kan det beskrivna

fenomenet ge förvaltare möjligheten att utnyttja studien i syfte att framstå som mer

miljömedvetna än vad de faktiskt är, så kallat greenwashing. För att motverka fenomenet lade

studien stort fokus på anonymitet vilket också potentiellt skapade en snedvridning i resultatet

eftersom en lockelse att delta försvann. Dock kan det inneburit att studien ändå

sammanställde en mer rättvisande bild av hur hållbarhetsinitiativet ser ut på marknaden och

hur förvaltare påverkas av dessa aspekter.

Urvalet påverkades av Avanzas fondlista vilken baserades på institutet Morningstars

klassificering av fonder. Upplägget skapade en bild av trovärdig information men samtidigt

var det sekundärdata i Avanzas fondlista vilket möjligen påverkat arbetets resultat.

Begreppet hållbarhet definierades inte strikt i rapporten eller enkäten. Författarna valde att

utforma enkäten på ett sådant sätt för att ge möjlighet till respondenterna inom studien att visa

sin uppfattning av begreppets innebörd. Hållbarhet kan ha en bred betydelse och precis vilka

faktorer som ingår i begreppet kan vara subjektivt. Det är upp till marknaden, bolaget eller

individen att bestämma och sätta upp tydliga riktlinjer. Därför utformades två frågor i enkäten

med en öppen frågeställning kring hållbarhet där respondenten får möjlighet att själva berätta

och visa vad dem tycker hållbarhet är och vilka faktorer som ingår i begreppet. Eftersom

hållbarhet inte tydligt definierades i enkäten finns det en risk att respondenterna tolkade

begreppet olika, vilket möjligen färgat de svar som lämnades på övriga frågor. Potentiellt

komplicerades en jämförelse mellan de olika respondenternas svar vilket togs in i beräkningen

vid utformningen av enkätfrågorna och vid sammanställningen av resultatet. På grund av

studiens begränsade omfattning och att författarna avsåg att vara transparenta mot läsaren vid

tolkning och bearbetning av resultatet, inkluderades helt det stickprov av svar inkomna från

de respondenter som besvarat bland annat enkäten i det resultat som presenterades. Detta

gjordes för att åsikter om resultatet ansågs vara subjektiva beroende på vilken läsare som tog

del av arbetet.

Författarna ansåg även att den rådande finansiella ostadigheten i världen var av vital vikt för

arbetet och arbetets resultat. Exempelvis på grund av kriget i Ukraina (2022) vilket möjligen

resulterade i en snedvridning i studiens resultat då finansmarknadens globala spelplan i vissa

avseenden skrevs om på kort tid och möjligen påverkade fondförvaltares och investerares syn

på investeringar.
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4. Resultat

4.1 Resultat från enkät

Resultatet för enkäten kompletteras med sammanfattande kommentarer från de mailsvar som

mottagits och den telefonintervju som genomförts. Resultaten presenteras utan ihållande

struktur mellan frågorna vilket gör att det exempelvis inte finns någon koppling mellan svar 1

i Lista 1 och svar 1 i Lista 2. Svaren kan också i vissa fall vara något sammanfattade.

Övergripande är målet dock att ge en sann bild av de svar respondenterna angivit. Eftersom

mycket och detaljerad information återges här placeras av praktiska skäl för rapporten

kompletta alternativ och enkätfrågornas tilläggsinformation i Bilaga 1.

4.1.1 Enkätfrågor

1. Vad jobbar du med och hur ser din yrkeskarriär ut?

Uteslutande besvarades enkäten, mailsvaren och telefonintervjun av nyckelpersoner som

beskrev sig själva som fondförvaltare, aktieanalytiker och portföljförvaltare. Flera av

respondenterna angav även detaljer om sin yrkeskarriär där erfarenhet varierade från mitten

av 1990 fram till mitten av 2010.
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2. Vilka analysmetoder påverkar ert underlag vid investeringsbeslut?

Diagram 1, återger i vilken utsträckning respondenterna använder valbara analysmetoder. Alternativ 15

och 16 är tillskott i undersökningen av individuella respondenter vilket resulterat i att endast en

respondent valt respektive alternativ.

Respondenterna svarade på frågan enligt Diagram 1. För komplett utskriven lista av

svarsalternativen se fråga 2 i Bilaga 1. Enligt diagrammet går det att urskilja att 90,9 procent

av respondenterna ansåg att analysmetod 2, 4, 8, 9, 10 och 12 i olika kombinationer var av

betydelse för deras investeringsbeslut.

Utöver det var också alternativ 1 och 3 av stor betydelse enligt 81,8 procent av

respondenterna, samt 6 och 11 enligt 72,7 procent av respondenterna. Metoderna som

representeras av 15 och 16 är tillskott i undersökningen av individuella respondenter vilket

gjort att endast en respondent valt respektive alternativ.

Intervju/- Mailkorrespondens: Analysmetoderna varierar beroende på om det gäller passivt

förvaltade fonder så kallade indexfonder eller aktivt förvaltade fonder. För indexfonderna

gäller oftast helt passiv förvaltning enligt motsvarande referensindex eller egenskapade

kriterier för önskat ändamål som ändå blir likt ett motsvarande index av aktier som kan ingå i

fonden. Det som ändå tycks påverka en del indexfonder är att en anpassad

exkluderingsstrategi som genom hållbarhetsanalyser kan komplettera relevanta index vid

investeringsbeslut. För de aktiva fonderna följs en fundamental analys av bland annat
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kvantitativa modeller, hållbarhetsaspekter/ESG, riskbild, värdering (köpläge) och lönsamhet

(total potentiell avkastning). Diversifiering är något som också är vitalt för aktiva fonder.

3. Rangordna de ovan valda analysmetoderna genom siffernumrering från den med störst

betydelse till den med minst betydelse för er investeringsstrategi. (ex. 13.2.4.7.1 osv.)

Lista 1

6, 1, 2, 4, 5, 8

10, 9, 3, 2, 4, 8, 12, 6

10, 1, 2, 3, 9, 12, 4, 6, 8, 11, 5, 7

1, 2, 3, 9, 4, 8, 10, 11, 12, 5, 13

4, 1, 9, 12, 2

10, 2, 3, 1, 12, 9, 8, 4, 11, 6, 5

10.1.2.3.4.12.6.8.9.11

15, 5, 7, 1, 4

9

6,2,10,4,1,3,9,8,12,7,5,11,14

2, 3, 10, 1, 4, 8, 6, 9, 12, 11, 7

Lista 1, återger en rangordning av valbara analysmetoder, där respondenterna anger den analysmetod

som har störst påverkan på dess investeringsbeslut först och sedan resterande i fallande ordning.

Av resultatet i Lista 1 går det att utläsa att svarsalternativ 10 rankas högt samt att alternativ 1

och 2 även de har stor betydelse för respondenterna. Tydliga kommentarer framfördes dock i

samband med svaren på denna fråga gällande att denna rangordning kan bero på vilken

investeringsmöjlighet det handlar om men att denna fördelning övergripande gäller mer

generellt.
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4. Vilken eller vilka faktorer påverkar ert underlag vid investeringsbeslut?

Diagram 2, återger i vilken utsträckning valbara faktorer påverkar respondenternas underlag och

investeringsbeslut.

Respondenterna svarade på frågan enligt Diagram 2. För komplett utskriven lista av

svarsalternativen se fråga 4 i Bilaga 1. Av diagrammet går det att utläsa att 90,9 procent av

respondenterna inkluderade faktorerna lönsamhet, ESG-faktorer och bolagsspecifik risk i

beslutsunderlagen för investeringsbeslut. Vidare, 72,7 procent av respondenterna inkluderade

mänskliga rättigheter och 63,6 procent av respondenterna inkluderade miljö,

aggregerad/marknadsrelaterad risk, värdepappersomsättning, institutionell rättssäkerhet

(korruption), klimatet och bolagsspecifik målsättning i underlagen för investeringsbeslut.

Intervju- och mailkommentarer: Övergripande handlar det åter om skillnader mellan passiv-

och aktiv förvaltning. För passiva fonder som följer index var den enda faktor som kan

påverka investeringsbesluten en exkluderingsstrategi genom hållbarhetsfaktorer. För aktivt

förvaltade fonder var de sammanfattningsvis mest intressanta faktorerna som påverkar

investeringsbesluten; lönsamhet, hållbarhet, tillväxt, intern bolagskvalite, samt individuella

fondförvaltares beslut genom viss investeringsfrihet.
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5. Vilken av föregående faktorer påverkar investeringsbesluten i störst utsträckning

Lista 2

Lönsamhet

Hållbar affärsmodell

Jämställdhet

Lönsamhet

Kvinnligt ledarskap, Jämställdhet & Likabehandling

Lönsamhet. Underliggande. Utan lönsamhet så är inget bolag i längden hållbart och ingen tillväxt
meningsfull varför det är primärt.

Lönsamhet

Lönsamhet

Bolagets bidrag till en hållbar värld

Bolagsspecifik målsättning för att viktigast är att kunna växa oavsett omvärlden

Värdering av bolaget

Lista 2, återger den faktor, av listan med faktorer från föregående fråga, som respondenterna anser

påverkar dess investeringsbeslut i störst utsträckning.

Av resultatet i Lista 2 går det att utläsa att en investerings lönsamhet var av störst betydelse

för investeringsbesluten för 45,4 procent av respondenterna. Vidare, 18,2 procent av

respondenterna delade åsikt i att hållbarhet respektive jämställdhet påverkade

investeringsbesluten i störst utsträckning. Andra faktorer som enskilda respondenter ansåg

hade störst påverkan återfinns i listan.

Intervju/- Mailkorrespondens: För indexfonder påverkar ofta hållbarhet genom

exluderingsstrategier i störst utsträckning. För aktivt förvaltade fonder är bilden något delad i

svaren där hållbarhet och lönsamhet i större utsträckning vägs mot varandra.
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6. Vad är hållbarhet för er?

Lista 3

Skulle världen vara bättre eller sämre utan er existens?

Lite för stor och komplex fråga.

Jag fokuserar på jämställdhetsfrågan i fondens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet handlar mer om att inte välja att investera i uppenbart tveksamma bolag relaterade till
barnarbete, korruption etc.

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov.

Då man tar hänsyn till och försöker förbättra (i form av t.ex. energieffektivitet, avtryck, utsläpp, mångfald
osv).

Att kunna växa ett bolag utan att ta från världens resurser

Hushålla inte bara med ekonomiska resurser utan alla resurser även externa.

Att i ett brett perspektiv leva upp till UN principer.

Att bolagets verksamhet är hållbar både ur ett ESG perspektiv och ur ett rent strikt affärsperspektiv.

Att arbeta mot en förbättring inom alla områden vad gäller ESG.

Lista 3, återger respondenternas definition av begreppet hållbarhet.

På grund av denna frågas öppna karaktär varierade svaren relativt kraftigt från

respondenterna. Lista 3 presenterar de resonemang och svar respondenterna framförde. I stort

finns det en viss gemensamhet kring internationella och nationella principer samt ESG

aspekter.

Intervju/- Mailkorrespondens: Att arbeta för goda ESG aspekter och/eller

jämställdhetsaspekter. Ofta sker det genom att passivt välja bort de bolag som inte uppfyller

målbilden (exkludering). Denna exkludering kan ske genom ett referensindex eller genom

egenutvecklade modeller internt på fondbolagen.
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7. I vilken utsträckning påverkar hållbarhet era investeringsbeslut?

Diagram 3, återger i vilken utsträckning hållbarhet på en skala 1-10 enligt respondenterna påverkar

underlag och investeringsbeslut.

Diagram 3 presenterar fördelningen av respondenternas svar, skalan är uppbyggd så att 1

betyder “ingen påverkan” och 10 betyder “mycket stor påverkan”. Diagrammet ger en bild av

att resultatet är viktat åt högre siffror på skalan med ett genomsnitt på 8,5 och hållbarhet

påverkar således alla respondenters investeringsbelsut.
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8. Om 2 - 10, beskriv kortfattat hur hållbarhet påverkar era investeringsbeslut?

Lista 4

Är en tydlig del i investeringsprocessen.

Integreras i hela processen.

Är en viktig del för utan hållbarhet kommer bolaget få svårt att växa då slutkunden kräver att produkten
inte förstör världens långsiktiga välbefinnande

Vi letar efter bolag där tiden jobbar för, inte emot bolagets erbjudande samt att bolagsledningen ska ha
detta som ett viktigt mål som både mäts och följs upp.

Vi exkluderar bolag som vi anser vara icke hållbara. Exempelvis alkohol och tobak.

Både genom hård screening av bolag vi inte äger, positiv inkludering av bra bolag samt påverkansarbete
via valberedningar.

Hållbar affärsmodell - centralt att det är hållbart över tid.

Kunderna/konsumenterna och lagar kommer att kräva fokus och förbättringar vilket gör att bolag som inte
är tillräckligt duktiga på att få hållbarhet som en del av sin "produkt" riskerar att tappa marknadsandel
vilket gör att dessa bolag blir mer riskfyllda.

Hållbarhet är målet och helt avgörande för investeringsbesluten.

Grundläggande analys av affärsmodell, riktning och takt i omställning, riskinsikt, kompetens hos ledningen
inom ESG.

Beror på vad som menas med hållbarhet. Vi väljer bort uppenbara icke-hållbara bolag samt fokuserar på
jämlikhet och kvinnligt ledarskap.

Lista 4, återger hur respondenterna anser att hållbarhet påverkar dess investeringsbeslut.

Lista 4 återger och presenterar respondenternas svar. Summerat är bilden att hållbarhet i olika

aspekter håller en hög prioritet vid investeringsbeslut och att det påverkar vilka investeringar

som blir aktuella för fonderna.

Intervju/- Mailkorrespondens: Summerat är hållbarhet vitalt för förvaltningen då bolag med

hög avkastning exluderas och väljs bort.

9. I vilken utsträckning påverkar hållbarhetsindex era investeringsbeslut?

Frågan var utformad så att respondenterna fick välja vilken utsträckning hållbarhetsindex

påverkar deras investeringsbeslut genom en skala på 1 till 10. Där 1 betyder “ingen påverkan”

och 10 betyder “mycket stor påverkan”. 10 respondenter har valt att svara, där det främsta

alternativet var 1, som 8 av 10 valde. Alternativ 2 valdes av 1 respondent samt även alternativ

10 valdes av 1 respondent.
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10. Om 2 - 10, vilka hållbarhetsindex är det som påverkar era investeringsbeslut?

Lista 5

Kvantitativa eller kvalitativa som går att mäta över tid. Vilket index vi tittar på beror på vilken bransch
bolaget är verksamt i.

Morningstar.

Svårt att hitta bra hållbarhetsindex och definitionerna varierar vilket gör det svårt att agera på.

Vi skapar vårt eget index och följer inte något annat hållbarhetsindex.

Arbetar inte med index.

Lista 5, återger vilket eller vilka hållbarhetsindex som respondenterna anser påverkar dess

investeringsbeslut.

Eftersom frågan endast uppmanade till svar om respondenten i tidigare fråga svarat högre än 1

det vill säga att investeringsbesluten påverkats förväntades svar från 2 respondenter. Dock

presenterar Lista 5 ytterligare tre svar från respondenter som tidigare angivit att

hållbarhetsindex inte påverkar deras investeringsbeslut.

11. Vad anser ni om klassificeringen inom hållbarhet som ESG skapar?

Lista 6

Det behövs bra klassificeringar så att slutkunden enklare kan förstå hur hållbarhet påverkar
investeringsprocessen.

Fortfarande en tämligen ung bransch med inslag av godtycklighet.

Risken är att man blir för kortsiktig och väljer bara bolag som screenar bra utifrån hållbarhet

Ger en lite förenklad bild och missar vissa delar. Men ett steg i rätt riktning.

Komplext och svårtolkat.

Det kan bli ganska oklart ibland tyvärr. T.ex. är kärnkraft hållbart eller inte? Jag tycker det.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lista 6, återger vad respondenterna anser om klassificeringen inom hållbarhet som ESG skapar.
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Övergripande visar Lista 6 en bild av ett ungt och något svårtolkat system men att det ändå

uppskattas då riktlinjer inom ämnet behövs.

Intervju/- Mailkorrespondens: Klassificeringen är motstridig eftersom en grund att stå på för

att värdera och bedöma hållbarhet behövs samtidigt som klassificeringen idag gör att det finns

luckor och oklarheter i systemet som kan utnyttjas (greenwashing). En förfining och utökning

av formatet borde genomföras.

12. I dagsläget tar staten ett visst ansvar för hållbarheten på den svenska fondmarknaden

genom reglering och lagstiftning. Är detta ansvar i behov att utökas eller skalas ned?

Lista 7

Utökas.

Svaret är att det kommer utökas och allt är i ständig förändring som det bör vara inte minst inom ESG.

Om förbättringen tar för lång tid så måste det tyvärr ske subventioner eller lagstiftning.

Ingen åsikt.

Ingen uppfattning - men en förenkling vore välkommen.

Tror det är viktigt att staten inte är populistisk utan dessa beslut ska vara långsiktiga

Det behöver utökas för att kunna identifiera "Green-washing" och höja nivån i stort på hållbarhet inom
finansiella placeringar.

För gröna eller mörkgröna fonder är det bra med tydlig reglering. För övriga fonder ska man undvika för
mycket reglering. Där får kunden styra.

Har ingen bra uppfattning om detta.

Branschens självreglering är nog minst lika viktig, men enhetliga regler välkomnas.

N/A

Lista 7, återger respondenternas åsikter om statlig reglering och lagstiftning bör skalas upp eller ned

gällande hållbarhet på den svenska fondmarknaden.

En viss bild presenteras i Lista 7 ovan att respondenterna överlag önskar en utökning av

statens ansvar för hållbarheten på fondmarknaden.

Intervju/- Mailkorrespondens: Summerat är rapporteringen något tidskrävande, kanske skulle

alla vinna på att förvaltare och analytiker kan lägga mer tid på att hitta hållbara bolag.
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13. Vad anser ni om statens arbete kring hållbarhet och den reglering som implementeras

kring ämnet?

Lista 8

Behövs men behöver förfinas.

Bra.

Bra att det följs upp - undviker greenwashing.

Bra om staten kan samarbeta med branschens aktörer.

Det är bra att det sker granskningar så att nya regler efterlevs. Samtidigt behöver nya tydliga riktlinjer
skapas som i dagsläget saknas där det uppstår ett glapp i marknaden när regler tolkas på olika sätt av olika
aktörer.

Mer arbete behövs för att ta bort green-washing.

Hållbarhet är komplext och omoget som bransch jämfört med finansiell redovisning och analys och det
finns fortsatt stora förbättringsmöjligheter i hur vi styr och mäter.

Lyckas de förändra och implementera detta så är det bara positivt och man kan då jämföra fonderna på rätt
premisser

Nyttigt med genomlysning, men lite problematiskt med många olika sätt att bedöma/räkna och kvantifiera
försvårar jämförelser.

Oklart.

Största problemet är att fonder använder ESG för marknadsföringssyfte. Dvs. green-washing. Inte bra.

Lista 8, återger respondenternas tankar om statens arbete kring hållbarhet och den reglering som

implementeras kring ämnet.

Lista 8 presenterar en övergripande bild av att respondenterna uppskattar statens arbete kring

hållbarhet, ser statens roll och arbete i stor utsträckning som nödvändig och god. Dock skapas

en bild av att en uppgradering behöver komma till för att förenkla förståelsen och för att

komma till rätta med de problem som finns med exempelvis greenwashing.

Intervju/- Mailkorrespondens: Överlag är det ibland svårt att tolka lagstiftningen, och experter

motsäger varandra. Trots det är granskning viktigt för att komma åt problem som behöver

åtgärdas.
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14. Bortsett från reglering, påverkas era investeringsbeslut av statliga eller institutionella

mål gällande hållbarhet? Vilka är dessa i så fall?

Lista 9

Vi har interna mål för hur vi vill agera som investerare, men utanför det inte något materiellt.

Nej - vi sätter våra egna mål.

Nej

Nej

Vi har anslutit oss till ett antal initiativ och uppskattar t ex när våra investeringar går det såsom t ex Science
Based Targets.

Parisavtalet ligger till grund för många av våra investeringsbeslut

Ja, vi använder oss av bland annat FNs Global Compact, där alla innehav måste leva upp till deas 10
principer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och antikorruption.

Ja, t.ex. mångfald

Ja, t ex Science Based Targets

Diverse kundlöften (exkluderingar) samt önskemål/krav från kunder avseende diverse initiativ.

N/A

Lista 9, återger respondenternas svar om dess investeringsbeslut, bortsett från reglering, påverkas av

statliga eller institutionella mål gällande hållbarhet.

Här ger respondenterna svar i form av egna uppsatta mål men även institutionella

målsättningar exempelvis FN Global Compact som påverkar investeringsbesluten.
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15. Vid sidan av lagstiftning etc. påverkas era investeringsbeslut av andra aktörer?

Diagram 4, återger i vilken utsträckning aktörer vid sidan av lagstiftning på en skala 1-10 enligt

respondenterna påverkar underlag och investeringsbeslut.

Diagrammet var utformad så att 1 syftade på “ingen påverkan” och att 10 syftade på “mycket

stor påverkan”. Diagram 4 ger fördelningen över respondenternas svar där majoriteten menar

att ytterligare andra aktörer påverkar investeringsbesluten om i en något betydande omfattning

men i varierande grad.

Intervju/- Mailkorrespondens: Genomgående trycker respondenterna på Parisavtalets vikt och

målen om att minska koldioxidutsläppen.
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16. Om besluten påverkas, vilken eller vilka är aktörerna?

Lista 10

Normnivån på marknaden - dvs vad är det som är standard - dock förändras detta hela tiden så svårt veta
vad "normen" är...

Vi påverkas av krav från distributörer av fonder som har allt högre krav på nivåer av hållbarhet.

Vi är en del av samhället och påverkas såtillvida av alla intressenter däribland lagstiftning, samarbetsorgan
och rådgivare.

Om ett företag kan, med kredibilitet, visa på förändring så är det absolut viktigaste parametern

Branschkollegor

Internationella organ som t ex IMO inom sjöfart

Liten direkt effekt men kan påverka egna fondbolaget och därmed mig som förvaltare.

N/A

N/A

N/A

N/A

Lista 10, återger vilken eller vilka aktörer som respondenterna anser påverkar investeringsbeslut vid

sidan av lagstiftning.

Baserat på föregående fråga (fråga 15, diagram 4) avstod flera respondenterna än förväntat att

svara och som Lista 10 klargör är det gemensamt olika aktörer kopplade till specifika

branscher/marknader som påverkar investeringsbesluten.

Intervju/- Mailkorrespondens: Swesif PRI Archives och krav från avtalspartners vilka ofta är

branschkollegor.

17. Har vi missat något som ni tycker är relevant eller vill ni tillägga något?

Denna fråga resulterade i endast ett konstruktivt svar, dock många positiva kommentarer och

yttranden om att arbetet och ämnet var intressant. Det konstruktiva svaret uttryckte sig i att

rikta en del av arbetet mot greenwashing eftersom det är ett problem på marknaden att aktörer

använder hållbarhet och ESG i marknadsföringssyfte för att få positiva kapitalflöden.
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4.2 Resultat från rapporter och dokument

Genom att studera års- och hållbarhetsrapporter, dokument och hemsidor, från bland annat

Swesif, Morningstar och fondbolagens egna sammanställningar, till de 99 fonder inom

studiens urval påträffades det 78 fonder med aktivt förvaltning och 21 fonder med passiv

förvaltning.

4.2.1 Fondens hållbarhetsprofil

Fondens hållbarhetsarbete mäts utifrån de kriterier som SFDR sätter och grundar sig i

fondens arbete med hållbarhetsrisker samt informationskrav på fondens hållbarhetsarbete.

Granskningen av fondernas hållbarhetsprofiler fann att 12 fonder (12,1 procent) hade en

EU-klassificering av artikel 6, 74 fonder (74,4 procent) av artikel 8 och 10 fonder (10,1

procent) av artikel 9. Tre fonder har uteslutits från resultatet eftersom det i materialet inte var

möjligt att urskilja vilken klassificering fonden tillhörde.

Av de 12 fonder som klassificeras som artikel 6 fonder är 8 indexfonder (66,7 procent).

Nästan alla av fondförvaltarna beskriver i respektive hållbarhetsprofil att anledningen till att

fonden inte klassas högre är att fonden enbart följer ett referensindex som inte tar hänsyn till

hållbarhetsrisker.

De övriga 13 indexfonderna som har fått en artikel 8 eller artikel 9 klassificering integrerar

hållbarhetsaspekter och tar hänsyn till hållbarhetsrisker i dess investeringsbeslut eller har

hållbara investeringar som mål. Varvid två av fonderna fick klassificeringen artikel 9 och

resterande 11 fonder fick klassificeringen artikel 8. Detta kan åstadkommas genom att välja

ett index som anpassar en exkluderingsstrategi av specifika hållbarhetsrisker, ett så kallat

hållbarhetsindex eller att fonden följer ett referensindex och fondförvaltaren själv applicerar

en exkluderingsstrategi på indexet. Vid användning av den senare strategin följer inte fonden

ett referensindex helt men dess utveckling jämförs fortfarande ett referensindex.

Internationella normer avser bland annat internationella konventioner och lagar, såsom FN

Global Compact och OECD:s riktlinjer om mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och

affärsetik. Samtliga fonder, förutom tre, följer dessa internationella normer. Tre fonder har

uteslutits från resultatet eftersom informationen om internationella normer i dess tillhörande

dokument och rapporter var begränsad, vilket inte gjorde det möjligt att inkludera dem i

resultatet. Fonderna som följer de internationella normerna och riktlinjerna gör det i
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varierande grad. Granskningen visade att 58 fonder (58,6 procent) inte investerar i bolag som

kränker internationella normer och att 38 fonder (38,4 procent) inte investerar i bolag som inte

vidtar åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem.

Undersökningen gällande exkluderingsstrategier fann att majoriteten av fonderna tillämpar

någon form av exkluderingsstrategi där fondförvaltaren väljer bort bolag baserat på ett antal

kriterier. Exkluderingsstrategin baseras normalt på att fonden inte placerar i bolag där

maximalt 5 procent av bolagets omsättning får vara hänförlig till produktion eller distribution

inom ett av de exluderade affärsområdena. Om exkluderingsstrategin eller

omsättningsgränsen ser annorlunda ut, beskrivs det i en notering. Undersökningen visar att 87

fonder (87,9 procent) exkluderar fossila bränslen, 95 fonder (96,0 procent) exkluderar vapen

och/eller krigsmateriel, 91 fonder (91,9 procent) exkluderar tobak, 45 fonder (45,5 procent)

exkluderar cannabis, 75 fonder (75,8 procent) exkluderar alkohol, 78 fonder (78,8 procent)

exkluderar kommersiell spelverksamhet och 84 fonder (84,8 procent) exkluderar pornografi.

Vidare hittades även att 40 fonder (40,4 procent) anger att de exkluderar samtliga 7 områden

och att 3 fonder (3,0 procent) redogör inte på något sätt att de exkluderar något av de utvalda

områdena.

Diagram 5, återger de affärsområden som fonderna väljer att exkludera.

Internationella mål och riktlinjer granskades och undersökningen fann att många av fonderna

beskriver dessa faktorer i dess dokument och rapporter. Undersökningen omfattar en

redogörelse för hur många av fonderna i urvalet som beskriver att de följer och/eller har

påverkats av Parisavtalet, Agenda 2030 - FN:s 17 hållbarhetsmål, FN Global Compact och

OECD:s riktlinjer. Undersökningen visade att 32 fonder (32,3 procent) nämner att de följer
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och/eller har påverkats av Parisavtalet. 36 fonder (36,6 procent) nämner att de följer och/eller

har påverkats av Agenda 2030. 89 fonder (89,9 procent) nämner att de följer och/eller har

påverkats av FN Global Compact. 78 fonder (78,8 procent) nämner att de följer och/eller har

påverkats av OECD:s riktlinjer. Undersökningen fann att 6 fonder (6,1 procent) inte på något

vis redogör för att de följer och/eller har påverkats av någon eller några av de utvalda

internationella målen och riktlinjerna samt att 15 fonder (15,2 procent) redogör för att de

följer och/eller har påverkats av alla de utvalda internationella målen och riktlinjerna.

Diagram 6, återger i vilken utsträckning fonderna följer och/eller påverkas av olika internationella mål

och riktlinjer.

Vidare granskades om hållbarhetsanalys av ESG-faktorer enligt fondförvaltarna inkluderades

som underlag till investeringsbeslut samt om det sker internt eller externt. Där fann

granskningen att 41 fonder (41,4 procent) gör en intern hållbarhetsanalys av ESG-faktorer, 20

fonder (20,2 procent) använder en extern hållbarhetsanalys av ESG-faktorer samt 33 fonder

(33,3 procent) använder både intern och extern hållbarhetsanalys av ESG-faktorer. Dessutom

visade undersökningen att 5 fonder (5,1 procent) inte redogör för att de på något vis gör en

hållbarhetsanalys av ESG-faktorer. De fondförvaltare som gör interna hållbarhetsanalyser

beskrev att de använder det som en integrerad del i sin investeringsprocess. I de mindre

fondbolagen var det vanligt att den ansvarige förvaltaren eller en av förvaltarna är ansvarig

för hållbarhetsanalyser samt utvärdering. I större fondbolag var det vanligt att det fanns en

grupp specialister inom bolaget som gör hållbarhetsanalyser och utvärderingar för alla fonder

inom bolaget och på så sätt samarbetar med fondförvaltarna. Många rapporter och dokument
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beskrev även att det är vanligt att fondförvaltaren göra egna hållbarhetsanalyser av

ESG-faktorer men att de använder sig av data från en extern leverantör, vanligast var att

använda data från Sustainalytics, Bloomberg eller MSCI ESG.

De fondförvaltare som beskrev att de främst använder externa hållbarhetsanalyser för

beslutsunderlaget använde företrädesvis analyser från Sustainalytics, MSCI ESG och ISS

ESG. Fondförvaltare som använder sig av både interna och externa granskningar av hållbarhet

och ESG-faktorer, kompletterar en extern leverantörs analys med egna analyser eller

uppföljningar.

Diagram 7, återger fördelningen över vilka hållbarhetsanalyser av ESG-faktorer som fondförvaltarna

bearbetar i underlaget för investeringsbeslut.
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5. Analys och diskussion

Många intressanta aspekter gällande beslutsunderlag går att analysera utifrån studiens

resultat. Baserat på arbetets omfång kommer nedan flera av dessa aspekter analyseras och

diskuteras. Utöver det som analyseras nedan uppmuntrar författarna att vidare analysera

ytterligare aspekter vilka inte finner plats i arbetet men kan finnas i resultatet av studien.

Genomgående skiljer det sig stort mellan Aktiv och Passiv förvaltning vilket respondenterna

trycker på. Resultat är inte oväntat, däremot visar det sig att hållbarhet är en vital del ur

förvaltningssynpunkt på grund av marknadstrycket som gör att även passiva fonder många

gånger påverkas. Fonderna påverkas normalt genom olika exkluderingsstrategier som baseras

på hållbarhetsanalyser. För aktiva fonder är det fler aspekter att ta med i beräkningarna, fler

faktorer väger helt klart in.

Hållbarhet och lönsamhet är två faktorer som i enkäten har angivits vara av stor betydelse för

många respondenter vid investeringsbeslut. Diagram 1 visar att analys av lönsamhet och

analys av hållbarhet utövas av lika stor del av respondenterna (90,9 procent). I Fråga 3 enligt

svaren rangordnar dock respondenterna analys av lönsamhet som viktigare än analys av

hållbarhet. Några av respondenterna som ändå genomför analys av hållbarhet enligt Diagram

1 rangordnar inte hållbarhet (Lista 1) vilket leder till antagandet att metoden är bland de minst

viktiga analysmetoderna för dessa respondenter. Överskådligt är det dock analys av bolagets

framtida inkomster och/eller marknadsandelar som är viktigast för den största gemensamma

andelen av respondenterna, 36,3 procent. Vidare fångas motsättningen mellan hållbarhet och

lönsamhet även i Diagram 2 där 90,9 procent av respondenterna uppger att lönsamhet,

hållbarhet och bolagsspecifik risk är faktorer som påverkar investeringsbesluten. Lista 2 ger

oss ett resultat där 45,4 procent av respondenterna anser att lönsamhet är den viktigaste

faktorn och 18,2 procent anser att hållbarhet är den viktigaste. Övergripande skapas bilden av

att både analyser av lönsamhet och lönsamhetsfaktorer är viktigare och har en mer avgörande

roll för investeringsbeslut på den svenska fondmarknaden vilket även tidigare forskning från

Amel-Zadeh & Serafeim (2018) pekat på. Viktigt att tillägga här är att lönsamhet även har en

mycket tydlig koppling till den analysmetod som rangordnas högst i Lista 1, analys av

framtida inkomster och/eller marknadsandelar. Kopplat till teorin är exempelvis en

Discounted Cash-Flow modell ett verktyg för att genomföra denna analys och ger då bland

annat en bild av hur lönsam en investering i ett bolag är i framtiden. Sammantaget kan det
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finnas anledning att tro att respondenterna såg denna koppling vilket i så fall skulle innebära

att lönsamhet uteslutande är det viktigaste att analysera.

Trots detta finner vi även ett intressant bidrag till denna analys i Fråga 7 där Diagram 3 visar

att hållbarhet ändå verkar har en stor påverkan på investeringsbesluten. Diagrammet visar att

alla respondenter anger mellan 6-10 på skalan som går mellan 1-10. Hela 54,5 procent

placerar sin markering 9 eller högre och 27,3 procent anger att hållbarhet enligt skalan har

den högsta möjliga påverkan på investeringsbeslut, markering 10. Trots att resultatet visar en

tydlig bild är det viktigt att notera att respondenterna enbart svarar på i vilken utsträckning

hållbarhet påverkar investeringsbeslut och det ställs inte mot några andra faktorer. Självklart

kan det vara så att hållbarhet påverkar investeringsbeslut i stor omfattning. Kombinationen av

tidigare nämnd data och diagram 3 ger dock oss författare ett intryck av att respondenterna

såg en möjlighet att skapa en bild av att hållbarhet är viktigare än vad det kanske är. Många

respondenter rangordnade som presenterat hållbarhetsanalyser lågt i Lista 1 och valde

lönsamhet som den viktigaste faktorn i Lista 2. Denna koppling ger en indikation på de

samband som bland annat Finansinspektionen nyligen hittat genom granskningar under 2022

av marknadsföringskampanjer av fondbolag.

Finansinspektionens granskning om SFDR från 2021 både skiljer sig från men också

överensstämmer med vår granskning. Exempelvis fann FI att 73,9 procent av svenska fonder

klassades som artikel 8 fonder likt vår undersökning som visade att 74,4 procent av fonderna

klassades som artikel 8 fonder. Skillnaderna var dock stora avseende artikel 9 fonder där FI

fann att endast 1,2 procent av svenska fonder klassades som artikel 9 fonder medan vår

undersökning visade på 10,1 procent. Det kan vara så att marknaden har förändrats något och

fonder som tidigare klassats som artikel 8 nu klassas som artikel 9 inom SFDR, lika gällande

relationen mellan artikel 6 och artikel 8. Utöver det har vår undersökning däremot ett mindre

urval av fonder än FI vilket då möjligen tyder att den svenska aktiefondmarknaden (vilken vi

undersökte) värdesätter hållbarhet högre än den resterande svenska fondmarknaden (vilken FI

inkluderade i sin granskning).

Internationella normer är enligt granskning av fondernas dokument och rapporter en faktor

som en stor majoritet av fonderna tar hänsyn till vid investeringsbeslut. Utifrån resultatet i

Diagram 2 framgår det att 72,7 procent av respondenternas investeringsbeslut påverkas av

mänskliga rättigheter och levnadsvillkor respektive att 54,5 procent av respondenternas

investeringsbeslut påverkas av jämställdhet och likabehandling. Baserat på svarsfrekvensen i
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Diagram 2 var det fler respondenter som angav att de påverkas av mänskliga rättigheter och

levnadsvillkor än jämställdhet och likabehandling. Resultatet kan jämföras med det resultat

angående internationella normer som hittades i fondernas rapporter och dokument, där fokus

låg på mänskliga rättigheter och levnadsvillkor. Där visade tydligt 94,9 procent av fonderna

att de följer internationella normer och konventioner samtidigt som flertalet specificerar att de

följer FN Global Compact och OECD:s riktlinjer i varierande grad. Utifrån resultatet i Lista 2

framgår det att 18,2 procent av respondenterna anger jämställdhet som den mest avgörande

faktorn vid investeringsbeslut. Dessa resultat visar en något tvetydig bild. Utifrån resultatet

som helhet finner studien att jämställdhet och likabehandling är en prioriterad och avgörande

faktor för några fondförvaltare, men helhetsbilden är att mänskliga rättigheter och

levnadsvillkor generellt påverkar fler fondförvaltare i sina investeringsbeslut.

De två respondenter som angav jämställdhet som den mest avgörande faktorn vid

investeringsbeslut har sannolikt utformat sin investeringsstrategi utifrån denna prioritering.

Där fonden troligen belyser dessa prioriteringar i marknadsföring för att locka investerare

som delar dessa åsikter och värderingar. Jämförs dessa prioriteringar med en fond som

marknadsförs enligt att den prioriterar mänskliga rättigheter och levnadsvillkor, är det mindre

troligt att den fonden skulle få något vidare genomslag på den svenska fondmarknaden.

Anledningen är för att det redan är mycket vanligt vilket resultatet gör tydligt med en nästan

enhetlig bild i frågan. Som tidigare presenterat anpassar 94,9 procent av fonderna i studiens

urval redan dessa prioriteringar. Däremot kan troligen en fond som inte tydligt presenterar

information om att de följer internationella normer och konventioner för investerare påverkas

negativt. Även den ovetande och oerfarna investeraren kan påverkas negativt. Utan

lättillgänglig, tolknings/och jämförelsebar information kan det för denna investerare resultera

i att denne investerar i sådant som den normalt anser är moraliskt fel.

Resultatet angående internationella normer angav även att det fanns tre fonder som inte på

något vis redogör för att de följer och/eller påverkas av internationella normer. Sannolikt

handlar det om ett informationsbortfall och fonderna följer och/eller påverkas mest troligen av

internationella normer och tar hänsyn till vitala faktorer såsom mänskliga rättigheter vid

investeringsbeslut. Informationsbortfallet kan enligt analysen ovan påverka efterfrågan och

intresse för fonden negativt.

Risk är en faktor som många respondenter svarade att de påverkas av vid investeringsbeslut.

Enligt Diagram 1 är alternativ 8, analys av bolagets och branschens riskbild, en viktig
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analysmetod som påverkar beslutsunderlaget vid ett investeringsbeslut enligt 90,9 procent av

respondenterna. Däremot visar Lista 1 att riskbilden inte är lika viktig som andra

analysmetoder, då den rangordnas lågt av respondenterna.

Vidare visar Diagram 2 att alternativ 15, bolagsspecifik risk, är en faktor som påverkar

beslutsunderlag vid investeringsbeslut enligt 90,9 procent av respondenterna. Av resultatet i

Diagram 1 och 2 framgår det att bolagsspecifik- och branschspecifik risk är faktorer som

påverkar underlag vid investeringsbeslut enligt en stor majoritet av respondenterna. I Diagram

2 angav även 63,6 procent av respondenterna att faktorn aggregerad/marknadsrelaterad risk

påverkar beslutsunderlag vid investeringsbeslut. Resultatet indikerar att bolagsspecifik- och

branschspecifik risk har en generellt större påverkan på underlaget vid investeringsbeslut än

aggregerad risk. Sambandet tolkas som att det går i linje med diversifieringseffekten. Effekten

diversifierar då bort icke systematisk risk, bolagsspecifik- och branschspecifik risk, vilket

leder till att portföljen enbart påverkas av systematisk risk, aggregerad risk. Baserat på

modern portföljteori samt diversifiering ger Diagram 1 och 2 inget oväntat resultat.

Förvaltarna lägger troligen större vikt vid att analysera bolagsspecifik- och branschspecifik

risk än aggregerad risk för att de har möjlighet att påverka vilken specifik risk som de

inkluderar i sin fond, och kan därefter sprida den icke systematiska risken genom att välja in

bolag från olika branscher och miljöer.

Fråga 6 - Vad är hållbarhet för er? - ställdes utan någon vidare kontext, sammanhang eller

definition, vilket baserades på frågans öppna karaktär. Ingen definition av begreppet

hållbarhet delgavs till respondenterna för att fånga deras egna uppfattningar och tolkningar av

begreppet. Frågan presenterades på sådant vis för att redogöra hur respondenterna i sin roll

som fondförvaltare tolkar begreppet hållbarhet, som de troligen baserar sin hantering av

hållbarhet i fonden på. Svaren i Lista 3 visar att hållbarhet är ett stort och brett begrepp som

kan tolkas olika samt implementeras i olika grad i investeringsprocessen. Två av

respondenterna belyser ESG och dess faktorer, två av respondenterna belyser framtiden och

kommande generationer, två av respondenterna belyser att hållbarhet innebär en förbättring

och utveckling av flertalet områden och två av respondenterna belyser vikten av att följa

etiska regler och normer. Det råder således en stor bredd i svaren på frågan om vad hållbarhet

är, samtidigt som det går att finna mönster och likheter mellan respondenternas svar. Vidare

kan sannolikt denna breda variation av definitioner upplevas som förvirrande för en

investerare. Om ingen tydlig definition beskrivs i fondens rapporter och dokument kan det

vara svårt för någon utomstående att veta hur fondförvaltarna tolkar begreppet hållbarhet och
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hur de arbetar enligt det. Finansinspektionens påståenden genom granskningen under början

av 2022 får därigenom ytterligare stöd, där de menar på att fondförvaltare behöver utöka och

anpassa den information som ges till investerare.

ESG är en faktor som benämns av respondenterna flertalet gånger i enkäten. I Diagram 2

framgår det att 90,9 procent av respondenterna inkluderar ESG-faktorer i underlag vid

investeringsbeslut. Populariteten av ESG stärks i granskningen av rapporter och dokument där

94,9 procent av fonderna i urvalet angav att de inkluderar ESG-faktorer i deras

hållbarhetsanalys. Slående ger resultatet en bild av att de svenska fonderna i allt större

utsträckning inkluderar ESG-faktorer än vad andra världsdelar och även snittet i Europa gör

enligt tidigare forskning av Amel-Zadeh & Serafeim (2018). En anledning kan vara att

hållbarhet har ett större fokus på den svenska fondmarknaden på grund av ett ökat tryck och

efterfrågan på inkludering av hållbarhet. ESG är som resultatet visar ett sätt att enligt

marknaden bedöma hållbarhetsfaktorer. Att då inkludera detta välkända begrepp trots dess

brister som påvisas i resultatet gör att fonderna på ett sätt möter marknadens efterfrågan och

lockar investerare till respektive fond. Visserligen är hållbarhet och ESG något som även är

mer aktuellt på en global skala idag än för några år sedan så det kan vara ett mycket rimligt

antagande att göra att en större andel fondförvaltare idag inkluderar ESG-faktorer på en global

skala.

Exkluderingsstrategier visade sig vara mycket vanligt strategi för fondförvaltarna vid

investeringsbeslut. Fondernas dokument, rapporter och övrigt material beskrev att 96 av 99

fonder (97,0 procent tillämpar en exkluderingsstrategi där de väljer bort bolag i enlighet med

utvalda hållbarhetskriterier. De tre fonder som inte redogör för att de väljer bort bolag i

enlighet med de utvalda hållbarhetskriterierna är alla indexfonder. Dessa fonder beskriver att

de enbart följer ett utvalt index och eftersom de relaterade indexen inte utförde någon

exluderingsstrategi tillämpade dessa fonder därigenom ingen exluderingsstrategi. Samma tre

fonder som uteslöts från resultatet om EU-klassificering, där det inte var möjligt att identifiera

en artikelnivå. Resultat ger en indikation på att dessa tre fonder kan associeras med ett

informationsbortfall, vilket i så fall leder till att information som allmänheten normalt kan

tillgå av en fond inte finns tillgänglig. Det här försvårar analysen och jämförelsen för en

potentiell investerare, vilket sannolikt resulterar i ett negativt intresse för fonden vilket skulle

leda till färre potentiella investeringar.
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Relevansen av fundamental- och teknisk analysmetod i underlag vid investeringsbeslut har

testats genom bland annat Fråga 2 i enkäten. Då teknisk analysmetod i sitt essens ”allt speglar

sig i grafen” är relativt enkelspårig till sitt utförande var fördelningen av analysmetoder i

Fråga 2 något viktad mot fundamentala metoder eftersom dessa är fler och varierar i större

utsträckning. Resultatet i Fråga 2 enligt Diagram 1 pekar dock på att fundamentala analyser i

större utsträckning används av respondenterna då metod 5 (analys av efterfrågan på börsen

och marknads- eller aktiepris) och 7 (analys av tekniska indikatorer och köp- och

säljsignaler), vilka tydligast hör till de mer tekniska bitarna används av färre respondenter.

Analysmetod 4 går i delar att se ur ett tekniskt anseende med dock innehållande vitala

fundamentala aspekter. Detta styrks även i rangordningen i Fråga 3 enligt Lista 1 där de

respondenter som valt dessa tekniska analysmetoder (5, 7 men även 4) valde, förutom

undantagsvis, att rangordna dem efter majoriteten av andra valda fundamentala

analysmetoder.

Totalt använde 90,9 procent av respondenterna de fundamentala analysmetoderna där

lönsamhet, marknadstrender/marknadsutveckling, riskbilden för ett bolag, bolagsledningen,

framtida inkomster/marknadsandelar och hållbarhetsarbete analyseras. Uppskattningsvis

använde 50 procent av respondenterna de tekniska analysmetoderna. Flera förklaringar kan

här ha betydelse. När artificiell intelligens och datorkapacitet ökar användandet av teknisk

analys kan det bli svårt för en fondförvaltare att hinna uppfatta rättvisande köpsignaler för att

på så vis göra lönsamma investeringar. Däremot kan en förvaltare använda sig av dessa

metoder för att skapa sig en bild av om ett pris på en aktie för närvarande är billigare än det

tidigare varit och på så vis göra en investering mer lönsam. Resultatet leder oss mot att de

tekniska analysmetoderna troligtvis har en understödjande relation till fundamentala analyser i

beslutsunderlaget och potentiellt då kan påverka exempelvis tidpunkten för en investering.
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6. Slutsatser

● Vilka värderingsmetoder påverkar fondförvaltares investeringsbeslut?

● Vilka faktorer, i synnerhet hållbarhetsfaktorer, påverkar fondförvaltares

investeringsbeslut?

Studien syftar till att besvara frågeställningarna ovan om hur svenska fondförvaltares

investeringsbeslut påverkas av analysmetoder kopplade till fundamentala- och tekniska

aspekter samt av olika faktorer, i synnerhet hållbarhetsfaktorer. Resultatet visar att svenska

fondförvaltares underlag och investeringsbeslut påverkas av olika analysmetoder och faktorer,

som exempelvis lönsamhet och hållbarhet.

Genom att studera resultatet i Diagram 1 och Lista 1 kan den första frågeställningen besvaras.

Där påvisas det att 90,9 procent av respondenterna angav att de påverkas av analysmetoder

som kopplas till fundamental analysmetod respektive att 50 procent av respondenterna angav

att de påverkas av analysmetoder kopplade till teknisk analysmetod. Resultatet visar på att

både fundamental- och teknisk analysmetod påverkar fondförvaltares investeringsbeslut men

fundamental analysmetod påverkar fler samt i en större utsträckning.

Genom att studera det resterande resultatet kan den andra frågeställningen besvaras. Där

påvisas det att lönsamhet uteslutande är det viktigaste faktorn i beslutsunderlaget vid

investeringsbeslut. 97 procent av fondförvaltare tillämpar dock enligt års/- och

hållbarhetsrapporter en exkluderingsstrategi av hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut

vilket gör hållbarhetsfaktorer mycket vital för investeringsbeslut. Specifika

hållbarhetsfaktorer påverkar investeringsbeslut lyfts fram i resultatet av bland annat Diagram

2 där 90,9 procent av respondenternas investeringsbeslut påverkas av ESG-faktorer, 72,7

procent av mänskliga rättigheter, 63,6 procent av miljö/klimat och rättssäkerhet. Resultatet

pekar dock på att ESG systemet behövde utvecklas eftersom det idag är ett “ungt” system som

inte utgör en tillräcklig stabil grund att stå på. Respondenterna angav dessutom att systemet

möjliggjorde greenwashing i viss utsträckning. Enligt års/- och hållbarhetsrapporter stärks

faktorn mänskliga rättigheter där hela 97 procent av fonderna arbetar för att motverka att

fondens innehav kränker internationella normer som behandlar ämnet. Diagram 3 visar att

hållbarhet påverkar alla respondenternas investeringsbeslut med ett genomsnitt på 8,5 av där

10 var den högsta nivån. Genomsnittet går dock att ifrågasätta då frågan gav utrymme för
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inslag av greenwashing vilket troligt dragit upp genomsnittet. Hållbarhetsindex och

ESG-poäng var relevant för några förvaltare men inte i stor utsträckning.

Internationella avtal som exempelvis Parisavtalet och FN Global Compact påverkar också ett

stort antal av svenska fondförvaltares investeringsbeslut i urvalet enligt års/- och

hållbarhetsrapporter, hela 89,9 procent Enkäten visade även på att aktörer relaterade till

specifika branscher påverkar investeringsbesluten. Reglering påverkar både nationellt där

resultatet påvisade att statens ansvarstagande för hållbarhet och att institutioner som

Finansinspektionen genomför granskningar för att motarbeta greenwashing uppskattas och ses

som bra åtgärder. Studiens resultat påvisar samtidigt att EU:s taxeringsförordning, det nya

hållbarhets-klassificeringssystemet SFDR påverkar fondförvaltares investeringsbeslut i stor

utsträckning.

Sammantaget påverkar många faktorer investeringsbesluten i olika utsträkning med det som

slutligen är mest relevant för fondförvaltarna är den ekonomiska lönsamheten i en investering.

7. Nästa steg

Författarna öppnar som tidigare belyst, upp för vidare analys av studiens resultat. En fråga

som enkäten inte fångade upp var hur fondförvaltares investeringsbeslut påverkas av en fonds

jämförelseindex, vilket skulle vara intressant att ytterligare studera.

Det skulle även vara intressant att utöka studiens urval mot i ett första steg hela den svenska

fondmarknaden och i ett andra steg hela den svenska finansiella sektorn. En sådan granskning

skulle troligt ge kloka slutsatser i vad som påverkar olika aktörer som har stor inverkan på

svensk ekonomin.
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