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Förord	

	

Uppsatsen	 är	 skriven	 under	 vårterminen	 år	 2016	 vid	 Linneuniversitetet	 i	 Växjö.	

Studien	har	formats	genom	framförallt	hårt	arbete,	noggrannhet	och	ny	kunskap.	

Vi	vill	inleda	med	att	uttrycka	vår	tacksamhet	till	betydande	personer	som	på	olika	

sätt	bidragit	till	förbättring	och	möjliggörande	av	studien.	

	

Vi	 vill	 framförallt	 rikta	 ett	 enormt	 tack	 till	 vår	 handledare	Håkan	 Locking	

som	bidragit	med	värdefull	rådgivning	genom	hela	uppsatsen.	

	

Vi	vill	även	tacka	SHoF	–	Swedish	House	of	Finance	som	utan	kostnad	lät	oss	ta	del	

av	den	databas	som	hela	studiens	resultat	bygger	på.	

	

Slutligen	vill	vi	tacka	våra	kurskamraterna	vid	universitetet	som	givit	oss	feedback	

och	idéer	kring	utveckling	av	studien.	
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Bakgrund:	Utsläppen	 av	 växthusgaser	 har	 aldrig	 varit	 högre	 än	 idag	 och	 den	
ökning	 som	skett	 sedan	1950-talet	har	bidragit	 till	 att	 klimatförändringar	med	
stor	 sannolikhet	 kommer	att	 vara	 förödande	 i	 framtiden.	En	 följd	 av	det	 är	 att	
marknaden	 för	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar,	 där	 även	 icke-finansiella	
faktorer	 inkluderas	 i	 investeringsprocessen,	 växt	 fram	 enormt	 de	 senaste	
decennierna.	Investerare	har	på	så	sätt	fått	en	möjlighet	att	påverka	företagen	att	
börja	ta	ett	större	ansvar	för	sina	aktioner	och	gentemot	samhället.	På	grund	av	
att	marknaden	är	relativt	ung	finns	det	fortfarande	många	frågetecken	kring	hur	
hållbarhetsarbete	 påverkar	 företagens	 finansiella	 resultat	 samt	den	 avkastning	
och	risknivå	som	investerare	har.		
	
Syfte:	 Studiens	 syfte	 är	 att	 undersöka	 effekterna	 på	 avkastning	 och	 risk	 i	 en	
portfölj	där	ESG-betyg	styr	investeringsprocessen,	samt	om	det	finns	en	skillnad	
över	tid	och	mellan	 länder,	 för	att	se	hur	socialt	ansvarsfulla	 investeringar	står	
sig	mot	traditionella	investeringar.	
	
Metod:	Studien	tar	sin	utgångspunkt	i	modern	portföljvalsteori	som	förespråkar	
en	 diversifierad	 portfölj	 för	 att	 minimera	 risken	 till	 given	 avkastningsnivå.	
Hypoteserna	 har	 skapats	 genom	 att	 koppla	 ihop	 finansiell	 teori	 med	 tidigare	
empirisk	 forskning	 inom	ämnet.	Hypoteserna	omfattar	avkastning	och	risk	och	
hur	portföljer	med	bolag	med	högt	ESG-betyg	presterar	jämfört	med	marknaden.	
Hypoteserna	 testar	portföljernas	 alpha-	 och	beta-värda	 empiriskt	 genom	enkla	
linjära	 regressioner	 och	 t-test.	 Studiens	 data	 testas	 och	 korrigeras	 för	
heteroskedasticitet	och	autokorrelation.		
	
Resultat:	Det	erhållna	resultatet	visar	att	det	inte	finns	en	signifikant	skillnad	i	
avkastning	och	risk	mellan	portföljer	som	endast	har	bolag	med	högt	ESG-betyg	
och	marknaden.	Inkluderandet	av	ESG-faktorer	i	investeringsprocessen	påverkar	
därmed	 inte	 hur	 en	 portfölj	 presterar.	 ESG-betyg	 kan	 vara	 en	 alternativ	
investeringsmetod	 för	 att	 kunna	 påverka	 samhället	 utan	 att	 erhålla	 försämrad	
ekonomisk	prestation	från	investeringen.		
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Abstract	
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Title:	Social	responsible	 investment	portfolios	-	a	study	about	how	ESG	ratings	
affects	return	and	risk.	
Key	 words:	 ESG,	 environmental-,	 social-	 and	 governance	 issues,	 ESG-raiting,	
sustainability,	SRI,	social	responsible	investments,	financial	results.	
	
Background:	The	emissions	of	greenhouse	gases	have	never	been	higher	than	of	
today	and	 the	 increase	 that	has	been	since	 the	1950’s	have	contributed	 to	 that	
climate	 change	most	 likely	will	 be	 devastating	 in	 the	 future.	 A	 consequence	 of	
this	is	that	the	market	for	socially	responsible	investments,	which	includes	non-
financial	factors	in	the	investment	process,	has	grown	enormously	over	the	last	
decades.	Investors	have	thus	been	given	an	opportunity	to	influence	companies	
to	start	 taking	more	responsibility	 for	 their	actions	and	 to	society.	Because	 the	
market	 is	 relatively	 young,	 there	 are	 still	 many	 questions	 about	 how	
sustainability	affects	corporate	financial	results	and	the	level	of	return	and	risk	
of	investors.	
	
Purpose:	 The	 study	 aims	 to	 examine	 the	 effects	 on	 the	 risk	 and	 return	 of	 a	
portfolio	when	ESG	Rating	controls	the	investment	process.	We	also	want	to	see	
if	there	is	a	difference	over	time	and	across	countries	in	order	to	see	how	socially	
responsible	investments	behave	compared	to	traditional	investments.	
	
Method:	 The	 study	 is	 based	 on	 modern	 portfolio	 theory	 that	 advocates	 a	
diversified	portfolio	to	minimize	risk	for	a	given	level	of	return.	The	hypothesis	
has	been	created	by	linking	financial	theory	with	previous	empirical	research	on	
the	 subject.	 The	 hypotheses	 include	 risk	 and	 return	 and	 how	 the	 portfolios	 of	
companies	with	high	ESG	ratings	are	performing	compared	with	the	market.	The	
hypotheses	test	alpha	and	beta	empirically	by	simple	linear	regression	and	t-test.	
The	 study’s	 data	 are	 tested	 and	 corrected	 for	 heteroscedasticity	 and	
autocorrelation.	
	
Conclusions:	The	obtained	results	show	that	there	is	not	a	significant	difference	
in	risk	and	return	between	portfolios	that	only	include	companies	with	high	ESG	
ratings	and	 the	market.	The	 inclusion	of	ESG	 factors	 in	 the	 investment	process	
thus	 does	 not	 affect	 how	 a	 portfolio	 is	 performing.	 ESG	 ratings	 can	 be	 an	
alternative	 investment	 method	 for	 influencing	 society	 without	 obtaining	
impaired	economic	performance	of	the	investment.	
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Kapitel	1.	Inledning	

1.1. Bakgrund	

	
et	 inledande	 kapitlet	 börjar	 med	 med	 en	 bakgrundsbeskrivning	

beträffande	 utvecklingen	 av	 hållbara	 investeringar	 samt	

hållbarhetsfrågor,	vilket	görs	för	att	få	en	fundamental	förståelse	för	

ämnet.	 Bakgrunden	 följs	 upp	 med	 en	 problemdiskussion	 som	 behandlar	

problematiken	 kring	 ifall	 en	 tillämpning	 av	 hållbarhetsmått	 i	

investeringsprocessen	 är	 fördelaktig	 i	 jämförelse	 med	 traditionell	 investering.	

Utifrån	 diskussionen	 skapas	 problemformuleringen	 som	 ligger	 till	 grunden	 för	

studiens	syfte.	 Inledningens	sista	delar	beskriver	arbetets	disposition	och	studiens	

bidrag.		

	
	
	

”You	may	delay,	but	time	will	not,	and	lost	time	is	never	found	again”	–	Benjamin	

Franklin	

	

Enligt	 IPCC’s	 rapport	 Climate	 change	 2014	 har	 utsläppen	 av	 växthusgas	 aldrig	

varit	högre	än	idag	och	den	ökning	som	skett	sedan	1950-talet	har	bidragit	till	en	

varmare	atmosfär	och	ett	uppvärmt	hav,	en	minskad	mängd	snö	och	is,	samt	en	

stigande	havsnivån.	Ökningen	av	växthusgasutsläpp	är	 till	största	del	driven	av	

den	 ekonomiska	 tillväxt	 och	 befolkningstillväxt	 som	 skett	 sedan	 den	

förindustriella	 tiden.	 De	 långsiktiga	 effekter	 av	 de	 klimatförändringar	 som	

ständigt	äger	rum	kommer	med	stor	sannolikhet	vara	förödande	i	framtiden	för	

människor	och	ekosystem	världen	över.	(IPCC,	2014).	

	

I	takt	med	att	klimatförändringar	har	blivit	allt	synligare	har	debatten	kring	vad	

som	 måste	 göras	 och	 vem	 som	 ska	 göra	 det	 blivit	 allt	 intensivare.	 Både	

företagare	 och	 forskare	 försökte	 under	 första	 halvan	 av	 1900-talet	 att	 betona	

företagens	 roll	 och	 ansvar	 i	 att	 bidra	 till	 ett	 bättre	 samhälle,	 men	 först	 under	

D	
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1970-tal	 blev	 idén	om	Corporate	 Social	Responsibility,	 CSR,	 allmänt	 accepterat	

(Lee,	2008).	Till	en	början	sågs	CSR	som	välgörande	nonsens	(Lee,	2008),	vissa	

forskare	menade	att	det	finns	ett	socialt	ansvar,	men	att	det	är	på	individnivå	och	

inte	på	företagsnivå,	och	att	ett	företags	enda	sociala	ansvar	är	att	maximera	sina	

vinster	vilket	skulle	vara	deras	sätt	att	bidra	(Friedman,	1970).	Det	finns	idag	en	

förväntan	på	att	bolag	genom	egna	initiativ,	och	utöver	vad	lagstiftningen	säger,	

tar	ansvar	för	sin	roll	 i	och	effekter	på	samhället	(Justitiedepartementet,	2014).	

Idag	är	CSR	vanligt	bland	företag	världen	över,	men	det	finns	fortfarande	företag	

som	 inte	 ser	 CSR	 som	 en	 självklarhet	 utan	 som	 något	 påtvingande	 och	

nödvändigt	 för	 att	 upprätthålla	 en	 bra	 bild	 av	 företaget.	 Ett	 företag	 anses	 som	

hållbart	 eller	 socialt	 ansvarstagande	 när	 de	 kan	 integrera	 möjligheter	 för	

ekonomisk	 lönsamhet	 med	 miljömässig	 och	 social	 förbättring	 genom	

utformningen	av	sina	beslut	(Svensson,	Wood	&	Callaghan,	2010;	Perrini,	2005).	

En	 undersökning	 gjord	 2013	 av	 Accenture	 och	 UN	 Global	 Compact	 på	 1000	

verkställande	direktörer	inom	27	olika	branscher	världen	över	visar	att	det	finns	

ett	ökat	intresse	för	hållbarhet	inom	företagsledningar.	Studien	visar	att	93	%	av	

de	tillfrågade	verkställande	direktörerna	tror	att	hållbarhetsfrågor	kommer	vara	

viktiga	för	den	framtida	framgången	för	deras	företag.	Anledningar	till	varför	de	

tror	det	framgår	inte	i	studien,	men	tänkbara	anledningar	kan	vara	för	att	minska	

kostnader	 och	 risker,	 för	 att	 stärka	 legitimiteten	 och	 ryktet	 samt	 för	 att	 skapa	

konkurrens	fördelar.	

	

Samtidigt	 som	 hållbarhetsarbete	 har	 blivit	 allt	 viktigare	 för	 företag	 har	 även	

investerare	 börjat	 efterfråga	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 (Socially	

Responsible	Investment,	SRI)	och	enligt	U.S	forum	för	hållbara	och	ansvarsfulla	

investeringar	 (USSIF,	 2012)	 står	 SRI	 för	 över	 20	 %	 av	 den	 globala	

kapitalmarknaden.	Genomslagskraften	 för	SRI	har	de	senaste	åren	varit	enorm.	

Det	 totala	värdet	av	marknaden	 för	SRI	var	år	2013	 i	Europa	16	800	miljarder	

euro,	 vilket	 ger	 en	 tillväxt	 på	 21,7	%	 från	 2011	 till	 2013.	 Av	 de	 sju	 vanligaste	

strategierna	 för	 SRI	 är	 exkludering	 och	 integrering	 de	 vanligaste	 och	 står	

tillsammans	för	71,9	%	av	det	totala	värdet	av	hållbara	investeringar	i	Europa	år	

2013.	 År	 2006	 startade	 Förenta	 Nationerna	 Principles	 for	 Responsible	
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Investment	(PRI)	som	beskriver	vilka	hållbarhetsparametrar	som	bör	inkluderas	

i	 investeringar	 (UN	 PRI	 2006).	 När	 hållbarhetsparametrar	 inkluderas	 i	

investeringsprocessen	är	det	ett	sätt	för	investerare	att	ställa	krav	på	företag	att	

bättre	arbeta	med	hållbarhetsfrågor	i	sin	verksamhet.	Kiernan	(2007)	menar	att	

Institutionella	 ägare	 borde	 visa	 vägen	 och	 utnyttja	 sin	makt	 och	 ta	 sitt	 ansvar	

genom	 att	 påskynda	 arbetet	 med	 miljö-,	 sociala-	 och	 bolagsstyrningsfrågor	

(Environment,	 Social	 and	 Governance),	 även	 kallat	 ESG-frågor,	 genom	 att	

förbättra	 sin	 investeringspolicy	 antingen	 genom	 val	 av	 företag	 att	 investera	 i	

eller	ett	större	engagemang	i	företagen	som	de	är	delägare	i.	

	

Huruvida	 det	 är	 lönsamt	 eller	 inte	 för	 ett	 företag	 och	 dess	 aktieägare	 att	

integrera	hållbarhet	 i	 sin	verksamhet	är	något	som	debatterats	och	 forskats	på	

de	 senaste	 årtiondena.	 Resultaten	 är	 skiftande	 och	 det	 finns	 ingen	 konsensus	

över	hur	hållbarhet	bör	integreras	för	bästa	resultat.	Osäkerheten	kring	både	de	

kortsiktiga	 och	 långsiktiga	 effekterna	 av	 att	 integrera	 hållbarhet	 i	 företags	

verksamhet	 ger	 oss	 en	 indikation	 på	 att	 det	 är	 nödvändigt	 att	 studera	 det	

ytterligare.	

	

1.2.	Problemdiskussion	

År	 1987	 släpptes	 rapporten	 Our	 Common	 Future,	 känd	 som	

Brundtlandrapporten,	 av	 världskommissionen	 för	 miljö	 och	 utveckling	 på	

uppdrag	av	Förenta	Nationerna.	Rapporten	skrevs	med	syfte	att	belysa	de	miljö-	

och	resursproblem	som	världen	står	inför	och	hur	de	ska	överkommas	genom	en	

hållbar	utveckling.	Hållbar	utveckling	definieras	 i	rapporten	som;	“Development	

that	 meets	 the	 needs	 of	 the	 present	 without	 compromising	 the	 ability	 of	 future	

generations	to	meet	their	own	needs”	(WCED,	1987).	Rapporten	ställer	sig	frågan	

hur	människor	ska	övertygas	att	agera	 i	gemensamt	 intresse	 för	att	uppnå	det.	

Svaret	 ligger	 delvis	 genom	 utbildning,	 institutionell	 utveckling	 och	

brottsbekämpning,	men	många	av	de	miljö-	och	resursproblem	som	uppstår	gör	

det	enligt	Brundtlandrapporten	på	grund	av	skillnader	i	ekonomisk	och	politisk	

makt	 som	 uppstår	 till	 följd	 av	 utnyttjande	 av	 människor	 och	 resurser.	 Ett	

multinationellt	företag	kan	exempelvis	komma	undan	med	oacceptabla	nivåer	av	
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föroreningar	 i	 luft	 eller	 vatten	 för	 att	 människorna	 som	 bor	 i	 området	 är	

resurssvaga	och	 inte	 lyckas	göra	sin	röst	hörd.	Det	gör	att	en	 förändrad	attityd	

kring	hållbarhet	behövs	från	både	företag,	investerare	och	makthavare.	

	

Idag	snart	30	år	efter	Brundtlandrapporten	är	hållbarhetsfrågor	mer	aktuellt	än	

någonsin.	 Företags	 arbete	 med	 hållbarhet	 är	 inte	 bara	 populärt	 utan	 också	

nödvändigt.	På	företagsnivå	finns	det	trots	populariteten	en	generell	tro	om	att	

det	 inte	 är	 möjligt	 att	 integrera	 hållbarhet	 i	 verksamheten	 utan	 att	 minska	

aktieägarvärdet	 (Derwall,	Guenster,	Bauer	&	Koedijk,	 2005).	En	 fråga	man	kan	

ställa	sig	är	då	varför	företag	engagerar	sig	i	hållbarhet.	Det	finns	både	etiska	och	

strategiska	motiv	bakom	hållbarhetsarbete	 som	skiftar	 från	 företag	 till	 företag,	

vissa	 företag	ser	det	som	välgörenhet,	andra	 företag	ser	det	som	sitt	bidrag	till	

samhället	 att	 arbeta	med	 långsiktigt	 värdeskapande	 projekt	 som	 bidrar	 till	 en	

bra	samhällsutveckling,	medan	andra	företag	ser	det	som	en	åtgärd	som	kommer	

stärka	 företagets	 varumärke	 och	 genom	 det	 förbättra	 företagets	 ekonomiska	

prestationer.	Ett	problem	som	finns	med	hållbarhetsarbete	är	att	det	är	svårt	för	

företagen	att	beräkna	vilka	effekter	arbetet	kommer	att	få,	värdet	av	effekterna	

och	när	effekterna	kommer	vara	synliga.	Det	gör	att	det	blir	svårt	för	företag	att	

både	mäta	 och	 redovisa	 icke-finansiella	 faktorer,	 vilket	 gör	 att	 investerare	 får	

problem	att	värdera	ett	företags	hållbarhetsarbete.	

	

Samtidigt	 som	 intresset	 för	 hållbarhetsfrågor	 har	 ökat	 för	 företag	 har	 det	 växt	

fram	ett	brett	samförstånd	kring	finansmarknadens	betydelse	i	utvecklingen	mot	

ett	 hållbart	 samhälle.	 Zingales	 (2015)	bekräftar	bilden	av	 att	 finansmarknaden	

har	en	stor	betydelse	 i	samhället,	men	menar	att	det	saknas	kunskap	kring	hur	

de	 finansiella	systemen	faktiskt	bidrar	 till	samhällets	utveckling.	Det	är	upp	till	

forskare	 att	 fylla	 det	 kunskapsgapet,	 det	 behövs	 bättre	 dokumentation	 och	

förklaringar	till	hur	finansmarknaden	bidrar	till	samhället	(Zingales,	2015).	Den	

senaste	 finanskrisen	 och	 de	 många	 skandaler,	 som	 exempelvis	 ENRON-

skandalen,	 tillsammans	 med	 den	 kortsiktiga	 mentaliteten	 har	 enligt	 Zingales	

(2015)	 bidragit	 till	 att	 det	 finns	 en	 negativ	 syn	 på	 finansmarknaden	 från	

människor	 utanför	 systemet.	 Det	 råder	 oklarheter	 kring	 hur	 finansmarknaden	
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faktiskt	 bidrar	 till	 en	 hållbar	 utveckling.	 Finansmarknaden	 har	 genom	 att	

inkludera	 icke-finansiella	 faktorer	 i	 investeringsprocessen	börjat	att	 ställa	krav	

på	företag	att	arbeta	med	hållbarhet	och	ansvarstagande.	Vanliga	icke-finansiella	

faktorer	 att	 inkludera	 i	 investeringsprocessen	 är	 miljö,	 socialt	 ansvar	 och	

bolagsstyrning,	 som	 går	 under	 benämningen	 ESG.	 En	 förklaring	 till	 varför	 det	

blivit	 vanligare	 att	 inkludera	 icke-finansiella	 faktorer	 i	 investeringsprocessen	

kan	 vara	 för	 att	 det	 enligt	 Lev	 (2001)	 läggs	 större	 värde	 i	 de	 immateriella	

tillgångarna	hos	 företag	 idag	och	att	de	är	svårare	att	beräkna.	De	har	gjort	att	

det	blivit	svårare	att	mäta	ett	stort	bolags	sanna	marknadsvärde	genom	endast	

finansiella	rapporter.	En	annan	förklaring	kan	tänkas	vara	att	 investeringar	där	

icke-finansiella	 faktorer	 inkluderats	 i	 investeringsprocessen	 kan	 visa	 sig	

prestera	bättre	än	när	enbart	traditionella	faktorer	inkluderats.	

	

Flera	studier	har	genomförts	kring	skillnaden	i	avkastning	och	risk	på	portföljer	

där	 ESG-faktorer	 och	 andra	 icke-finansiella	 faktorer	 tagits	 i	 beaktning	 jämfört	

med	 traditionella	 portföljer.	 År	 2007	 släppte	 Mercer	 och	 Asset	 Mangement	

Working	 Group	 of	 the	 United	 Nations	 Environment	 Programme	 Finance	

Initiative	 rapporten	 “Demystifying	 Responsible	 Investment	 Performance”.	

Rapporten	var	bland	de	första	som	fokuserade	på	vilka	effekter	inkluderandet	av	

ESG-faktorer	i	investeringsprocessen	fick	på	investerares	portföljavkastning	och	

portföljrisk.	 Rapporten	 sammanställde	 och	 granskade	 20	 stycken	

forskningsstudier	 som	 genomförts	 på	 förhållandet	 mellan	 ESG-faktorer	 och	

portföljavkastning	 innehållande	 data	 från	 tidsperioden	 1963-2005.	 Efter	

sammanställningen	 slog	 rapporten	 fast	 att	 det	 gav	 ett	 neutralt	 till	 positivt	

resultat	 på	 portföljavkastningen	 om	 ESG-faktorer	 inkluderades	 i	

investeringsprocessen,	 men	 rapporten	 påpekar	 att	 bristande	metodval	 gör	 att	

ytterligare	 forskning	 behövs.	 Bristerna	 i	 den	 tidigare	 forskningen	 är	 enligt	

rapporten	 att	 många	 av	 studierna	 endast	 tar	 hänsyn	 till	 en	 av	 de	 tre	 ESG-

faktorerna	 i	 sin	undersökning	samt	att	gammal	data	 i	viss	mån	används	 för	att	

undersöka	 en	 marknad	 som	 utvecklas	 enormt	 fort.	 Bristerna	 kan	 betyda	 att	

avsaknaden	 av	 några	 “best-practice”-metoder	 för	 hur	 ESG-faktorer	 ska	
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inkluderas	 i	 investeringsprocessen	gör	att	 finansmarknaden	därför	 inte	vet	hur	

hållbarhetsarbete	ska	prissättas	korrekt.	

	

Sedan	2007	har	fler	publikationer	skrivits	 inom	ämnet	och	resultaten	från	dem	

har	varierat.	Eccles,	Krzuz	och	Serafeim	(2011)	finner	att	portföljer	med	företag	

som	 tillämpar	 ESG-policies	 har	 en	 högre	 avkastning	 och	 uppvisar	 en	 lägre	

volatilitet	 på	 lång	 sikt	 än	 portföljer	 som	 innehåller	 företag	 med	 nästan	

obefintliga	policies.	Halbritter	och	Dorfleitner	(2015)	finner	däremot	i	sin	studie	

att	 det	 inte	 finns	 någon	 signifikant	 avkastningsskillnad	 mellan	 portföljer	 med	

bolag	med	 hög	 och	 låg	 ESG-ranking.	 Resultaten	 från	 studierna	 varierar	 då	 det	

som	tidigare	nämnts	finns	problem	kring	hur	företag	ska	mäta	och	redovisa	sitt	

hållbarhetsarbete,	 det	 skapar	 svårigheter	 för	 investerare	och	 forskare	 som	har	

försökt	 mäta	 och	 prissätta	 ett	 företags	 hållbarhetsarbete	 korrekt.	 Enligt	 van	

Duuren,	 Plantinga	 och	 Scholtens	 (2015)	 finns	 det	 en	 skillnad	 i	 attityd	 till	

implementering	 av	 hållbarhetskomponenter	 i	 portföljvalsbeslut	mellan	 Europa	

och	USA,	i	Europa	finns	generellt	en	mer	positiv	inställning	till	effekterna	av	SRI	

och	ESG	på	längre	sikt,	samtidigt	som	risken	upplevs	minska.	Skillnaden	i	attityd	

kan	 vara	 en	 anledning	 till	 att	 det	 finns	 problem	 att	 värdera	 effekterna	 av	

hållbarhetsarbete,	 då	 vilka	 parametrar	 som	 ska	 inkluderas	 och	 hur	 de	 ska	

värderas	kan	skifta	från	land	till	land.	En	ytterligare	förklaring	till	de	varierande	

resultaten	 kan	 bero	 på	 vilken	 tidshorisont	 som	 mätningen	 genomförts	 över.	

Dorfleitner,	Utz	och	Wimmer	(2014)	menar	att	de	ekonomiska	fördelarna	av	ett	

starkt	hållbarhetsarbete	endast	blir	 synlig	på	avkastningen	på	en	aktie	om	den	

beräknas	 över	 en	 längre	 period.	 Det	 bekräftar	 den	 bild	 vi	 får	 av	 tidigare	

forskning	 (Eccles	 et	 al.,	 2011;	 Edmans,	 2011).	 Det	 finns	 ofta	 ett	 positivt	

signifikant	 förhållande	 mellan	 inkluderandet	 av	 icke-finansiella	 faktorer,	

avkastning	 och	 risk	 vid	 en	 längre	mätperiod.	 Den	 korta	 tidshorisont	 som	 idag	

finns	bland	investerare	kan	vara	en	bidragande	orsak	till	att	 företag	känner	sig	

tvingade	 att	 möta	 förväntningar	 vilket	 kan	 hindra	 företagen	 att	 investera	 i	

projekt	 som	 skapar	 värde	 på	 lång	 sikt	 för	 både	 företaget,	 investerare	 och	

samhället.	
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För	 att	 öka	 investerares	 förståelse	 för	 hur	 portföljavkastningen	 förändras	 när	

ESG-faktorer	 inkluderas	 i	 investeringsprocessen	 behövs	 ytterligare	 forskning	

och	 bevis.	 Tidigare	 rapporter	 som	 diskuterats	 har	 beställts	 av	 icke	 oberoende	

organisationer	 i	 politiskt	 syfte.	 Rapporterna	 är	 trots	 det	 av	 betydelse	 då	 de	

indikerar	 på	 hur	 världen	 ser	 på	 problemen	 kring	 hållbar	 utveckling	 och	 har	

bidragit	 till	 att	 problemet	 med	 hållbarhet	 och	 hållbara	 investeringar	

uppmärksammats.	 Ovan	 förda	 diskussion	 belyser	 problematiken	 kring	 om	 en	

implementering	av	ESG-mått	 i	 investeringsprocessen	är	fördelaktig	i	 jämförelse	

med	 en	 investering	 enligt	 traditionella	 mått	 och	 ger	 oss	 vår	 konkreta	

problemformulering	som	studien	baseras	på:	

	

Problemformulering:	

·	 						Hur	 påverkas	 portföljavkastning	 och	 portföljrisk	 när	 investeringsprocessen	 och	

val	av	bolag	till	portföljen	styrs	av	ESG-betyg?	

·	 						Vilken	skillnad	finns	det	 i	portföljavkastning	och	portföljrisk	över	tid	och	mellan	

länder	för	portföljer	styrda	av	ESG-betyg?	

	

1.3.	Syfte	

Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	effekterna	på	avkastningen	och	risken	i	

en	 portfölj	 där	 ESG-betyg	 styr	 investeringsprocessen,	 samt	 om	 det	 finns	 en	

skillnad	 över	 tid	 och	 mellan	 länder,	 för	 att	 se	 hur	 socialt	 ansvarsfulla	

investeringar	står	sig	mot	traditionella	investeringar.	

	

1.4.	Disposition	

Studien	 är	 uppdelad	 i	 sju	 kapitel,	 nedan	 följer	 en	 kortare	 beskrivning	 om	 vad	

varje	kommande	kapitel	innehåller.	

	

Kapitel	2	–	Vetenskaplig	metod	

I	 kapitlet	 beskrivs	 den	 forskningsansats	 och	 det	metodval	 som	 forsarna	 utgått	

från	 vid	 studiens	 upplägg.	 Vidare	 i	 kapitlet	 förklaras	 hur	 de	 används	 för	 att	
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uppnå	 studiens	 syfte.	 Avslutningsvis	 förklaras	 valet	 av	 teorier	 som	 studien	

tillämpar.		

	

Kapitel	3	–	Teoretisk	referensram	

Kapitlet	 inleder	 med	 att	 presentera	 grundläggande	 finansiella	 teorier	 om	

portföljval	 samt	 redogörande	 kring	 företags	 sociala	 ansvar.	 Kapitlet	 fortsätter	

med	 att	 beskriva	 tidigare	 forskning	 som	 genomförts	 inom	 ämnet	 socialt	

ansvarsfulla	 investeringar.	 Avslutningsvis	 framställs	 de	 hypoteser	 som	 studien	

ämnar	testar	ur	den	teori	som	tidigare	presenterats.	

	

Kapitel	4	–	Empirisk	metod	

Den	 empiriska	metoden	 behandlar	 studiens	 design	 i	 form	 av	 tillvägagångssätt,	

val	 av	 metod	 för	 datainsamling	 följt	 av	 val	 av	 test.	 Därefter	 redovisas	

operationaliseringsprocessen	som	avslutas	med	en	beskrivning	av	variabler	och	

mått	som	använts	i	studien.	

	

Kapitel	5	–	Empiriska	resultat	

I	kapitel	fem	presenteras	det	empiriska	resultatet	från	studiens	statistiska	tester.	

Genom	 tabeller	 och	 text	 redogör	 forskarna	 resultatet	 för	 varje	 enskild	 portfölj	

över	 tid	 och	 land.	 Avslutningsvis	 görs	 en	 sammanställning	 där	 portföljerna	

jämförs	sinsemellan	för	att	bekräfta	om	hypoteserna	accepteras	eller	förkastas.	

	

Kapitel	6	–	Analys	av	empiriskt	resultat	

Analysen	av	det	empiriska	resultatet	sker	genom	att	resultatet	förklaras	utifrån	

metod	 och	 material	 samt	 huruvida	 syftet	 besvarats.	 Analysen	 delas	 upp	 i	

underrubrikerna	 avkastning,	 risk,	 tid	 och	 länder.	 Genom	 hela	 kapitlet	 sätts	

resultaten	i	relation	till	vad	tidigare	forskning	fått	fram	och	analyseras	utifrån	de	

skillnader	och	likheter	som	finns.	
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	Kapitel	7	–	Slutsatser	och	implikationer	

Det	 sista	 kapitlet	 innehåller	 de	 slutsatser	 om	 ESG-portföljers	 påverkan	 på	

avkastning	och	 risk	 jämfört	med	 traditionella	 investeringar.	Kapitlet	 innehåller	

även	implikationer	av	resultatet	och	förslag	på	framtida	forskning	inom	ämnet.	

	

1.5.	Bidrag	

Det	 råder	 ingen	 konsensus	 kring	 hur	 avkastningen	 och	 risken	 påverkas	 när	

investeringsprovessen	styrs	utav	ESG-faktorer.	De	första	studierna	kring	socialt	

ansvarsfulla	 investeringar	 jämförde	 etiska	 fonder	med	 traditionella	 fonder	 och	

resultaten	pekade	övervägande	på	att	det	inte	fanns	någon	signifikant	skillnad	i	

avkastning	och	risk.	Senare	studier	har	valt	att	jämföra	portföljer	med	bolag	som	

valts	 utifrån	 databaser	 som	 rankar	 företagens	 ESG-poäng.	 Resultaten	 från	 de	

senare	 studierna	 är	 varierande	 och	 mycket	 tyder	 på	 att	 själva	 metodvalet	 är	

avgörande	 för	 om	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 anses	 ge	 en	 bättre	

avkastning	 och	 risk.	 Den	 kritik	 som	 riktats	 mot	 tidigare	 studier	 är	 att	 många	

enbart	 tar	 hänsyn	 till	 en	 av	 de	 tre	 ESG-faktorerna,	 där	 de	 flesta	 fokuserar	 på	

miljöpåverkan.	 Studien	 kommer	 bidra	 till	 forskningen	 genom	 att	 låta	 alla	 tre	

ESG-faktorer	 var	 med	 och	 påverka	 investeringsprocessen.	 Studien	 kommer	

också	att	bidra	till	forskningen	genom	att	undersöka	om	det	finns	skillnader	på	

effekterna	 av	 ESG-faktorer	 mellan	 länder	 och	 tidshorisont	 och	 om	 de	 har	

betydelse	 för	 avkastningen	 och	 risken.	 Författarna	 har	 inte	 stött	 på	 tidigare	

studier	 som	 har	 gjort	 en	 jämförelse	 mellan	 länder	 och	 tycker	 det	 skulle	 vara	

intressant	för	att	urskilja	om	det	finns	olika	syn	på	hållbarhetsarbete	och	värdet	

av	det	i	olika	länder.	Författarna	gör	även	till	deras	kännedom	den	första	studien	

på	bolag	på	den	svenska	marknaden.		
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Kapitel	2.	Vetenskaplig	metod	

	
apitel	 två	 beskriver	 den	 deduktiva	 forskningsansats	 och	

kvantitativa	metod	 som	valts	 för	 studiens	 utformning.	 På	 så	 sätt	

formas	en	förståelse	för	vilket	tillvägagångssätt	som	används	och	

hur	 det	 kan	 hjälpa	 till	 att	 uppnå	 studiens	 ändamål.	 Metodkapitlets	 senare	 del	

argumenterar	för	vilka	teorier	som	är	användbara	och	varför	med	anknytning	till	

hållbarhet	och	finansiell	ekonomi.		

	

2.1.	Forskningsansats	

I	 studien	 tillämpas	 en	 deduktiv	 forskningsansats	 vilket	 betyder	 att	 hypoteser	

skapas	 utifrån	 redan	 existerande	 teorier	 och	 sedan	 prövas	 empiriskt.	 En	

deduktiv	 forskningsansats	 lämpas	 sig	 bäst	 då	 studien	 utgår	 från	 redan	

utforskade	 teorier	 inom	 portföljval	 och	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 där	

mängden	 information	 är	 stor.	 Genom	 att	 utföra	 tester	 på	 hypoteser	 kan	 en	

föreställning	skapas	om	hur	avkastningen	och	risken	 i	en	portfölj	påverkas	när	

ESG-faktorer	 inkluderas	 i	 investeringsprocessen.	 Det	 hade	 inte	 varit	 möjligt	

inom	 det	 induktiva	 förhållningssättet	 där	 teori	 skapas	 genom	 slutsatser	 som	

grundar	 sig	 på	 observationer.	 Tillvägagångssättet	 ligger	 till	 grund	 för	

uteslutandet	av	en	 induktiv	ansats	då	hypoteserna	som	utformas	 testas	genom	

statistiska	tester.	Det	gör	att	skapande	av	teori	beträffande	nya	variabler	varken	

är	relevant	eller	genomförbart	i	studien.	(Bryman	&	Bell,	2011).	

	

Studiens	 ambition	 är	 att	 utgå	 ifrån	 redan	 existerande	 teori	 och	 sedan	 tyda	

resultaten	 utifrån	 den	 använda	 teorin	 på	 ett	 objektivt	 sätt.	 Kunskapssynen	 i	

studien	 är	 positivistisk	 då	 kunskapen	 inte	 är	 påverkbar	 eller	 subjektiv.	

Forskarna	 ämnar	 skapa	 testbara	 hypoteser,	 om	 hur	 portföljavkastningen	 och	

portföljrisken	skiljer	sig	när	ESG-faktorer	inkluderas	i	investeringsprocessen	och	

hur	 den	 skiljer	 sig	 över	 tid	 och	 mellan	 länder,	 utifrån	 existerande	 teori.	

Hypoteserna	testas	utifrån	ett	kvantitativt	tillvägagångssätt	och	resultaten	visar	

ESG-faktorers	potential	 vid	 investeringsbeslut.	 Studien	 syftar	 till	 att	 undersöka	

om	och	hur	portföljavkastningen	och	portföljrisken	skiljer	sig	åt.	Där	av	har	inte	

	K	
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studien	en	tolkande	synen	på	kunskap	då	den	i	högre	utsträckning	inte	väger	in	

värderingar	vilket	skulle	bidra	till	att	göra	studien	mer	subjektiv,	vilket	i	sin	tur	

påverkar	resultatet.	Studien	är	därför	utformade	efter	numerisk	och	neutral	data	

vilket	 hindrar	 den	 från	 att	 påverkas	 av	 personliga	 värderingar	 och	 håller	 den	

objektivistisk.	(Bryman	&	Bell,	2011)	

	

För	 att	möjliggöra	 tester	på	de	hypoteser	 som	studien	avser	 samt	 för	 att	 få	 en	

valid	 (giltig)	 och	 reliabel	 (tillförlitlig)	 studie	 används	 en	 stor	mängd	 numerisk	

data	(Bryman	&	Bell,	2011).	Data	som	samlas	in	och	analyseras	är	sekundärdata	

vilket	 betyder	 att	 den	 vid	 tidigare	 tillfälle	 samlats	 in	 av	 andra	 forskare	 eller	

organisationer	 och	 institutioner	 (Bryman	 &	 Bell,	 2011).	 Noterade	 bolags	

hållbarhetsbetyg	samt	information	om	bolagen	är	exempel	på	sekundärdata	som	

används	 i	 studien.	 Genom	 att	 använda	 tidigare	 databaser	 sparas	 tid	 vilket	

möjliggör	 större	 datainsamling	med	 hög	 kvalitet	 och	mer	 fokus	 kan	 läggas	 på	

analysen.	 Det	 skapar	 även	 ett	 vidare	 insamlingsunderlag	 vilket	 ökar	

tillförlitligheten	 och	 gör	 det	möjligt	 att	 genomföra	 tvärkulturella	 tester	 som	är	

ett	av	studiens	syfte.	Då	studien	har	en	deduktiv	forskningsansats	lämpar	sig	ett	

kvantitativt	metodval	 bäst,	 vilket	 således	 valts	 för	 undersökningen	 (Bryman	&	

Bell,	2011).		Fördelen	med	en	kvantitativ	metod	jämfört	med	en	kvalitativ	metod	

är	 att	 den	 gör	 det	möjligt	 att	 generalisera	 resultatet.	 Den	 kvalitativa	metoden	

väljs	 bort	 då	 studiens	 primära	 syfte	 inte	 är	 att	 skapa	 en	 förståelse	 för	 varför	

inkluderandet	 av	 ESG-faktorer	 i	 investeringsprocessen	 påverkar	

portföljavkastningen	 och	 portföljrisken,	 utan	 avser	 att	 på	 ett	 objektivt	 sätt	

undersöka	 om	 och	 hur	 portföljavkastningen	 och	 portföljrisken	 skiljer	 sig.	

Tillämpning	av	enbart	ett	kvalitativt	 inriktat	tillvägagångssätt	hade	således	inte	

hjälpt	oss	uppfylla	studiens	syfte.		

	

När	en	studie	bygger	på	sekundärdata	är	det	av	stor	betydelse	att	noggrant	välja	

källor	med	hög	kvalitet	 för	att	motverka	brister	och	 irrelevant	data	(Bryman	&	

Bell,	 2011).	Utöver	 saklig	 facklitteratur	 tillämpas	 vetenskapliga	 tidskrifter	 från	

betydande	 forskare	 inom	 relaterade	 ämnen.	 Valet	 av	 empirisk	 metod	 och	 de	

statistiska	datauppsättningarna	med	sammansättningar	av	bolags	miljömässiga-,	
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sociala-	och	bolagsstyrningsarbete	grundar	sig	på	tidigare	genomförd	forskning.	

I	 tidigare	 vetenskapliga	 tidskrifter	 som	 studien	 tagit	 hänsyn	 till	 förekommer	

valda	 dataset	 och	 metoder	 frekvent	 (Kempf	 och	 Osthoff,	 2007;	 Halbritter	 och	

Dorfleitner,	 2015;	 Eccles,	 Ioannou	 &	 Serafeim,	 2014;	 Statman	 and	 Glushkov,	

2009).	 Resultaten	 av	 studien	 diskuteras	 i	 ett	 senare	 avsnitt	 utifrån	 de	 teorier	

som	 används.	 I	 den	 empiriska	metoden	 kommer	 en	 presentation	 av	 källor	 för	

insamlad	data	och	statistiska	tester	göras	 för	att	gör	det	möjligt	 för	replikation	

(Bryman	&	Bell,	2011).	

	

2.2.	Val	av	teoretisk	referensram	

De	teorier	som	används	 i	studien	berör	både	etablerade	teorier	 inom	finansiell	

ekonomi,	 men	 även	 mindre	 etablerade	 teorier	 inom	 socialt	 ansvarsfulla	

investeringar,	SRI,	och	socialt	ansvarsfullt	företagande,	CSR.	Syftet	med	teorierna	

är	 att	 ge	 en	 bild	 över	 den	 tidigare	 framarbetade	 forskning	 som	 finns	 inom	

området	och	bidra	till	att	förklara	hur	socialt	ansvarsfulla	investeringar	påverkar	

portföljavkastningen	 och	 portföljrisken.	 För	 att	 ge	 en	 bild	 över	 hur	 socialt	

ansvarsfulla	 investeringar	 fungerar	presenteras	 teori	 om	SRI	och	ESG-faktorer,	

environment,	 social	och	governance,	de	 faktorer	 som	 tas	hänsyn	 till	 vid	 socialt	

ansvarsfulla	investeringar.	Teorierna	ska	sedan	ligga	till	grund	för	de	hypoteser	

som	 skapas	 och	 som	 sedan	 testas	 statistiskt	 för	 att	 svara	 på	 studiens	

frågeställning.	De	resultat	som	studien	ger	tolkas	i	en	analysdel	och	ger	till	sist	en	

slutsats	om	socialt	ansvarsfulla	investeringars	påverkan	på	portföljavkastningen	

och	portföljrisken.	

	

Studiens	 utgångspunkt	 tas	 ur	 modern	 portföljvalsteori,	 som	 kan	 ses	 som	 en	

grundläggande	och	generell	 teori	 för	den	teoretiskt	bästa	 investeringsstrategin.	

Vetenskapliga	 artiklar	 rörande	 icke-finansiella	 faktorers	 inkluderande	 vid	

investeringsbeslut	och	effekten	det	har	på	portföljavkastning	och	portföljrisk	har	

även	studerats	 för	att	 få	en	blick	över	den	samlade	 forskningen	 inom	området.	

Intrycket	av	de	granskade	artiklarna	är	att	det	finns	en	stor	spridning	på	resultat	

och	slutslutsatser	från	dem.	En	förklaring	till	de	spridda	resultaten	kan	vara	att	

det	 finns	 skillnader	 i	 empirisk	metodologi	mellan	 artiklarna,	 och	 det	 är	 något	
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som	studien	måste	ta	hänsyn	till	 för	att	 få	ett	rättvisande	resultat.	Forskningen	

om	sammansatta	portföljer	som	skapats	efter	 icke-finansiella	mått	är	 liten.	Den	

större	 delen	 av	 forskningen	 kring	 SRI	 och	 ESG	 jämför	 istället	 hur	 olika	 etiska	

och/eller	miljöfonder	presterar	relativt	andra	jämförbara	fonder	eller	index.	En	

anledning	till	den	begränsade	tillgången	på	forskning	om	sammansatta	portföljer	

kan	vara	att	det	inte	funnits	någon	konsensus	över	hur	icke-finansiella	faktorer	

ska	kunna	integreras	och	mätas	för	forskare	och	enskilda	investerare,	vilket	gjort	

det	svårt	att	välja	ut	bolag	till	en	portfölj.	Den	expansion	som	varit	på	marknaden	

för	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 det	 senaste	 årtiondet	 har	 gjort	 att	 den	

tillgängliga	 informationen	 blivit	 betydligt	 större	 och	 utbudet	 av	 tillförlitlig	

ranking	av	bolag	efter	ESG-faktorer	har	blivit	bättre.	Det	har	bidragit	 till	att	de	

studier	 som	 genomförts	 relativt	 nyligen	 har	 ett	 bra	 informationsinnehåll	 och	

aktuell	metodologi,	vilket	gör	att	nyare	forskning	används	i	större	utsträckning	i	

studien.	
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Kapitel	3.	Teoretisk	referensram	

	
en	 teoretiska	 referensramen	 är	 uppdelat	 i	 tre	 större	 delar.	 Kapitlet	

inleds	 med	 en	 djupare	 beskrivning	 kring	 den	 finansiella	 teori	 som	

ligger	till	grunden	för	komponeringen	av	portföljer	samt	mätning	av	

risk	 och	 avkastning.	 Vidare	 behandlas	 teori	 om	 hållbara	 investeringar	 samt	

tidigare	 forskning	 i	 ämnet.	 Kapitlet	 avslutas	 med	 hypotesformuleringar	 som	

grundar	sig	på	den	beskrivna	teorin	samt	tidigare	forskning	och	berör	områdena	

avkastning,	risk,	tid	och	länder.	

	

3.1.	Modern	Portföljvalsteori	

Lika	 länge	 som	 aktiemarknaden	 existerat	 har	människan	 sökt	 förklaringen	 till	

avkastningen	 som	genereras	på	börsen.	Genom	att	 förklara	 aktiens	 samverkan	

mellan	 risk	 och	 avkastning	 tror	 sig	 investeraren	 kunna	 skapa	 en	 bättre	

uppfattning	 för	 aktiens	 värde	 och	 dess	 framtida	 prestation.	 Den	 klassiska	

finansiella	 teorin	 som	 ligger	 till	 grunden	 för	 sambandet	 mellan	 aktier	 i	 en	

portfölj	förankrar	sig	i	Harry	Markowitz	moderna	portföljvalsteori	från	artikeln	

Portfolio	Selection	(1952),	publicerad	i	Journal	of	Finance.	Markowitz	förklarade	

hur	 maximal	 effektivitet	 kunde	 uppnås	 vid	 sammansättning	 av	 värdepapper,	

genom	 att	 bilda	 väl	 komponerade	 portföljer	 där	 investeraren	 eftersträvade	

högsta	 möjliga	 avkastning	 till	 en	 förutbestämd	 risknivå,	 alternativt	 minsta	

möjliga	 risk	 till	 en	 särskild	 avkastning.	 Markowitz	 vidareutvecklade	 teorin	

genom	publikationen	Portfolio	Selection	–	efficient	diversification	of	Investments	

(1959).	

	

Portföljvalsteorin	 förutsätter	att	 investeraren	agerar	rationellt	och	är	riskavert.	

Investeraren	är	 inte	 risksökande	och	 investeringen	utförs	 i	den	portföljen	med	

lägsta	möjliga	risk	förutsatt	identisk	avkastning.	För	att	investeraren	ska	välja	en	

portfölj	 med	 högre	 risk	 krävs	 en	 portfölj	 där	 det	 ökade	 risktagandet	 kan	

kompenseras	med	en	högre	 avkastning.	Portföljvalsteorins	 syftar	därför	 till	 att	

finna	 den	 optimala	 sammansättningen	 av	 tillgångar,	 i	 studiens	 fall	 aktier,	med	

högsta	möjliga	avkastning	 till	 lägsta	möjliga	 risk.	Det	är	enkelt	 att	 generalisera	

D	
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portföljens	struktur	genom	att	beskriva	förhållandet	mellan	riskfyllda	aktier.	Till	

att	 börja	 med	 måste	 investeraren	 identifiera	 kombinationen	 av	 risk	 och	

avkastning	som	 kan	 sättas	 samman	 av	 de	 tillgängliga	 tillgångarna.	 De	 mest	

effektiva	kombinationerna	återfinns	längs	med	den	så	kallade	effektiva	fronten,	

efficient	 frontier,	 och	 illustreras	 som	 en	 konvex	 graf.	 De	 portföljer	 alternativt	

enskilda	tillgångar	som	inte	ligger	längs	med	den	effektiva	fronten,	höger	om,	(se	

bilden	 nedan)	är	mindre	 attraktiva	 för	 investerarna	 då	 det	 krävs	mer	 risk	 för	

samma,	alternativt	högre	avkastning.	Var	på	linjen	portföljerna	återfinns	avgörs	

av	risknivån	i	portföljen.		Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009;	Markowitz,	1952;1959.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Graf	1.	Effektiva	fronten.	

Grafen	illustrerar	den	effektiva	fronten	och	ett	exempel	med	enskilda	tillgångarna	

som	 ligger	 höger	 om	 fronten.	 Dessa	 alternativ	 har	 en	 högre	 standardavvikelse	

(risk)	än	portföljer	på	den	effektiva	fronten	trots	att	den	förväntade	avkastningen	

är	samma	vilket	gör	enskilda	tillgångar	mindre	attraktiva.	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	

2009)	

	

3.1.1	Risk	och	diversifiering	

Risken	är	ett	viktigt	variabel	inom	portföljvalsteorin	och	syftar	till	den	osäkerhet	

som	förekommer	i	en	portföljs	framtida	avkastning.	För	att	mäta	risken	används	

standardavvikelsen	 som	 enligt	 Körner	 och	 Wahlgren	 (2005)	 beskriver	 hur	

mycket	den	finansiella	tillgången	avviker	från	marknaden.	En	mindre	spridning	

av	 värdena	 bidrar	 till	 en	 lägre	 standardavvikelse,	 medan	 värden	 med	 större	

spridning	 bort	 från	 medelvärdet	 har	 en	 högre	 standardavvikelse.	 Genom	 att	
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uppskatta	standardavvikelsen	bakåt	i	tiden	är	det	möjligt	att	mäta	aktiens	totala	

risk	 vilket	 motsvarar	 volatiliteten	 i	 värdepapprets	 pris	 gentemot	

marknadsportföljen.	Mätningen	av	 risken	 inom	den	moderna	portföljvalsteorin	

delas	 upp	 i	 osystematisk	 risk,	 företagsspecifik	 risk,	 samt	 systematisk	 risk,	

marknadsrisk.	 Dessa	 två	 risker	 utgör	 den	 totala	 risken	 som	måste	 bejakas	 vid	

investeringar	 på	 finansmarknaden.	 För	 att	 nå	 lägsta	 möjliga	 risknivå	 vid	

eftersträvan	 av	 maximal	 förväntad	 avkastning	 kan	 investeraren	 sprida	 risken	

genom	 diversifiering.	 Diversifiering	 är	 möjligt	 då	 aktier	 från	 skilda	 branscher	

främjar	 varandras	 diskrepanser.	 Portföljer	 måste	 innehålla	 aktier	 som	 inte	 är	

perfekt	 korrelerade	 för	 att	 effekten	 av	 att	 diversifiera	 ska	 bli	 synbar.	

Samvariationen	 mellan	 aktierna	 från	 olika	 branscher	 korrelerar	 olika	 mycket.	

Beroende	på	hur	korrelationen	mellan	värdepapperna	ser	ut	kommer	en	större	

kovarians	 leda	 till	 en	 mindre	 risknivå	 i	 förhållande	 till	 den	 förväntade	

avkastningen.	När	två	aktier	är	perfekt	korrelerade	är	korrelationskoefficienten	

lika	med	 ett	 (=1).	 Så	 fort	 aktierna	 i	 portföljen	 inte	 är	 perfekt	 korrelerade	 (<1)	

visar	 portföljens	 värdepapper	 upp	 ett	 mer	 diversifierat	 förhållande	 mellan	

avkastning	 och	 risk	 än	 vad	 en	 enstaka	 aktie	 eller	 flera	 aktier	 med	 perfekt	

korrelation	skulle	göra.		Genom	att	sprida	portföljens	tillgångar	bland	aktier	med	

låg	 eller	 ingen	 korrelation	 utnyttjas	 diversifieringseffekten	 vilket	 leder	 till	 en	

sänkning	av	portföljens	osystematiska	risk.	På	så	vis	bidrar	diversifiering	till	en	

sänkning	 av	 den	 totala	 risken,	 vilket	 generellt	 sätt	 gör	 det	 till	 ett	 effektivt	

alternativ	 för	 investerare	 (Markowitz,	 1959;	Bodie,	Kane	&	Marcus,	 2009).	 För	

lyckad	diversifiering	krävs	dock	vetskap	om	hur	investeraren	ska	förhålla	sig	till	

de	två	kategorierna	av	risk	(Markowitz,	1959).	

	

Den	 systematiska	 risken	 är	 händelser	 som	 påverkas	 av	 makroeffekter	 vilket	

berör	den	 sammanlagda	marknaden.	Den	 systematiska	 risken	kan	härledas	 till	

påverkning	av	bolagens	verksamhet	i	form	av	politiska,	ekonomiska	eller	sociala	

händelser.	 Den	 enskilda	 investeraren	 kan	 således	 inte	 ensam	 påverka	 den	

systematiska	risken	vilket	gör	att	den	inte	kan	justeras.	(Bodie,	Kane,	&	Marcus,	

2009).	
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Den	osystematiska	risken	har	 investeraren	däremot	möjlighet	att	påverka.	Den	

kan	definieras	som	osäkerheten	som	tillkommer	med	det	specifika	företag	eller	

bransch	 som	 investeraren	 väljer	 att	 köpa	 aktier	 i.	 Till	 skillnad	 från	 den	

systematiska	 risken	 kan	 den	 osystematiska	 risken	 reduceras	 genom	 att	

investeringarna	 sprids	mellan	 flertalet	 tillgångar.	 Investeraren	 erhåller	 en	 viss	

avkastning	 samtidigt	 som	 risken	 blir	 lägre	 då	 tillgångarna	 inkluderas	 i	 samma	

portfölj	 i	 jämförelse	med	 vad	 var	 och	 en	 av	 aktierna	 kan	 åstadkomma	 för	 sig.	

Diversifieringsnivån	i	en	portfölj	kan	enligt	Markowitz	(1959)	som	mest	minska	

risken	till	ett	stadie	där	den	osystematiska	risken	teoretiskt	sätt	är	nästintill	noll.	

(Markowitz,	1959;	Bodie,	Kane,	&	Marcus,	2009).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Graf	2.	Totala	risken.	

Grafen	demonstrerar	hur	den	totala	risken	i	portföljen	förändras	beroende	på	hur	

diversifierad	portföljen	är.	Den	totala	risken	består	av	osystematisk	risk	som	man	

påverkas	samt	den	systematiska	risken	som	är	konstant	och	påverkas	därför	 inte	

av	diversifiering.	

	

Slutligen	kommer	investeraren	nå	ett	stadie	där	ytterligare	diversifiering	inte	är	

möjlig.	 	Det	 råder	 dock	 ingen	 konsensus	 kring	 hur	 många	 aktier	 en	 fullt	

diversifierad	 portfölj	 bör	 innehålla.	 Enligt	 en	 studie	 genomförd	 av	 Stateman	

(1987)	har	en	väldiversifierad	portfölj	ett	minimum	om	30	aktier.	Fram	till	den	

nivån	 är	 diversifieringseffekten	 fortfarande	 påtaglig.	 Efter	 30	 värdepapper	

försvinner	 effekten	 av	 ytterligare	 spridning	 i	 portföljen	 fram	 till	 dess	 att	
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effekterna	 blir	 helt	 försumbara.	 Enligt	 forskning	 som	 nämns	 i	 Elton,	 Gruber,	

Brown	 och	 Goetzmanns	 (2014)	 litteratur	räcker	 det	 att	 en	 väldiversifierad	

portfölj	innehålla	mellan	10-20	aktier.	Forskning	från	Campbell,	Lettau,	Malkiel,	

Xu	(2001)	visar	på	att	det	krävs	ännu	fler	aktier	till	följd	av	att	den	osystematiska	

risken	är	högre	 idag	än	 för	30	år	sedan	samtidigt	som	den	systematiska	risken	

varit	 oförändrad.	 Han	menar	 att	 en	 portfölj	 därför	 skulle	 behöva	 uppemot	 50	

aktier	för	en	fullständig	diversifieringseffekt.	

	

3.2.	Portföljvalsteori	i	praktiken	

När	 en	 investering	 görs	 allokeras	medlen	mellan	 riskfyllda	 och	 icke	 riskfyllda	

tillgångar.	 Marknadsportföljen	 spelar	 därför	 en	 viktig	 roll	 i	 många	 finansiella	

teorier	och	modeller.	Den	utgör	en	samling	av	 investeringar	som	består	av	alla	

finansiella	tillgångar	som	finns	tillgängliga	i	världen,	där	varje	tillgång	är	viktad	

mot	 hur	 stor	 del	 av	 den	 totala	 marknaden	 som	 den	 består	 av.	 Därför	 ska	

marknadsportföljens	 förväntade	 avkastning	 avspegla	 den	 förväntade	

avkastningen	för	hela	marknaden.	Att	detta	ska	ske	i	praktiken	ses	dock	som	en	

omöjlighet	 då	 marknaden	 ständigt	 förändras	 samtidigt	 som	 det	 hade	 blivit	

väldigt	kostsamt	för	investeraren.	Istället	används	simplifierade	metoder	för	att	

efterlikna	 marknaden	 där	 det	 vanligaste	 sättet	 för	 att	 approximera	

marknadsportföljen	är	att	använda	sig	av	existerande	index.		Elton	et.	Al.	(2014)	

	

3.2.1.	CAPM																		 	

The	 capital	 asset	 pricing	model	 (CAPM)	 är	 en	 central	 del	 inom	 den	 moderna	

finansiella	 ekonomin	 som	 bygger	 på	 en	 vidareutveckling	 av	 Markowitz	

portföljvalsteori	 och	 beskriver	 riskbärande	 tillgångars	 prissättningsmekanism	

på	 kapitalmarknaden	 vilket	 är	 ett	 verktyg	 för	 att	 uppskatta	tillgångens	

avkastningskrav.	 Modellen	 introducerades	 av	 William	 F.	 Sharpe	 (1964).	

Liknande	 resonemang	 fördes	 av	 John	 Lintner	 (1965)	 samt	 Jan	Mossin	 (1966).	

CAPM	 bygger	 på	 ett	 flertal	 antaganden	 som	 utgår	 från	 en	 förenkling	 av	

verkligheten	där	investerare	beter	sig	likartat	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).	
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Antagandena	som	görs	förutsätter	att:	

	

-	Det	finns	många	investerare	där	allas	förmögenhet	består	av	en	liten	del	av	den	

totala	förmögenheten.	Investeraren	kan	alltså	inte	påverka	priserna	som	sätts	då	

de	är	pristagare.	

	

• Det	 finns	 en	 kortsiktig	 plan	 där	 alla	 investerare	 planerar	 för	 identiska	

tidshorisonter.	

• Investerare	kan	endast	handla	i	offentliga	finansiella	tillgångar.	Dessutom	

är	det	möjligt	att	låna	obegränsade	mängder	kapital	till	riskfri	ränta.	

	

• All	handel	sker	utan	transaktions-	eller	skattekostnader.	

	

• Alla	 investerare	 är	 rationella	 och	 vill	 optimera	 den	 förväntade	

avkastningen	till	en	given	risknivå.	

	

• Det	finns	homogena	förväntningar	då	alla	analyserar	aktier	på	samma	sätt	

samt	delar	ett	gemensamt	ekonomiskt	synsätt.	

	

Antagandena	 leder	 till	 att	 alla	 investerare	 har	 samma	uppfattning	 om	hur	 den	

optimala	 riskfyllda	 portföljen	 kommer	 vara	 komponerad.	 Portföljer	 med	

värdepapper	 som	 representerar	 en	 kopiering	 av	 tillgångarna	 i	

marknadsportföljen.	 Enligt	 CAPM	 investerar	 investeraren	 enbart	 om	 hen	 blir	

kompenserad	för	risken	som	tas	samt	för	pengarnas	framtida	värde,	time	value	of	

money.	 I	 teorin	 kompenseras	 investeraren	 för	 tidsvärdet	 genom	 den	 riskfria	

räntan	 vilket	 motsvarar	 den	 avkastning	 investeraren	 erhåller	 vid	 en	 riskfri	

investering.	När	riskfria	tillgångar	implementera	skapas	linjära	grafer	i	 form	av	

capital	 allocation	 lines,	 CAL.	 CAL	 representerar	 avkastningen	 i	 förhållande	 till	

risk	där	en	linje	med	brantare	lutning	betyder	att	investeraren	erhåller	en	högre	

förväntad	avkastning	 för	 varje	 extra	ökad	 risknivå.	Den	optimala	CAL	 tangerar	

den	effektiva	fronten	och	benämns	då	istället	capital	market	line,	CML,	och	i	den	
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punkt	 på	 CML	 återfinns	 marknadsportföljen.	 CML	 är	 en	 graf	 som	 visar	

avkastning	för	effektiva	portföljer	med	avseende	på	riskfri	avkastning	och	nivån	

av	risk	för	en	specifik	portfölj.	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).		

	

Investeraren	kompenseras	för	den	systematiska	risken	genom	beta.	Beta-värdet	

beskriver	 hur	 en	 portföljs	 avkastning	 bestäms	 via	 den	 totala	 finansiella	

marknaden.	 Ett	 lägre	 beta	 betyder	 att	 aktien	 har	 en	 mindre	 påverkan	 av	

förändringar	 från	marknaden.	 Likadant	visar	 ett	 högt	 beta	 att	 aktien	 påverkas	

kraftigt	 vid	marknadsförändringar.	 Vid	 ett	 högt	 beta	 kommer	därför	 variansen	

vara	 högre	 vilket	 påverkar	 den	 förväntade	 avkastningen.	 Utifrån	 ovanstående	

teoretisk	 grund	 definieras	 formeln	 som	 tillgångens	 förväntade	 avkastning	 och	

utgörs	 av	 beta-värdet	 multiplicerat	 med	 differensen	 mellan	 marknadens	

förväntade	 avkastning	 och	 den	 riskfria	 räntan	 (riskpremien)	 adderat	med	 den	

riskfria	räntan	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).	

	

CAPM	definieras	som:		

𝑅" = 𝑅$ + 𝛽" 𝑅' − 𝑅$ 	

	

Där:		

𝑅" =	Förväntad	avkastning	på	tillgången	i.	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången.	

𝛽" =	Tillgången	i:s	betavärde.	

𝑅' =	Marknadens	förväntade	avkastning.	

𝑅' − 𝑅$ =	Riskpremien,	beskriver	differensen	mellan	marknadens	förväntade	

avkastning	och	den	riskfria	räntan.	

	

Antagandena	som	görs	för	att	modellen	ska	ses	som	rimlig	har	gjort	att	den	fått	

utstå	kritik.	Några	av	antagandena	som	görs	förhåller	sig	inte	till	omständigheter	

som	råder	i	verkligheten	varpå	den	av	många	anses	som	orealistisk.	Roll	(1977)	

är	 en	 av	 forskarna	 som	varit	 kritisk	 till	 CAPM	och	 framförallt	 till	 de	 empiriska	

tester	 som	 genomförts.	 Han	menar	 att	 CAPM	 enbart	 går	 att	 applicera	 då	 hela	

marknadsportföljen	är	 tillgänglig.	Eftersom	det	 i	praktiken	är	omöjligt	att	 få	all	
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den	 informationen	 om	 marknadsportföljen,	 skulle	 CAPM	 vara	 oanvändbar.	

Annan	kritik	CAPM	fått	utstå	är	att	modellen	är	för	enkel	då	den	enbart	använder	

ett	beta-värde	som	systematiskt	riskmått	 för	att	beskriva	avkastningen.	Kanske	

är	 det	 också	 därför	 som	 modellen	 uppnått	 hög	 popularitet.	 Modellen	 har	

utvecklats	 över	 tiden	 och	 idag	 finns	 det	 alternativ	 till	 CAPM	 som	omfattar	 fler	

aspekter	som	kan	påverka	avkastningen	i	bolag	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).	

	

3.2.2.	Fama-French	trefaktors-modell	

Modellen	är	i	grunden	en	vidareutveckling	av	den	klassiska	CAPM-modellen	för	

att	 beskriva	 aktien	 eller	 portföljens	 förväntade	 avkastning.	 Utöver	

marknadsriskfaktorn	utvidgas	CAPM	med	ytterligare	två	faktorer	för	att	förklara	

risk.	Fama	och	French	skapade	modellen	1993	men	visade	1992	att	storleken	på	

företag	 samt	 relationen	 mellan	 bokfört	 värde	 på	 det	 egna	 kapitalet	 och	

marknadsvärdet	 är	 faktorer	 som	 gör	 att	 aktier	 regelbundet	 överträffar	

marknaden	 på	 samt	 att	 modellen	 justerar	 för	 det.	 Variabeln	 för	 storlek,	 SMB,	

beskriver	den	eventuella	extra	avkastning	 som	erhålls	vid	 investering	 i	 företag	

med	lågt	marknadsvärde.	Det	beräknas	från	genomsnittlig	avkastning	för	företag	

med	 marknadens	 lägsta	 värde	 subtraheras	 med	 den	 genomsnittliga	

avkastningen	för	företag	med	högt	marknadsvärde.	Ett	positivt	värde	betyder	att	

mindre	 företag	 framkallar	 en	 relativt	 sätt	 högre	 avkastning	 än	 de	 stora	

företagen.	 Värderingsfaktorn,	 HML	 är	 den	 andra	 tillagda	 faktorn	 som	 visar	

relationen	mellan	bolags	värde	på	eget	kapital	och	marknadsvärde	(B/M).	Bolag	

med	 högt	 B/M-värde	 klassas	 som	 värdebolag	 och	 företag	med	 lågt	 B/M-värde	

benämns	 tillväxtföretag.	 Faktorn	 beräknas	 genom	 att	 företag	 med	 högt	 B/M-

värde	 subtraheras	med	 företag	med	 lågt	B/M-värde.	Ett	positivt	 värde	betyder	

att	värdeaktierna	har	genererat	en	starkare	genomsnittlig	avkastning	än	företag	

som	är	i	tillväxt.		Fama-French,	(1992;1993)	

	

Fama-French	trefaktors-modell	definieras	som:	

	

𝑅" = 𝑅$ + 𝛽" 𝑅' − 𝑅$ + 𝑠"𝑆𝑀𝐵 + ℎ"𝐻𝑀𝐿	
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Där:	

𝑅" =	förväntad	avkastning	på	tillgången	i	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången	

𝛽" =	Tillgången	i:s	betavärde	

𝑅' =	Marknadens	förväntade	avkastning	

𝑠" =	Storleksvariabeln	SMBs	regressionskoefficientent		

ℎ" =	Värderingsvariabeln	HMLs	regressionskoefficient	

	

3.2.3.	Carharts	fyrfaktors-modell	

Carhart	fyrafaktors-modell	är	en	förlängning	av	Fama-French	trefaktors-modell,	

det	 Carhart	 inkluderade	 i	modellen	 var	 en	momentumfaktor,	 känd	 som	MOM-

faktorn	(monthly	momentum).	Momentumet	i	en	aktie	förklaras	som	tendensen	

att	 en	 akties	 kurs	 fortsätter	 att	 stiga	 om	 trenden	 en	 tid	 varit	 uppåt	 och	 att	

aktiekursen	 fortsätter	 rasa	 om	 trenden	 en	 tid	 varit	 neråt.	 Momentumfaktorn	

beräknas	 genom	 att	 subtrahera	 det	 jämnviktade	 genomsnittet	 för	 det	 företag	

som	 presterat	 bäst	 från	 det	 jämnviktade	 genomsnittet	 för	 det	 företag	 som	

presterat	 sämst	 med	 en	 månads	 fördröjning.	 En	 aktie	 visar	 ett	 positivt	

momentum	om	den	genomsnittliga	avkastningen	de	senaste	12	månaderna	varit	

positivt.	Carhart	(1997).	

	

Carharts	fyrfaktors-modell	definieras	som:	

	

𝑅" = 𝑅$ + 𝛽" 𝑅' − 𝑅$ + 𝑠"𝑆𝑀𝐵 + ℎ"𝐻𝑀𝐿 +𝑚"𝑀𝑂𝑀	

	

Där:	

𝑅" =	förväntad	avkastning	på	tillgången	i	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången	

𝛽" =	Tillgången	i:s	betavärde	

𝑅' =	Marknadens	förväntade	avkastning	
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𝑠" =	Storleksvariabeln	SMBs	regressionskoefficient	

ℎ" =	Värderingsvariabeln	HMLs	regressionskoefficient	

𝑚" =	Momentumfaktorn	MOMs	regressionskoefficient	

	

3.3.	Riskjusterad	avkastning	

Jämföra	 portföljers	 risk	 genom	 att	 enbart	 förhålla	 sig	 till	 avkastningen	 som	

portföljen	 genererar	 kan	 tyckas	 relativt	 intetsägande	 då	 både	 risken	 och	

avkastning	 varierar	 beroende	 på	 portföljens	 struktur.	 Exempelvis	 behöver	 en	

portfölj	med	högre	avkastning	inte	vara	den	mest	effektiva	då	investeraren	söker	

lägsta	 möjliga	 risk	 till	 maximal	 avkastning.	 För	 att	 portföljers	 avkastning	 ska	

kunna	jämföras	krävs	därför	att	risken	justeras.		Tre	vanligt	förekommande	mått	

som	 kombinerar	 risk	 och	 avkastning	 för	 att	 mäta	 portföljers	 prestation	 är	

Jensen’s	alpha,	Sharpekvoten	samt	Treynorkvoten	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).	

	

3.3.1.	Treynorkvoten	och	Sharpekvoten	

Treynorkvoten	 är	 ett	 mått	 baserat	 på	 antaganden	 från	 den	 moderna	

portföljvalsteorin	 utvecklat	 av	 Jack	 L.	 Treynor.	 Risken	 delas	 upp	 i	 systematisk	

och	 osystematisk	 risk.	 Måttet	 visar	 den	 extra	 avkastningen	 som	 erhålls	 per	

riskenhet	genom	att	se	till	den	systematiska	risken	istället	för	den	totala.	Genom	

beta	 identifieras	 då	 en	 portföljs	 avkastning	 mot	 den	 totala	 finansiella	

marknaden.	 Den	 osystematiska	 risken	 exkluderas	 i	 måttet	 vilket	 gör	 att	

investerarens	portfölj	måste	vara	väl	diversifierad	för	att	ge	en	bra	uppskattning	

av	portföljens	totala	risk.	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009).		

	

Treynorkvoten	definieras	som:	

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =
𝑅" − 𝑅$
𝛽"
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Där:	

𝑅" =	förväntad	avkastning	på	tillgången	i	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången	

𝛽" =	Tillgången	i:s	betavärde	

	

Sharpekvoten	 är	 en	 standardiserat	 kvotmått	 som	 utvecklats	 av	 William	 F.	

Sharpe.	 Modellen	 presenterades	 1966	 och	 är	 nästintill	 identisk	 med	

Treynorkvoten.	 Sharpekvoten	 beräknas	 genom	 att	 subtrahera	 den	 riskfria	

räntan	 från	 portföljens	 förväntade	 avkastning	 dividerat	 med	 portföljens	

standardavvikelse.	 Istället	 för	 enbart	 ta	 hänsyn	 till	 den	 systematiska	 risken	

bakas	den	 totala	 risken.	 För	båda	modellerna	gäller	 ju	högre	värde	kvoten	har	

desto	mer	attraktiv	är	den	för	investeraren,	då	avkastningen	är	högre	per	enhet	

risk.	 Ju	 lägre	 kvoten	 är	 desto	 mindre	 avkastning	 per	 nivå	 av	 risk	 erhåller	

investeraren	(Bodie,	Kane	&	Marcus,	2009;)	

	

Sharpekvoten	definieras	som:	

	

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡𝑒𝑛 =
𝑅" − 𝑅$
𝜎"

	

	

Där:	

𝑅" =	förväntad	avkastning	på	tillgången	i	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången	

𝜎" =	Tillgångens	standardavvikelse		

	

3.3.2.	Jensen’s	alpha	

Likt	 tidigare	mått	 baseras	 även	 Jensens	 (1968,1969)	modell	 på	 CAPM.	 Jensens	

använder	 alpha	 för	 att	 ta	 fram	 riskjusterad	 avkastningen.	 Alpha	 mäter	 hur	

mycket	 en	 portfölj	 kan	 prestera	 utöver	 den	 genomsnittliga	 avkastningen	

justerad	 för	 marknadsrisken,	 vilket	 är	 den	 förväntade	 avkastningen	 som	

marknadsportföljen	 hade	 gett	 genom	 att	 aktivt	 förvalta	 portföljen.	 Ett	 högre	

värde	tyder	på	en	bättre	riskjusterad	avkastning.	Om	portföljens	överavkastning	
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under	 mätperioderna	 har	 genomgående	 positiva	 värden	 är	 portföljens	 alpha	

positivt.	 Likaså	om	portföljen	enbart	 visar	negativa	värden	kommer	alphat	 var	

negativt.	Jensens	modell	kräver,	tillskillnad	från	de	andra	två	modellerna	som	ser	

till	genomsnittliga	värden,	nya	värden	för	varje	tidsintervall.	Vilket	 leder	till	att	

avkastning	och	 risk	 för	portföljerna	är	olika	beroende	på	 investeringens	 längd.	

Likt	Treynor	använder	Jensens	alpha	sig	av	beta	som	riskmått	vilket	som	tidigare	

nämnts	 passar	 bäst	 för	 portföljer	 som	 upplevs	 väl	 diversifierade.	 Jensen,	M.C.,	

(1968);	Jensen,	M.C.,	(1969);	Bodie,	Kane	&	Marcus,	(2009).	

	

Jensens	modell	definieras	som:	

	

𝛼" = 𝑅" − 𝑅$ + 𝛽"(𝑅@ − 𝑅$) 	

	

Där:	

𝑅" =	förväntad	avkastning	på	tillgången	i	

𝑅$ =	Avkastning	på	den	riskfria	tillgången	

𝛽" =	Tillgången	i:s	betavärde	

𝑅' =	Marknadens	förväntade	avkastning	

	

Omskriven	till	enkel	linjär	regressionsmodell:	

	

𝑅" − 𝑅$ = 𝛼" + 𝛽" 𝑅' − 𝑅$ + 𝜀" 	

	

3.4.	Corporate	Social	Responsibility	

CSR	började	få	fotfäste	bland	företag	efter	1950-talet	och	tätt	därefter	följde	även	

mycket	forskning	inom	ämnet	(Crane,	Matten	&	Spence,	2008).	Bland	den	första	

och	 fortfarande	mest	 accepterade	 beskrivningen	 av	 CSR	 gjorde	 Carroll	 (1979)	

som	 skrev	 att	 ”the	 social	 responsibility	 of	 business	 encompasses	 the	 economic,	

legal,	 ethical,	 discretionary	 (philanthropic)	 expectations	 that	 society	 has	 of	

organizations	 at	 a	 given	 point	 in	 time”.	Det	 är	 den	 definitionen	 som	 ligger	 till	

grund	 för	den	CSR-pyramid	 som	Carroll	 (1991)	 senare	 skapade.	 	Pyramiden	är	
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F 

uppbyggd	 av	 fyra	 block	 som	 består	 av	 ett	 företags	 ansvar	 mot	 samhället.	

Ansvaren	är	ekonomiska,	legala,	etiska	och	filantropiska.	

	

Filantropiskt	ansvars	

Vara	en	god	samhällsmedborgare	

Bidra	med	resurser	till	samhället,	

förbättra	livskvaliteten.	

	

Etiskt	ansvars	

Var	etisk	Skyldighet	att	göra	vad	som	

är	rätt	eller	rättvist.	Undvik	skada	

	

Legalt	ansvar	

Följ	lagen.	Lagen	är	samhällets	kod	för	att	

skilja	på	rätt	och	fel.	Följ	spelets	regler.	

	

Ekonomiskt	ansvar	

Var	lönsam.	Vilket	är	grunden	allt	annat	står	på.	

	

	

	

Bild	1.	CSR-pyramiden	(Carroll,	1991).	

	

Ett	 företag	 som	 arbetar	 med	 CSR	 anstränger	 sig	 för	 att	 påverka	 sociala	 och	

miljömässiga	faktorer	till	det	bättre	i	sin	verksamhet	och	det	finns	en	ökad	trend	

av	att	arbeta	med	CSR	bland	företag	och	i	samhället	(Will	&	Hielscher,	2014).	En	

bidragande	 orsak	 till	 den	 ökade	 trenden	 av	 CSR	 är	 att	 investerare	 i	 allt	 större	

utsträckning	 inkluderar	 icke-finansiella	 faktorer	 i	 sina	 investeringsprocesser	

(Hockerts	&	Moir,	2004).	Följden	av	den	ökade	användningen	och	betydelsen	för	

CSR	 har	 gjort	 att	 forskning	 kring	 ämnet	 är	 omfattande	 och	 fortfarande	

expanderar.	De	många	artiklar	och	rapporter	som	finns	om	CSR	har	gjort	att	det	

uppstått	 flera	 olika	definitioner	 och	 att	 det	 inte	 finns	 en	 riktig	 konsensus	över	
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hur	CSR	ska	definieras	(Crane	et	al,	2008).	Crane	et	al.	(2008)	menar	vidare	att	

det	finns	sex	stycken	karaktäristiska	huvuddrag	i	alla	de	definitioner	som	finns:	

• Frivilligt:	 Att	 de	 aktiviteter	 som	 företaget	 gör	 ska	 ses	 som	 frivilliga	 och	

utöver	vad	lagen	kräver.	

	

• Hantera	 externa	 effekter:	 Företag	 ska	 hantera	 externa	 effekter	 som	

påverkar	andra	men	som	inte	inkluderas	vid	beslutsprocessen.	

	

• Orientera	 bland	 flera	 intressenter:	 CSR	 innebär	 att	 företag	 måste	 ta	

konsekvenser	för	andra	intressenter	än	bara	aktieägare	i	beaktning.	

	

• Inriktning	 för	 socialt	 och	 ekonomiskt	 ansvar:	 Att	 balansera	 olika	

intressenters	 intressen.	 Många	 anser	 att	 även	 när	 andra	 intressenters	

intressen	tas	i	beaktning	ska	inte	det	påverka	företagets	lönsamhet.	

	

• Praxis	och	värderingar:	CSR	är	in	grunden	en	fråga	om	vilken	filosofi	och	

värderingar	som	finns	inom	verksamheten.	

	

• Bortom	filantropi:	CSR	har	setts	som	filantropi,	men	debatten	har	riktats	

om	till	att	handla	om	att	riktig	CSR	är	mer	än	bara	filantropi	och	istället	

handlar	om	hur	ett	företags	kärnverksamhet	påverkar	samhället.	

	

Den	 diffusa	 definitionen	 och	 det	 relativt	 outforskade	 området	 gör	 att	 företag,	

forskare	och	andra	experter	betraktar	CSR	på	helt	olika	vis:	vissa	ser	det	som	ett	

initiativ	 från	 företagen;	 andra	 ser	 det	 som	 moralisk	 förpliktelse	 mot	 flera	

intressenter;	vissa	ser	det	som	en	form	av	ekonomisk	utveckling;	vissa	betraktar	

det	 som	 företags	 sätt	 att	 besvara	 kritik	 mot	 deras	 aktiviteter	 medan	 de	 kan	

fortsätta	som	tidigare;	medan	det	för	andra	representerar	västvärldens	ideologi	

att	 förtrycka	 och	 att	 skydda	 sina	 egna	 företag.	 Utvecklingen	 av	 CSR,	 de	 olika	

uppfattningarna	om	vad	det	är	och	i	vilken	kontext	det	används	har	gjort	att	fyra	

stycken	förgreningar	inom	teorin	om	varför	CSR	tillämpas	och	bör	tillämpas	har	
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växt	fram.	Den	första	är	de	instrumentala	teorierna	där	fokus	ligger	på	att	uppnå	

ekonomiska	 mål	 genom	 sociala	 aktiviteter.	 CSR	 används	 för	 att	 skapa	

komparativa	 fördelar	 och	 för	 att	 maximera	 aktievärdet.	 Den	 andra	 gruppen	

teorier	 är	 de	 politiska	 som	 fokuserar	 på	 att	 använda	 företagets	 makt	 på	 ett	

ansvarsfullt	sätt	i	det	politiska	rummet.	Det	görs	genom	att	se	företaget	som	en	

aktiv	del	av	samhället.	Den	tredje	typen	av	teorier	är	de	integrerande	teorierna	

som	fokuserar	på	att	integrera	social	efterfrågan	i	företagets	verksamhet,	och	på	

så	 sätt	 få	 legitimitet	 och	 ta	 hänsyn	 till	 alla	 företagets	 intressenter.	 Den	 sista	

gruppen	är	de	etiska	teorierna,	 företagen	fokuserar	på	vad	som	är	det	rätta	att	

göra	för	att	uppnå	ett	bra	samhälle.	Det	uppnås	genom	att	företagen	fokuserar	på	

att	 följa	 mänskliga	 rättigheter	 och	 genom	 att	 jobba	 för	 en	 hållbar	 utveckling.	

(Crane	et	a,	2008).	

	

Enligt	 Howard	 (2009)	 missförstås	 ofta	 CSR,	 många	 tror	 att	 det	 betyder	 att	

ansiktslösa	 företag	 har	 ansvar	 mot	 samhället,	 men	 det	 är	 istället	 företagens	

ledning	 som	 har	 ett	 ansvar	mot	 samhället.	 Det	 är	 ledningen	 som	 väljer	 vilken	

grad	av	ansvarsfullhet	som	företaget	ska	visa	mot	företagets	interna	och	externa	

intressenter.	 Ledningen	 kan	 uppföra	 sig	 oansvarsfullt	 genom	 att	 agera	 i	

självintresse	eller	genom	att	gynna	en	viss	intressent	på	bekostnad	av	andra.	Det	

gör	att	ett	 företags	hela	rykte	kan	formas	av	en	eller	få	personers	agerande.	Av	

de	fyra	nivåer	av	ansvar	som	finns	enligt	Carrol	så	anser	många	forskare	att	de	

två	första	nivåerna,	ekonomiskt	och	legalt	ansvar,	borde	tas	för	givet.	De	menar	

att	 konceptet	 socialt	 ansvar	 kräver	 att	 ledningen	 bidrar	 med	 något	 gott	 till	

samhället	utöver	företagets	intresse	att	tjäna	pengar	och	att	följa	lagen.	(Howard,	

2009).	

	

Det	 finns	 röster	 som	 både	 är	 kritiska	 mot	 CSR	 och	 för	 CSR.	 Den	 mest	 kända	

kritiska	rösten	är	nobelpristagaren	Milton	Friedman	som	i	sin	artikel	”The	social	

responsibility	of	business	is	to	increase	its	profits”	 från	1970	ställer	 sig	kritisk	 till	

hur	en	legal	konstruktion	som	ett	bolag	kan	ha	moraliska	förpliktelser.	Friedman	

menar	vidare	att	ägare	till	små	företag	där	de	själva	är	med	i	ledningen	kan	göra	

vad	 de	 vill	 med	 företagets	 pengar	 och	 de	 anställdas	 tid,	 men	 att	 en	 anställd	
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ledning	inte	har	rätten	att	spendera	aktieägares	pengar	på	vad	de	vill.	Friedman	

argumenterar	 också	 för	 att	 CSR	 är	 odemokratiskt	 då	 det	 istället	 för	 att	 låta	

samhället	själv	få	bestämma	vad	det	allmänna	intresset	borde	vara,	låter	chefer	

för	 stora	 företag	 bestämma	 det.	 På	 andra	 sidan	 planen	 står	 Henry	 Mintzberg,	

känd	managementguru,	och	försvarar	CSR.	Mintzberg	menar	att	moderna	företag	

inte	 bara	 är	 ekonomiska	 aktörer	 som	 ska	 agera	 i	 sina	 ägares	 intresse	 utan	

oundvikligen	 även	 politiska	 och	 sociala	 aktörer	 eftersom	 deras	 ekonomiska	

beslut	har	en	inverkan	på	stora	delar	av	samhället	och	att	företagen	måste	agera	

därefter.	Mintzberg	understryker	också	begränsningarna	i	det	 legala	ramverket	

att	 framgångsrikt	 framtvinga	 etiskt	 och	 socialt	 ansvarsfullt	 beteende	 hos	

organisationer.	(Crane	et	al,	2008).	

	

3.4.1.	Socially	Responsible	Investing	

SRI,	 på	 svenska	 ansvarsfulla	 och	 hållbara	 investeringar,	 är	 en	

investeringsprocess	 som,	 utöver	 förväntad	 avkastning	 och	 risk,	 integrerar	

miljömässiga,	sociala	och	etiska	faktorer	i	investeringsbeslutet	(Renneboog,	Ter	

Horst	&	Zhang,	2008).	Enligt	Eurosif	(2014),	en	ideell	organisation	vars	syfte	är	

att	främja	en	hållbar	finansmarknad,	finns	det	inte	en	självklar	definition	av	SRI.	

De	 menar	 att	 SRI	 är	 ett	 samlingsnamn	 för	 de	 investeringsprocesser	 som	

kombinerar	 finansiella	 aspekterna	 med	 miljömässiga-,	 sociala-	 och	

styrningsaspekter	 vid	 investeringsbeslutet	 (Eurosif,	 2014).	 För	 investerarare	

som	väljer	att	 investera	eller	placera	sina	pengar	efter	SRI-metoder	eller	 i	SRI-

fonder	 är	 den	 ekonomiska	 prestationen	 för	 investeringen	 mindre	 viktig	

(Renneboog	et	al,	2008)	och	de	gör	det	 i	stor	utsträckning	i	tron	om	att	genom	

sina	investeringar	kunna	göra	skillnad	i	samhället	(Rivoli,	2003).	Eurosif	(2014)	

menar	att	det	finns	många	olika	strategier	för	SRI	och	har	klassificerat	dem	i	sju	

grupper;	 hållbara	 temainvesteringar,	 bäst-i-klassen,	 normbaserad	 screening,	

exkludering,	 integrering,	 engagemang	 och	 röstning,	 och	 sist	

påverkansinvesteringar.	 De	 sju	 olika	 strategierna	 beskrivs	 så	 här	 av	 Eurosif	

(2014):	
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• Hållbara	 temainvesteringar:	 Investeringar	 som	 är	 kopplade	 till	 hållbar	

utveckling	genom	specifika	teman	eller	tillgångar.	

	

• Bäst-i-klassen:	 En	 positiv	 screeningstrategi	 där	 investeringar	med	 höga	

ESG-värden	 från	 en	 viss	 marknad,	 kategori	 eller	 klass	 väljs	 ut	 eller	

överviktas	i	portföljen.	

	

• Normbaserad	screening:	En	strategi	där	investeringar	görs	utifrån	hur	väl	

de	följer	internationella	standarder	och	normer.	

	

• Exkludering:	 En	 metod	 där	 enskilda	 investeringar	 eller	 grupper	

investeringar	 som	 företag,	 branscher	 eller	 länder	 utesluts	 från	 valbara	

investeringar.	

	

• Integrering:	 Investerare	 integrerar	 ESG-faktorer	 i	 ekonomiska	 analyser	

och	investeringsbeslut.	

	

• Engagemang	och	röstning:	En	långsiktig	process	där	investerare	försöker	

påverka	beteende	eller	öka	 transparensen	 i	ESG-frågor	genom	ett	aktivt	

ägande.	

	

• Påverkansinvesteringar:	 En	 strategi	 där	 investeringar	 görs	 i	 företag,	

organisationer	 och	 fonder	med	 syfte	 att	 skapa	 sociala	 och	miljömässiga	

effekter	tillsammans	med	ekonomisk	avkastning.	

	

Den	största	drivkraften	av	SRI	 i	 framtiden	kommer	vara	den	ökade	efterfrågan	

från	 institutionella	 ägare.	 Självreglering	 och	 transparens	 nämns	 också	 som	

viktiga	faktorer	för	att	möjliggöra	en	framtida	tillväxt	och	bevarad	trovärdighet	

för	 industrin.	 (Eurosif,	 2014).	 Kritiker	 till	 SRI	 menar	 att	 SRI	 tvingar	

portföljförvaltare	att	neka	en	 rad	bra	 investeringar,	 vilket	 ger	 lägre	avkastning	

för	 en	 given	 risknivå	 (Asmundson	 &	 Foerster,	 2001).	 De	 menar	 också	 att	 det	
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tillkommer	 en	 administrativ	 kostnad	när	 bolag	 ska	 väljas	 ut	 efter	 SRI-kriterier	

och	övervakas	så	att	de	följer	kriterierna	(Asmundson	&	Foerster,	2001).	

	

The	United	Nations	Environmental	Programme	(UNEP)	skapade	2006	något	som	

kallas	 för	 Principles	 for	 Responsible	 Investment	 (PRI).	 PRI	 består	 av	 sex	

principer	 som	 investerare	 kan	 skriva	 under	 för	 att	 visa	 sina	 ambition	 att	 ta	

hänsyn	till	ESG-frågor	vid	investeringsbeslut.	Principerna	är	(UNPRI,	2016):	

	

1.			Integrera	ESG-frågor	i	investeringsanalyser	och	beslutsprocesser	

2.			Vara	aktiva	ägare	och	integrera	ESG-frågor	i	ägandet.	

3.			Efterfråga	information	och	transparens	om	ESG-frågor.	

4.			Främja	acceptans	och	integrering	av	principerna	inom	

investeringsbranschen.	

5.			Arbeta	för	att	effektivisera	integrationen	av	principerna.	

6.			Rapportera	om	aktiviteter	och	framsteg	med	att	förverkliga	principerna.	

Det	 är	 över	 1450	 kapitalägare,	 kapitalförvaltare	 och	 andra	 finansrelaterade	

organisationer	 som	 skrivit	 under	 på	 att	 följa	 dem	 för	 att	 öka	 och	 sprida	

kunskapen	kring	SRI	(UNPRI,	2016).	

	

ESG	står	för	environment,	social	och	governance,	och	är	ett	samlingsbegrepp	för	

ett	 flertal	 icke-finansiella	 faktorer	 i	 företag.	 Faktorerna	 kan	 till	 viss	 del	 skifta	

mellan	olika	branscher	och	det	är	de	 tre	grupper	 faktorer	som	förknippas	med	

socialt	 ansvarsfullt	 investerande,	 SRI.	 ESG-faktorer	 är	 i	 första	 hand	 ett	 sätt	 att	

mäta	 icke-finansiella	prestationer	hos	 företag,	men	har	på	senare	år	 fått	en	allt	

större	betydelse	för	att	 få	en	överblick	av	bolagsstyrning	och	riskhantering	hos	

företag	(Galbreath,	2013).	

	

3.5.	Tidigare	empirisk	forskning	

3.5.1.	Tidigare	forskning	om	relationen	mellan	CSR	och	CFP	

En	viktig	faktor	där	det	bör	finnas	en	relation	för	att	ett	företags	ESG-betyg	ska	

påverka	företagets	aktiekurs	är	den	mellan	CSR,	corporate	social	responsibility,	
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och	 CFP,	 corporate	 financial	 performance.	 Det	 finns	 mycket	 forskning	 inom	

ämnet	och	att	välja	ut	enskilda	studier	känns	som	en	för	tunn	grund	att	stå	på,	

därför	 kommer	 först	 två	 studier	 som	 sammanställt	 och	 granskat	 tidigare	

forskning	och	resultaten	från	dem	att	presenteras.		

	

Margolis	 och	Walsh	 (2003)	 sammanställde	 i	 sin	 studie	 127	 empiriska	 studier	

som	undersökt	relationen	mellan	CSR	och	CFP.	Sammanställningen	visade	att	det	

fanns	en	 tydlig	positiv	 relation,	och	ytterst	 lite	bevis	 för	att	en	negativ	 relation	

skulle	existera.	Carroll	och	Shabana	(2010)	granskar	även	dem	tidigare	forskning	

inom	 CSR,	 med	 syfte	 att	 lyfta	 fram	 de	 främsta	 effekterna	 på	 ett	 företags	

verksamhet	 av	 en	 lyckad	 implementering	 av	CSR.	De	menar	 att	 fokus	 för	 CSR-

teorier	 har	 skiftat	 från	 en	 etisk	 inriktning	 till	 att	 rikta	 sig	mer	mot	 företagens	

ekonomiska	prestationer.	 Sammanställningen	av	 tidigare	 forskning	visar	att	de	

rationella	argumenten	för	att	implementera	CSR	kan	delas	in	i	fyra	kategorier.	1.	

Reducera	 kostnader	 och	 risk,	 där	 CSR	 bl.a.	 kan	 tillåta	 företag	 att	 realisera	

skattefördelar	 eller	 minska	 risken	 att	 intressenter	 ska	 motsätta	 sig	 beslut	 av	

företaget.	 2.	 Stärka	 legitimiteten	 och	 ryktet,	 CSR	 initiativ	 kan	 stärka	 företags	

position	genom	att	visa	att	de	kan	möta	sina	intressenters	behov	samtidigt	som	

de	behåller	sin	lönsamhet.	3.	Skapa	komparativa	fördelar,	genom	CSR	aktiviteter	

kan	 företag	 bygga	 starka	 relationer	 med	 sina	 intressenter	 och	 med	 det	 t.ex.	

minska	 personalomsättningen	 eller	 förhöjd	 kundlojalitet.	 Det	 leder	 till	 att	

företaget	 kan	 skilja	 sig	 från	 konkurrensen.	 4.	 Synergiskt	 värdeskapande,	 CSR	

aktiviteter	 kan	 skapa	möjligheter	 för	 företag	 som	 tillåter	 dem	 att	 fullfölja	 sina	

intressenters	 behov	 samtidigt	 som	 de	 uppnår	 sina	 lönsamhetsmål.	 Carroll	 och	

Shabana	(2010)	menar	att	det	finns	ett	växande	stöd	bland	forskare	för	CSR	och	

nyttan	 det	 har	 för	 företags	 ekonomiska	 prestationer.	 De	 menar	 vidare	 att	

nyckeln	för	att	lyckas	med	att	implementera	CSR	är	att	det	finns	ett	stöd	till	det	

från	företagens	intressenter.	

	

Ghoul,	Guedhami,	Kwok	och	Mishra	(2011)	undersöker	effekten	av	ett	 företags	

CSR-poäng	 på	 företagets	 kostnad	 för	 eget	 kapital,	 som	 mäts	 genom	 en	

avkastningspremie,	på	ett	stort	urval	av	amerikanska	bolag.	Resultatet	visar	att	
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bolag	med	högre	CSR-poäng	kan	finansiera	eget	kapital	billigare.	Det	betyder	att	

investeringar	 för	 att	 förbättra	 anställningsvillkor,	 miljöpolicys	 och	

produktstrategier	bidrar	till	att	på	ett	hållbart	sätt	minska	företagets	kostnad	för	

eget	 kapital.	 Resultaten	 stärker	 argumenten	 inom	 litteraturen	 att	 företag	med	

socialt	ansvarsfulla	strategier	har	en	högre	värdering	och	lägre	risk.	

	

3.5.2.	Tidigare	forskning	om	SRI-fonder	

Den	 tidigaste	 forskningen	 som	 gjordes	 med	 syfte	 att	 undersöka	 hur	 socialt	

ansvarsfulla	 investeringar	 presterade	 jämfört	 med	 traditionella	 investeringar	

jämförde	SRI	och/eller	etiska	fonder	med	traditionella	 fonder.	En	anledning	till	

att	 det	 tillvägagångssättet	 användes	 kan	 vara	 därför	 att	 det	 inte	 fanns	mycket	

kunskap	om	vad	som	skulle	mätas	och	hur.	Det	naturliga	blev	då	att	observera	

fonder	 som	 själva	 hävdade	 att	 de	 var	 etiska	 fonder	 och	 jämföra	 dem	 med	

traditionella	fonder.	

	

Hamilton,	 Jo	 och	 Statman	 (1993)	 jämför	 hur	 fonder	 som	 valt	 bolag	 efter	 SRI-

kriterier	 och	 traditionella	 fonder	 presterar.	 Resultatet	 visat	 att	 SRI-fonder	 inte	

avkastar	 mer	 än	 traditionella	 fonder.	 Statman	 (2000)	 vidareutvecklar	 det	 när	

han	 jämför	 31	 stycken	 SRI-fonder	med	 både	 traditionella	 fonder	 och	 S&P	 500	

index	mellan	1999	–	1998.	 Statman	 (2000)	använder	 sig	 av	 Jensen’s	 alpha	när	

prestationen	utvärderas	och	jämförs.	De	resultat	han	finner	visar	att	SRI-fonder	

presterar	 sämre	 än	 S&P	 500,	 men	 att	 de	 presterar	 bättre	 än	 jämförbara	

traditionella	fonder	i	samma	storlek.	

	

Bauer,	Koedijk	och	Otten	 (2005)	 jämför	etiska	 fonder	med	 traditionella	 fonder	

under	perioden	1990	–	2001.	De	använder	sig	av	en	databas	som	innehåller	103	

etiska	 fonder	 från	Tyskland,	Storbritannien	och	USA.	Genom	att	använda	sig	av	

Carhart	multi-factor	så	överkommer	dem	de	benchmarkingproblem	som	tidigare	

studier	 stött	 på,	 då	 fonder	 med	 olika	 storlek	 och	 egenskaper	 jämförts	 med	

varandra.	 Resultaten	 från	 studien	 visar	 inga	 signifikanta	 skillnader	 i	 risk-

justerad	avkastning	mellan	etiska	 fonder	och	 traditionella	 fonder.	Bello	 (2005)	

försöker	i	sin	studie	också	överkomma	benchmarkingproblemet	genom	att	varje	
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SRI-fond	 matchas	 med	 två	 slumpmässigt	 valda	 traditionella	 fonder	 och	 sedan	

jämförs	prestationen	dem	emellan.	Fonderna	som	jämför	kommer	från	USA	och	

jämförelsen	 görs	 mellan	 42	 stycken	 SRI-fonder	 och	 84	 stycken	 traditionella	

fonder	 mellan	 1994	 –	 2001.	 Studien	 konstaterar	 att	 både	 SRI-fonder	 och	

traditionella	fonder	är	uppbyggda	på	liknande	vis,	de	har	liknande	beta,	liknande	

storlek	på	bolag	och	 liknande	portföljsammansättning.	Resultaten	visar	att	den	

risk-justerade	avkastningen	är	 lite	högre	 för	SRI-fonder,	men	skillnaden	är	 inte	

statistisk	säkerställd.	

	

Utz	 och	 Wimmer	 (2014)	 jämför	 både	 finansiella	 och	 etiska	 prestationer	 för	

38000	 fonder	 på	 den	 amerikanska	marknaden.	Mätperioden	 de	 undersöker	 är	

2002-2012.	 De	 finner	 ingen	 skillnad	 i	 avkastning	 mellan	 etiska	 fonder	 och	

traditionella	 fonder.	Resultaten	visar	 att	de	 etiska	 fonderna	har	 ett	högre	ESG-

betyg	 i	 genomsnitt	 bland	 sina	 innehav,	 dock	 finner	de	 inga	bevis	 för	 att	 etiska	

fonder	utesluter	lågt	rankade	ESG	företag.	De	menar	att	det	betyder	att	bara	för	

att	 en	 fond	 klassificeras	 som	 etisk	 betyder	 inte	 det	 att	 kontroversiella	 företag	

med	låga	ESG-betyg	utesluts	från	fonden.	

	

3.5.3.	Tidigare	forskning	om	SRI-index	

Sauer	 (1997)	genomförde	en	av	de	 första	 studierna	där	 skillnaden	 i	prestation	

undersöktes	 genom	 att	 jämföra	 ett	 SRI	 index,	 Domini	 Social	 Index,	 med	

traditionella	index.	Anledningen	till	att	Sauer	(1997)	valde	att	jämföra	hur	index	

presterade	 var	 att	 det	 enligt	 honom	 uteslöt	 störande	 effekter	 som	

transaktionskostnader,	 förvaltningskostnader	samt	 fondförvaltarens	skicklighet	

som	 förknippas	 med	 jämförelser	 av	 fonder.	 Genom	 att	 använda	 sig	 av	 index	

hävdar	studien	att	det	blir	möjligt	att	tydligt	isolera	det	potentiella	resultatet	och	

koppla	 det	 till	 vilken	 screeningsprocess	 som	 använts.	 Studien	 jämför	

avkastningen	mellan	1990	–	1994	och	 finner	 att	 riskjusterade	 avkastningen	är	

högre	 för	 DSI	 än	 för	 de	 jämförda	 indexens.	 Sauer	 (1997)	 konstaterar	 att	

investerare	 kan	 välja	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 som	 motsvarar	 deras	

värderingar	utan	att	avkastningen	påverkas	negativt.	
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Statman	 (2006)	 undersöker	 de	 karaktärsdrag	 som	 definierar	 ett	 socialt	

ansvarstagande	 företag	 genom	 att	 jämföra	 innehållet	 i	 S&P	 500	 index	 med	

innehållet	 i	 fyra	SRI-index.	Han	 finner	att	SRI-index	varierar	 i	komposition	och	

ESG-score,	 men	 att	 den	 genomsnittliga	 ESG-scoren	 är	 högre	 för	 vardera	 SRI-

index	jämfört	med	S&P	500.	Han	finner	också	genom	att	använda	Fama-French	

3-faktors	modell	att	avkastningen	är	högre	bland	SRI-indexen,	men	att	alpha	inte	

var	signifikant.	Schröder	(2007)	undersöker	om	SRI-index	presterar	annorlunda	

jämfört	 med	 traditionella	 index.	 Tillskillnad	 från	 många	 tidigare	 studier	

fokuserar	 studien	på	 jämförelser	mellan	 index	 istället	 för	mellan	 fonder,	 vilket	

ger	 studien	 en	 fördel	 då	 transaktionskostnader	 för	 fonder,	 tajmingen	 och	

fondförvaltarens	skicklighet	inte	behövs	tas	i	beaktning.	Studien	jämför	29	SRI-

index	 med	 traditionella	 index,	 men	 finner	 ingen	 skillnad	 i	 risk-justerad	

avkastning	mellan	 dem.	 Studien	 finner	 däremot	 att	 SRI-index	 har	 högre	 risk	 i	

form	av	beta-värde	jämfört	med	de	traditionella	indexen.	

		

3.5.4.	Tidigare	forskning	om	ESG-portföljer	

Senare	 forskning	 inom	 SRI	 lägger	 fokus	 på	 sammansättningar	 av	 portföljer	 av	

bolag	efter	ESG-mått	i	form	av	betygssystem	och	jämför	dessa	med	traditionella	

portföljer.	Syftet	är	att	ta	reda	på	om	det	finns	en	koppling	mellan	ESG-betyg	för	

bolag	och	aktieavkastning.	De	mest	förekommande	ratingsystemen	i	den	tidigare	

forskningen	vi	tagit	del	av	innehåller	dataset	från	ASSET4,	Bloomberg,	SAM	och	

KLD.	 Ratingsystemen	 är	 förenklat	 statistiska	 datauppsättningar	 med	

sammansättningar	av	bolags	miljömässiga-,	sociala-	och	bolagsstyrningsarbete.	

	

Kempf	 och	 Osthoff	 (2007)	 var	 en	 av	 de	 första	 studierna	 som	 baserade	 sin	

forskning	på	KLDs	betygssystem,	de	jämförde	avkastningen	från	högt	respektive	

lågt	 rankade	 företag	 från	S&P	500	och	DS	400	mellan	1992	 -	2004.	Kempf	och	

Osthoff	 tillämpade	 Carhart	 (1997)	 fyra-faktorsmodell	 och	 kom	 fram	 till	 att	

investeringar	 i	 bolag	 med	 hög	 rating	 ger	 signifikant	 bättre	 avkastning.	 Även	

Statman	och	Glushkov	(2009)	baserade	sin	forskning	på	ratingsystem	från	KLD	

där	de	tillämpar	metoden	”bäst	 i	klassen”,	vilket	 innebär	att	de	bästa	 företagen	

väljs	 ut	 till	 portföljen.	De	 finner	 stöd	 för	 att	 portföljer	med	högt	 rankade	ESG-
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företag	presterade	bättre	än	konventionella	portföljer.	Derwall,	Guenster,	Bauer,	

och	 Koedijk	 (2005)	 tillämpar	 en	 liknande	 strategi	 där	 forskarna	med	 hjälp	 av	

ratingsystem	 undersöker	 om	 miljöansvar	 har	 någon	 påverkan	 på	 bolagens	

avkastning	genom	att	sortera	bolagen	från	de	som	tar	mest	till	de	som	tar	lägst	

miljöansvar.	 Företagen	 testas	 sedan	 med	 hjälp	 Carharts	 (1997)	 fyrafaktor-

modell	och	visar	på	signifikanta	skillnader	i	avkastning	från	högt	rankade	företag	

jämfört	med	de	lågt	rankade.	

	

Eccles,	 Ioannou	 och	 Serafeim	 (2014)	 undersöker	 effekten	 av	 SRI	 på	 företags	

beteende	och	resultat	genom	att	utöver	egen	datainsamling	använda	sig	av	data	

från	 ASSET4.	 De	 finner	 att	 bolag	 som	 under	 en	 längre	 tid	 frivilligt	 antagit	

hållbarhetsstrategier,	 uppvisar	 fundamentalt	 annorlunda	 egenskaper	 och	

resultat	 jämfört	 med	 det	 matchade	 urval	 av	 bolag	 som	 inte	 haft	

hållbarhetsstrategier.	 Forskarna	 påträffar	 att	 styrelser	 i	 bolag	 med	

hållbarhetsstrategier	 är	 mer	 benägna	 att	 vara	 ansvariga	 för	 hållbarhet.	

Exempelvis	 är	 det	 mer	 vanligt	 förekommande	 att	 de	 har	 särskilda	 rutiner	 för	

intressenter	 vilket	 görs	 för	 att	 bli	 mer	 långsiktigt	 orienterade.	 Dessutom	

presenteras	mer	icke-finansiell	information.	Eccles	et	al.	(2014)	konstaterar	att	i	

mätningar	 på	 lång	 sikt	 kommer	 företag	 med	 större	 fokus	 på	 hållbarhet	

överträffar	portföljer	med	mindre	fokus	på	hållbarhet	både	på	aktiemarknaden	

och	 redovisat	 resultat.	Manescu	 (2011)	 studerar	 kopplingen	mellan	 ESG-betyg	

och	 avkastning	 genom	 att	 iaktta	 KLD	 data	mellan	 1991	 och	 2006	 på	 samtliga	

bolag	från	S&P	500	samt	DS	400.	Genom	att	använda	Fama	and	MacBeth	(1973)	

tvärsnittsregressioner	 visar	 de	 på	 att	 det	 fanns	 samband	 mellan	

samhällsrelaterade	 kriterier	 och	 avkastning	 men	 att	 man	 inte	 kunde	 se	 något	

signifikant	samband	mellan	totala	ESG-ratingen	och	avkastning.	

	

Halbritter	och	Dorfleitners	 (2015)	studie	undersöker	sambandet	mellan	bolags	

sociala	och	ekonomiska	resultat	grundat	på	ESG-betyg.	Studien	inkluderar	ESG-

rating	 från	 ASSET4,	 Bloomberg	 och	 KLD	 under	 en	 21-års	 period.	 Det	

ekonometriska	 ramverket	 forskarna	 tillämpar	 i	 studien	 bygger	 på	 Carhart	

(1997)	fyrafaktor-modell	samt	Fama	och	MacBeth	(1973)	tvärsnittsregressioner.	
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Resultatet	 från	 studien	 tyder	 på	 att	 skillnader	 i	 poäng	 i	 ESG-faktorer	 inte	 kan	

kopplas	till	onormalt	avvikande	avkastningar.	

	

3.5.5.	Tidigare	forskning	om	relationen	mellan	SRI	och	risk	

Enligt	 Yates-Smith	 (2013)	 är	 metoderna	 för	 att	 välja	 socialt	 ansvarsfulla	

investeringar	subjektiva	eftersom	den	information	som	används	för	att	mäta	och	

ranka	 ett	 företags	 miljömässiga-,	 sociala-	 och	 bolagsstyrningsarbete,	 ESG,	 är	

oregelbunden,	 opålitlig	 och	 framför	 allt	 så	 baseras	 den	på	 egna	 rapporter	 från	

bolagen	själva,	vilket	gör	att	relevansen	av	dem	går	att	ifrågasätta.	Att	inkludera	

ESG	 i	 investeringsprocessen	 är	 relativt	 nytt	 och	 har	 utvecklats	 snabbt	 den	

senaste	 tiden,	 Yates-Smith	 (2013)	 menar	 att	 det	 har	 gjort	 att	 den	 rättsliga	

kontrollen	 inte	 har	 hunnit	 med.	 För	 att	 ESG	 ska	 kunna	 inkluderas	 i	

investeringsprocessen	 och	 vara	 ett	 tillförlitligt	 sätt	 för	 att	 avgöra	 risker	 för	

bolagen	menar	författaren	att	det	behövs	en	tillförlitlig	global	standard	som	har	

tydliga	 ursprung	 från	 rättsliga	 definitioner	 och	 som	 är	 accepterad	 av	 de	 som	

finns	inom	SRI	industrin.	Avslutningsvis	menar	Yates-Smith	(2013)	att	utan	det	

så	 finns	 det	 en	 möjlighet	 att	 risken	 från	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	

underskattas.	

	

Bertrand	 och	 Lapointe	 (2014)	 undersöker	 hur	 riskbaserade	

allokeringsstrategier,	 kallat	 smart	 betaallokering,	 påverkas	 när	

investeringsuniversumet	 krymper	 och	 enbart	 innehåller	 företag	 som	 uppfyller	

vissa	SRI	kriterier.	De	använder	 riskbaserade	strategier	på	grund	av	dess	goda	

historik	att	prestera	bättre	än	marknadsvägda	allokeringsstrategier.	Författarna	

mäter	hur	en	portföljs	minimum	variance	(MV),	maximum	diversification	(MD),	

equal	 risk	 contribution	 (ERC)	 och	 equal-weight	 (EW)	 förändras	 när	 urvalet	 av	

företag	krymper,	perioden	de	mäter	under	är	mellan	2002	–	2012.	Bertrand	och	

Lapointe	(2014)	finner	att	prestationen	för	riskbaserade	allokeringar	förbättras	

när	urvalet	begränsas	till	enbart	 företag	som	uppfyller	vissa	SRI	kriterier,	dock	

förbättras	inte	prestationen	för	alla	strategier.	
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3.6.	Hypoteser	

3.6.1.	Avkastning	

Ett	 företag	 med	 högt	 CSP	 förknippas	 med	 flera	 positiva	 egenskaper;	 lägre	

kostnad	 för	 eget	 kapital	 (Ghoul	 et.	 Al.,	 2011);	 högre	 lönsamhet	 (Dorfleitner	 et.	

Al.,	 2014;	 Carrol	 &	 Shabana,	 2010);	 lägre	 risk	 i	 verksamheten	 (Ghoul	 et.	 Al.,	

2011;	 Carrol	 &	 Shabana,	 2010).	 Egenskaperna	 gör	 att	 företagen	 med	 stor	

sannolikhet	uppvisar	en	bättre	ekonomisk	utveckling	och	där	av	också	en	bättre	

utveckling	för	företagets	aktiekurs	än	sina	konkurrenter	med	låg	CSP.	Det	är	inte	

enbart	 den	 bättre	 ekonomiska	 ställningen	 och	 utvecklingen	 som	 bidrar	 till	 att	

driva	företagens	aktiekurs,	utan	företag	med	ett	högt	CSP	och	tydliga	strategier	

för	socialt	ansvarstagande	belönas	även	med	en	högre	värdering	av	marknaden	

(Ghoul	et.	Al.,	2011).	Något	som	däremot	är	ett	problem	är	svårigheter	med	att	

mäta	 och	 värdera	 ett	 företags	 corporate	 social	 responsibility	 på	 grund	 av	 den	

svaga	 rapporteringen	 om	 det	 från	 företagen.	 Enligt	 Umlas	 (2008)	 gör	 det	 att	

många	analyser	där	icke-finansiell	information	inkluderas	blir	ofullständiga,	och	

det	 skapar	problem	 för	 investerare	 som	 i	 sin	 tur	 inte	 vet	om	det	har	 tagit	 rätt	

beslut	om	vilka	bolag	som	ska	inkluderas	i	portföljen.	

	

Tidigare	 studier	 kring	 SRI	 har	 undersökt	 och	 jämfört	 både	 SRI-fonder	 med	

traditionella	fonder,	SRI-index	med	traditionella	index	och	på	senare	tid	har	det	

blivit	allt	vanligare	att	jämföra	portföljer	som	författarna	själva	har	komponerat	

efter	ESG-ranking	med	traditionella	portföljer.		Hamilton	et.	Al.	(1993)	gjorde	en	

av	 de	 första	 studier	 som	 jämförde	 SRI-fonder	med	 traditionella	 och	 resultatet	

visade	 att	 avkastningen	 inte	 skilde	 sig,	 vilket	 även	 bekräftas	 av	 senare	 studier	

(Statman,	2000;	Bauer	 et.	Al.,	 2005;	Bello,	 2005).	 Senare	 forskning	 som	 jämför	

portföljer	 som	 innehåller	 högt	 respektive	 lågt	 ESG-rankade	 företag	 visar	

majoriteten	av	dem	att	avkastningen	är	högre	för	en	portfölj	med	högt	rankade	

företag	(Kempf	&	Osthoff,	2007;	Statman	&	Glushkov,	2009;	Eccles	et	al.,	2014).	

Med	bakgrund	av	de	positiva	egenskaper	som	förknippas	med	ett	högt	CSP	och	

den	skillnad	i	avkastning	som	bevisats	mellan	högt	och	lågt	ESG-rankade	företag	

väljer	studien	att	testa	följande	hypoteser:	
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𝐻C:	Portföljer	 med	 högt	 ESG-rankade	 företag	 har	 en	 högre	 avkastning	 än	

marknadsportföljen	

	

𝐻E:	Svenska	portföljer	med	högt	ESG-rankade	företag	har	en	högre	avkastning	än	

marknadsportföljen	

	

𝐻F:		 Amerikanska	 portföljer	 med	 högt	 ESG-rankade	 företag	 har	 en	 högre	

avkastning	än	marknadsportföljen	

	

3.6.2.	Risk	

Enligt	 Markowitz	 (1952)	 bör	 tillgångar	 sattas	 samman	 i	 en	 portfölj	 för	 att	 på	

effektivast	 sätt	 uppnå	 den	 önskade	 avkastningen	 tillsammans	 med	 den	 lägsta	

möjliga	 risken	 eller	 den	 önskade	 risken	 tillsammans	 med	 högsta	 möjliga	

avkastning.	Genom	att	sprida	sina	investeringar	i	olika	tillgångsslag	eller	i	olika	

branscher	 inom	 ett	 visst	 tillgångsslag	 kan	 en	 investerare	 diversifiera	 sig	 och	

minimera	den	osystematiska	risken	(Markowitz,	1959)	som	blir	obefintlig	efter	

att	 30	 stycken	 tillgångar	 inkluderats	 i	 en	 portfölj	 (Stateman,	 1987).	 Tidigare	

studier	om	SRI	(Bertrand	&	Lapointe,	2014;	Schröder,	2007;	Ghoul	et.	Al.,	2011)	

beskriver	hur	de	finner	att	risken	förändras	när	ESG-faktorer	tas	i	beaktning	vid	

investeringsprocessen	och	utformningen	av	portföljer.	Det	råder	däremot	ingen	

konsensus	 om	 risken	 blir	 högre	 eller	 lägre,	 vilket	 kan	 vara	 ett	 resultat	 av	 de	

skiftande	metodologierna	som	används	i	studierna.	

	

Ett	 företag	som	 lägger	stor	vikt	vid	sitt	arbete	med	social	ansvarsfullhet	 får	en	

lägre	risk	i	verksamheten	(Ghoul	et.	Al.,	2011),	vilket	är	en	bidragande	orsak	till	

att	 företag	 som	 har	 hög	 ESG-ranking	 kan	 uppfylla	 en	 funktion	 i	 en	 portfölj.	

Bertrand	och	Lapointe	(2014)	undersöker	hur	en	portföljs	risknivå	förändras	vid	

så	 kallade	 riskbaserade	 allokeringsstrategier	 när	 urvalet	 begränsas	 till	 enbart	

företag	som	uppfyller	vissa	SRI	kriterier.	Resultatet	från	studien	visar	att	risken	

blir	 lägre	 vid	 tre	 av	 fyra	 strategier	 som	de	 testar.	 De	 företag	 som	har	 ett	 högt	

ESG-betyg	förknippas	normalt	med	en	medvetenhet	kring	viktiga	frågor	för	t.ex.	
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arbetsmiljö,	motivation	och	bolagsstyrning,	vilket	kan	tänkas	bidra	till	att	sänka	

den	operationella	risken	i	verksamheten.	

	

Tillförlitligheten	 och	 problemen	med	 att	mäta	 och	 värdera	 ett	 företags	 socialt	

ansvarsfulla	 arbete	 är	 något	 som	 diskuterats	 tidigare	 i	 studien.	 Yates-Smith	

(2013)	menar	 att	 utvecklingen	 kring	 SRI	 har	 gått	 snabbt	 de	 senaste	 åren	 och	

gjort	 att	 den	 rättsliga	 kontrollen	 inte	 hunnit	 med,	 vilket	 gör	 att	

investeringsprocesser	 där	 ESG-faktorer	 inkluderas	 inte	 blir	 ett	 tillförlitligt	 sätt	

för	 att	 avgöra	 ett	 företags	 risker.	 Enligt	 Yates-Smith	 (2013)	 behövs	 en	 global	

standard	om	hur	rapporteringen	ska	gå	till	för	att	överkomma	problemet,	annars	

finns	det	en	möjlighet	att	risken	från	SRI	investeringar	underskattas.	

	

Den	största	delen	av	tidigare	studier	kring	SRI	och	risk	har	visat	att	företag	som	

förknippas	med	hög	CSP	och	höga	ESG	poäng	har	en	 lägre	risk	 i	verksamheten	

och	bidrar	till	en	lägre	risk	i	den	portfölj	de	inkluderats	i.	Med	det	som	argument	

och	trots	de	brister	i	rapporteringen	av	ESG-faktorer	som	finns	väljer	studien	att	

testa	följande	hypoteser:	

	

𝐻G: 	Portföljer	 med	 högt	 ESG-rankade	 företag	 har	 en	 lägre	 risk	 än	

marknadsportföljen		

	

𝐻H:		 Svenska	 portföljer	 med	 högt	 ESG-rankade	 företag	 har	 en	 lägre	 risk	 än	

marknadsportföljen		

	

𝐻I:	Amerikanska	portföljer	med	högt	ESG-rankade	 företag	har	 en	 lägre	 risk	 än	

marknadsportföljen	

	

3.6.3.	Tid	

Det	 riktas	ofta	hårt	kritik	mot	 finansmarknaden	och	den	kortsiktiga	mentalitet	

som	 råder	 där	 (Zingales,	 2015).	 Den	 kortsiktiga	 mentaliteten	 är	 en	 av	

anledningarna	 till	 att	 företag	 hämmas	 att	 arbeta	 med	 och	 prioritera	

hållbarhetsfrågor.	 Effekterna	 av	 ett	 företags	 arbete	 med	 miljö-,	 sociala-	 och	
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bolagsstyrningsfrågor	hinner	inte	få	finansiell	effekt	på	kort	sikt	(Dorfleitner	et.	

Al.,	2014)	och	företag	kan	då	tvingas	avstå	projekt	som	är	lönsamma	på	lång	sikt	

för	att	möta	investerares	förväntningar	på	företagets	finansiella	prestationer	på	

kort	 sikt.	 I	 det	 läget	 blir	 finansmarknaden	 ett	 hinder	 för	 utvecklingen	mot	 ett	

mer	hållbart	samhälle.	Enligt	Zingales	(2015)	behövs	en	större	 förståelse	kring	

vad	finansmarknaden	bidrar	med	till	samhället	och	hur	man	kan	påverka	det.	

	

Under	 lång	 tid	 har	 det	 enda	 syftet	 för	 investerare	 varit	 att	 maximera	 sin	

avkastning	 på	 satsat	 kapital.	 De	 senaste	 decennierna	 har	 däremot	 en	 ny	 sorts	

investerare	 växt	 fram,	 den	 ansvarsfulla	 investeraren,	 som	 fortfarande	 vill	 ha	

avkastning	men	 som	 samtidigt	 kräver	 att	 företagen	 som	 investeras	 i	 uppfyller	

vissa	hållbarhetskriterier.	För	investerare	som	använder	sig	av	SRI-metoder	vid	

sina	 investeringsbeslut	 är	 den	 ekonomiska	 prestationen	 för	 investeringen	

mindre	 viktigt	 (Renneboog	 et.	 Al.,	 2008)	 och	 de	 gör	 det	 huvudsakligen	 för	 att	

kunna	 göra	 skillnad	 och	 påverka	 samhället	 (Rivoli,	 2003).	 Genom	 att	 bojkotta	

företag	 som	 inte	 lever	 upp	 till	 vissa	 hållbarhetskrav	 kan	 investerare	 tvinga	

företagen	att	förändras	och	att	börja	ta	de	frågorna	på	allvar	för	att	få	tillgång	till	

mer	kapital.	Enligt	U.S.	forum	för	hållbara	och	ansvarsfulla	investeringar	(USSIF,	

2012)	 står	 SRI	 för	 över	 20	 %	 av	 den	 globala	 kapitalmarknaden	 och	 har	 de	

senaste	åren	haft	en	väldigt	hög	 tillväxt.	Det	 finns	 således	en	stor	marknad	 för	

SRI	 och	 den	 spås	 öka	 ytterligare	 i	 framtiden	 (USSIF,	 2012).	 Det	 gör	 att	

investerares	förändrade	beteende	nu	märks	av	på	finansmarknaden	och	många	

av	företagen	har	förbättrat	sitt	arbete	med	och	rapportering	av	hållbarhet	för	att	

kunna	attrahera	den	nya	sortens	investerare.	

	

Många	av	de	studier	som	genomförts	kring	SRI	och	dess	effekter	på	avkastning	

och	 risk	 drar	 alla	 olika	 slutsatser,	 och	 det	 finns	 ingen	 konsensus	 kring	 om	

avkastningen	 eller	 risken	 blir	 bättre	 eller	 sämre	 när	 SRI-metoder	 används.	

Dorfleitner	et.	Al.	(2014)	och	Eccles	et.	Al.	(2011)	kommer	i	sina	studier	fram	till	

att	de	ekonomiska	fördelarna	av	ett	starkt	hållbarhetsarbete	endast	blir	synlig	på	

en	aktie	genom	högre	avkastning	och	lägre	risk	om	aktien	hålls	under	en	längre	
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period.	Med	ovanförda	resonemang	om	hur	avkastningen	och	risken	för	en	aktie	

kan	förändras	över	tid	väljer	studien	att	testa	följande	hypoteser:	

	

𝐻J:	Svenska	ESG-portföljer	har	en	högre	avkastning	på	lång	sikt	än	på	kort	sikt	

	

𝐻K:	Amerikanska	ESG-portföljer	har	en	högre	avkastning	på	lång	sikt	än	på	kort	

sikt	

	

𝐻L:	Svenska	ESG-portföljer	har	en	lägre	risk	på	lång	sikt	än	på	kort	sikt	

	

𝐻CM:		Amerikanska	ESG-portföljer	har	en	lägre	risk	på	lång	sikt	än	på	kort	sikt	

	

3.6.4.	Länder	

Kulturella	 skillnader	 mellan	 länder	 leder	 till	 att	 det	 finns	 skillnader	 i	 hur	

investerare	 från	 olika	 länder	 agerar	 och	 tänker	 på	 olika	 finansmarknader.	

Nguyen	 och	 Truong	 (2013)	 finner	 i	 sin	 studie	 att	 skillnader	 i	 beteende	 och	

riskpreferens	 hos	 internationella	 investerare	 kan	 avgöra	 till	 vilken	 grad	

informationen	är	 inräknad	 i	 aktiepriser	 i	 olika	 länder.	Det	 kan	 i	 sin	 tur	 avgöra	

hur	 väl	 ESG-faktorer	 redan	 är	 inräknade	 i	 priset	 i	 olika	 länder	 och	 vara	 en	

förklaring	 till	 hur	 väl	 företag	 med	 högt	 ESG-betyg	 presterar	 på	 olika	

aktiemarknader.	Nguyen	och	Truong	(2013)	finner	att	informationsinnehållet	på	

aktiemarknaden	 är	 högre	 i	 länder	 som	 har	 högre	 individualism	 och	 lägre	

osäkerhetsundvikande	beteende.	

	

Van	 Duuren	 et.	 Al.	 (2015)	 undersöker	 hur	 implementeringen	 av	 ESG	 i	

investeringsprocessen	skiljer	 sig	mellan	kapitalförvaltare	 från	USA	och	Europa.	

Resultaten	 från	 studien	 visar	 att	 vart	 ifrån	 kapitalförvaltaren	 kommer	 har	 en	

avgörande	 betydelse	 för	 investeringsprocessen.	 Skillnaden	 som	 finns	 mellan	

kapitalförvaltare	från	Europa	och	USA	handlar	om	attityden	kring	SRI,	den	första	

skillnaden	 är	 att	 investerare	 från	 USA	 är	 mycket	 mindre	 optimistiska	 om	

fördelarna	av	ESG-arbete	och	sambandet	med	företagens	lönsamhet.	Den	andra	

skillnaden	är	att	investerare	från	USA	tror	att	SRI	har	en	liten	påverkan	på	själva	
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investeringsprocessen.	Van	Duuren	et.	Al.	(2015)	menar	att	tanken	om	att	SRI	är	

en	 del	 av	 fundamentala	 investeringsbeslut	 är	 vanligare	 i	 Europa,	 där	

implementering	av	ESG-faktorer	i	investeringsprocessen	ses	som	ett	verktyg	för	

att	sänka	risken.	

	

Med	ovan	förda	diskussion	som	bakgrund,	att	investerare	i	USA	är	mer	benägna	

att	 ta	 risker	 och	 har	 en	 högre	 individualism	 och	 således	 ett	 högre	

informationsinnehåll	 på	 deras	 aktiemarknad	 än	 europeiska	 investerare,	 vill	

studien	testa	om	det	 finns	en	skillnad	på	avkastning	och	risk	på	portföljer	som	

styrts	 av	 ESG-betyg	 mellan	 USA	 och	 Sverige.	 Ett	 högt	 informationsinnehåll	 på	

aktiemarknaden	 leder	 till	 att	mer	 information	 redan	 är	 inräknat	 i	 priset	 vilket	

gör	 att	 ESG-faktorer	 till	 högre	 utsträckning	 redan	 är	 inräknat	 på	 den	

amerikanska	aktiemarknaden.	Hypoteserna	som	testas	är	följande:	

	

𝐻CC:	Svenska	portföljer	med	högt	ESG-rankade	 företag	har	en	högre	avkastning	

än	amerikanska	portföljer	med	högt	ESG-rankade	företag	

	

𝐻CE:		 Svenska	 portföljer	 med	 högt	 ESG-rankade	 företag	 har	 en	 högre	 risk	 än	

amerikanska	portföljer	med	högt	ESG-rankade	företag	
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Kapitel	4.	Empirisk	metod	

	
apitel	 fyra	 behandlar	 den	 empiriska	 metod	 som	 skildrar	 studiens	

upplägg	 och	 utformning	 samt	 beskriver	 arbetets	 förfarande.	 Kapitlet	

inleder	 med	 en	 djupare	 beskrivning	 kring	 studiens	

undersökningsdesign	 följt	 av	 val	 av	 test.	 Vidare	 beskrivs	 studiens	 praktiska	

tillvägagångssätt	 från	 val	 av	 bolag	 och	 hur	 data	 har	 samlats	 in	 till	

hypotesprövning.	Kapitlet	avslutar	med	att	beskriva	komponenterna	som	ingår	i	

regressionen	som	används	för	att	testa	hypoteserna.	

	

4.1.	Undersökningsdesign	

Studien	syftar	till	att	undersöka	effekten	på	avkastningen	och	risken	i	en	portfölj	

när	ESG-faktorer	styr	investeringsprocessen.	Studien	kommer	också	studera	om	

det	finns	en	skillnad	i	avkastning	och	risk	över	tid	och	mellan	länder.	Resultatet	

av	 det	 gör	 det	 möjligt	 för	 studien	 att	 svara	 på	 om	 ESG-betyg	 kan	 vara	 ett	

användbart	mått	 för	 att	 välja	 företag	 att	 investera	 i	 då	det	 finns	både	 forskare	

och	 rapporter	 som	menar	 att	 investeringar	 i	 ESG-arbete	 är	 rätt	 väg	 att	 gå	 för	

företagen	och	att	det	i	slutet	är	lönsamt	för	dem.	För	att	undersöka	lönsamheten	

jämförs	 avkastningen	 för	 de	 sammansatta	 portföljerna	 mot	 marknaden.	

Resultatet	kommer	också	möjliggöra	ett	uttalande	om	huruvida	effekterna	av	ett	

högt	ESG-betyg	är	synliga	direkt	eller	 inte	och	om	det	 finns	 tydliga	skillnader	 i	

hur	ett	högt	ESG-betyg	värderas	på	respektive	lands	finansiella	marknad.	För	att	

studien	ska	kunna	uppfylla	sitt	syfte	och	ge	ett	svar	till	frågeställningarna	har	en	

kvantitativ	 metod	 valts.	 Utifrån	 en	 teoretisk	 referensram	 har	 olika	 hypoteser	

skapats,	vilka	sedan	testas	och	antingen	accepteras	eller	förkastas.	Testerna	görs	

på	data	bestående	av	tidsserier	med	ett	stort	antal	observationer,	vilket	gör	att	

undersökningen	 har	 en	 longitudinell	 design.	 Strukturen	 på	 den	 longitudinella	

designen	 tillåter	 studien	 att	 kartlägga	 skillnader	 och	 ge	 en	 bild	 av	 hur	 de	 har	

förändrats	över	flera	tidpunkter.	Designen	har	valts	då	den	studerar	urvalet	vid	

minst	två	tidpunkter	och	ger,	till	skillnad	från	en	tvärsnittsdesign,	en	bättre	bild	

av	den	utveckling	som	varit	över	tid	(Bryman	&	Bell,	2011).	Tvärsnittsdesignen	

K	
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skulle	möjliggöra	en	undersökning	av	t.ex.	nyckeltal	kopplat	 till	ESG-betyg	men	

då	designen	endast	ser	till	en	tidpunkt	gör	det	att	det	skulle	vara	svårt	att	veta	

vad	 studien	 exakt	 mäter	 och	 om	 de	 ens	 finns	 något	 orsakssamband	 mellan	

nyckeltalen	och	ESG-betyg.	Tvärsnittsdesignen	väljs	därmed	bort	då	den	inte	gör	

det	möjligt	att	uppnå	studiens	syfte	och	svara	på	de	frågeställningar	som	studien	

har.		

	

Data	eftersträvar	att	ge	ett	 representativt,	 tillförlitligt	och	giltigt	mått.	Studiens	

val	 av	 data	 bestäms	 främst	 utifrån	 möjligheten	 att	 besvara	 de	 framtagna	

frågeställningarna.	 Datainsamlingen	 är	 uppdelad	 i	 två	 moment	 där	 första	

urvalsprocessen	 väljer	 de	 bolag	 som	 ska	 ingå	 i	 portföljerna	 och	 den	 andra	

hämtar	historisk	information	om	de	valda	bolagens	aktiekurser.	För	att	samla	in	

data	beträffande	aktiernas	hållbarhetsbetyg	har	Bloomberg’s	databaser	använts.	

Det	 underlättat	 för	 studien	 då	 analytiker	 på	 Bloomberg’s	 redan	 gjort	 de	

subjektiva	bedömningarna	och	omvandlat	de	till	ett	ESG-betyg	för	varje	företag.	

Således	 används	 sekundärdata	 vilket	 underlättar	 vid	 kvantitativa	 studier	 när	

stora	 mängder	 data	 ska	 granskas.	 Fördelar	 är	 att	 det	 datasetet	 som	 studien	

använder	 är	 allmänt	 tillgänglig	 vilket	 gör	 vidare	 forskning	 möjlig.	 Genom	 att	

använda	sekundärdata	minskas	även	risken	 för	att	 studien	 tolkas	subjektivt	av	

författarna	då	den	insamlade	informationen	inte	är	öppen	för	egen	tolkning.	Vid	

framställning	 av	 ny	 data	 när	 metoder	 så	 som	 enkäter	 och	 intervjuer	 används	

tillkommer	 denna	 risk	 då	 resultatet	 av	 det	 insamlade	materialet	 genomgår	 en	

tolkningsprocess.	Resultat	kan	ge	olika	utfall	beroende	på	vem	som	undersöker	

datan	på	grund	av	att	forskares	individuella	preferenser	kan	skifta.	Dessutom	är	

studien	objektivt	 riktad	och	behöver	ett	 stort	urval	under	en	 längre	 tidsperiod	

vilket	 inte	är	möjligt	att	samla	 in	genom	intervjuer	och	enkäter	under	studiens	

begränsade	 tidsram.	 Användning	 av	 dessa	 metoder	 hade	 således	 påverkat	

validiteten	och	reliabiliteten	negativt	vilket	gör	att	de	utesluts	(Bryman	och	Bell,	

2011).	 Vad	 som	 kan	 vara	 negativt	 med	 sekundär	 data	 i	 det	 här	 fallet	 är	

svårigheten	 i	 att	 tillgå	 fullständig	 information	 om	 hur	 Bloomberg	 har	

sammanställt	hållbarhetsbetygen.	Vilket	gör	att	vi	inte	har	full	uppsikt	över	vilka	
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faktorer	 som	 ingår	 samt	 hur	 mycket	 av	 varje	 faktor	 de	 tar	 hänsyn	 till	 vid	

bestämmandet	av	hållbarhetsbetyget.	

	

Anledningen	till	att	vi	använder	oss	av	ett	befintligt	betygssystem	och	inte	skapar	

ett	nytt	grundar	sig	främst	på	komplexiteten	och	tiden	det	tar	att	framställa.		Det	

råder	 ingen	 konsensus	 kring	 standardiserade	 metoder	 för	 hur	 ESG-betyg	 ska	

framställas	 vilket	 ökar	 problematiken	 kring	 reliabiliteten	 när	 det	 gäller	 egna	

betygsskalor.	För	att	kunna	jämföra	med	tidigare	forskning	har	vi	därför	valt	ett,	

i	hållbarhetsforskningen,	vanligt	 förekommande	mått.	Den	 insamlade	data	 som	

används	 ger	 studien	 en	 hög	 validitet	 och	 reliabilitet	 då	 den	 kommer	 från	

etablerade	aktörer	från	marknaden	och	tillåtet	studien	att	uppnå	sitt	syfte.	

	

	

För	att	få	fram	bolagens	aktiekurs	och	se	skillnader	i	avkastning,	som	grundar	sig	

på	hur	marknaden	har	värderat	bolagen	genom	köp	och	sälj	av	företagens	aktier,	

används	data	som	är	hämtad	direkt	ifrån	marknaden.	Den	justerade	aktiekursen	

samt	 makroekonomiska	 variabler	 i	 form	 av	 den	 riskfria	 räntan	 är	 även	 det	

sekundärdata.	Vilket	utesluter	subjektiv	framställning	av	data	som	framkommer	

i	kvalitativa	studier	ofta	i	form	av	intervjuer	eller	enkäter.	Aktiekurserna	hämtas	

från	 Yahoo	 finance	 och	 marknadsindexen	 hämtas	 från	 Nasdaq	 respektive	

Standard	and	Poor.	Det	kompletteras	med	den	 riskfria	 räntan	 som	erhålls	 från	

svenska	 riksbanken	 samt	The	 Federal	 Feserve.	 Vi	 finner	 inte	 några	 alternativa	

metoder	för	insamling	då	priserna	som	sätts	av	marknaden	är	de	faktiska	priset	

för	 företagets	 aktie	 för	 respektive	 dag.	 Vad	 som	 istället	 kan	 diskuteras	 är	 från	

vilka	källor	data	hämtas	då	Yahoo	Finans	exempelvis	enbart	är	en	plattform	för	

distribution	 av	 information	 och	 inte	 själva	 är	 den	 primära	 källan.	 Främsta	

anledningen	är	att	Yahoo	Finance	är	den	ända	webbaserade	sida	vi	 funnit	 som	

erbjuder	nedladdning	 av	datasetet	med	dagliga	 förändringar	 av	kursen	 som	är	

justerade	for	splittar	och	avkastning.	På	sidan	finns	bra	information	om	varifrån	

ursprunglig	 data	 är	 hämtad	 vilket	 anses	 vara	 tillräckligt	 för	 att	 datan	 inte	 ska	

tappa	 i	 tillförlitlighet.	Genom	användandet	 av	 sekundärdata	 tillhandahålls	 data	

av	hög	kvalitet	då	organisationen	som	samlat	in	informationen	är	professionella	
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aktörer	på	marknaden.	Dessutom	sparas	tid	då	ett	stort	antal	observationer	kan	

hämtas.	

	

4.1.1.	Linjär	regression	

För	att	studien	ska	kunna	besvara	de	uppställda	hypoteserna	är	det	lämpligt	att	

göra	 flera	 regressionsanalyser	 för	 de	 olika	 portföljerna.	 Ekvationen	 för	 CAPM	

modifieras	 till	 en	 enkel	 linjär	 regressionsmodell	 enligt	 Jensen	 (1968)	 för	 att	

kunna	 skatta	 avkastningssambandet	 och	 beta	 för	 att	 kunna	 uppfylla	 studiens	

syfte	och	ser	ut	såhär:	

	

𝑅" − 𝑅$ = 𝛼" + 𝛽" 𝑅' − 𝑅$ + 𝜀" 	

	

Studien	 kommer	 studera	 riskpremien	 för	 den	 sammansatta	 portföljen	 som	 en	

beroende	variabel	och	riskpremien	 för	marknaden	som	en	oberoende	variabel,	

genom	 det	 kommer	 studien	 kunna	 undersöka	 beta-	 och	 alphavärde	 för	 den	

studerade	 datan.	 Resultaten	 som	 kan	 utläsas	 ur	 regressionen	 kommer	 kunna	

svara	 på	 om	 hur	 risknivån	 skiljer	 sig	 åt	 mellan	 de	 olika	 portföljerna	 och	

marknaden	 genom	 att	 studera	 betavärdet	 och	 om	 det	 finns	 någon	 skillnad	 i	

avkastning	mellan	portföljerna	och	marknaden	genom	att	studera	signifikansen	i	

alphavärdet.	 Ett	 signifikant	 alphavärde	 betyder	 att	 portföljen	 har	 en	 abnormal	

avkastning	 jämfört	 med	 marknaden	 Val	 av	 CAPM,	 marknadsmodellen,	 för	 att	

räkna	 ut	 avkastningen	 grundar	 sig	 i	 dess	 enkelhet	 samt	 att	 modellen	 inte	

behöver	 kunna	 räkna	 ut	 förväntad	 framtida	 avkastning	 utan	 endast	 faktisk	

avkastning	från	historisk	data.	Majoriteten	av	tidigare	studier	har	använt	sig	av	

tre-faktorsmodellen	 eller	 fyra-faktorsmodellen	 för	 att	 inkludera	 faktorer	 som	

påverkar	 avkastningen.	 Faktorerna	 har	 visat	 sig	 signifikanta	 för	 avkastningen,	

men	då	de	inte	är	relevanta	för	studiens	syfte	väljs	de	modellerna	bort.	Studien	

använder	 sig	 därför	 av	marknadsmodellen	 då	 jämförelsen	 endast	 ska	 ske	mot	

marknaden	och	inte	mot	någon	annan	specifik	investeringsstrategi.		
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För	 att	 veta	 att	 datan	 är	 tillförlitlig	 och	 att	 den	 kan	 användas	 för	 statistiska	

slutsatser	krävs	det	att	den	uppfyller	vissa	antaganden.	Eftersom	studien	endast	

undersöker	två	variabler	och	dess	samband	med	varandra	kommer	feltermen	att	

inkludera	 de	 utelämnade	 variablernas	 påverkan	 och	 sannolikt	 inte	 vara	

stokastisk.	Det	kan	göra	att	datan	måste	justeras	för	eventuella	fel,	enligt	Granger	

och	 Newbold	 (1986)	 är	 heteroskedasticitet	 och	 autokorrelation	 vanligt	

förekommande	vid	regressioner	av	 tidsserier.	Datan	kommer	således	 testas	 för	

heteroskedasticitet	 och	 autokorrelation	 samt	 för	 normalitet	 och	 vid	 eventuella	

fel	justeras	för	dem.	(Gujarati	&	Porter,	2009).	

	

Heteroskedasticitet	är	tillståndet	när	variansen	hos	feltermerna	inte	är	konstant,	

vilken	kan	göra	att	standardfelen	för	koefficienterna	blir	större	eller	mindre	än	

vad	egentligen	är	fallet	och	skapar	problem	när	regressionen	ska	visa	så	korrekta	

koefficienter	 som	möjligt.	 För	 att	 testa	 huruvida	 heteroskedasticitet	 föreligger	

görs	 ett	 Breusch-Pagan	 test.	 Finner	 testet	 heteroskedasticitet	 så	 justeras	 den	

datan	med	hjälp	av	robust	errors.	(Gujarati	&	Porter,	2009).	

	

Autokorrelation	 föreligger	 när	 det	 feltermerna	 i	 ett	 urval	 är	 korrelerade	 med	

varandra	 över	 tiden.	 Det	 kan	 göra	 att	 datan	 uppskattar	 standard	 felen	 som	

mindre	än	vad	de	egentligen	är	och	leda	till	statistiska	slutsatser	som	är	felaktiga.	

För	 att	 testa	 huruvida	 autokorrelation	 föreligger	 görs	 ett	 Breusch-Godfrey	 LM	

test,	där	datan	testas	för	första-	och	andra	gradens	autokorrelation.	Finner	testet	

autokorrelation	justeras	den	datan	med	hjälp	av	Newey-West	estimator.	I	de	fall	

där	 datan	 uppvisar	 både	 heteroskedasticitet	 och	 autokorrelation	 justeras	 även	

den	med	Newey-West	estimator.	(Gujarati	&	Porter,	2009).	

	

Datan	 testas	 även	 för	 normalitet	 vilket	 innebär	 att	 datan	 undersöks	 huruvida	

den	är	normalfördelad	eller	inte.	Skewness-Kurtosis	normalitetstest	används	för	

att	 undersöka	 det.	 Normalfördelning	 i	 feltermerna	 i	 en	 tidsserie	 är	 en	

förutsättning	som	ska	vara	uppfyllt	för	att	kunna	utföra	göra	tester	som	ska	gälla	

i	 små	urval.	 I	 studien	är	emellertid	normalfördelning	mindre	viktigt	då	studien	

har	många	observationer	i	varje	skattning	och	studien	kan	således	förlita	sig	på	
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centrala	gränsvärdessatsen.	Det	gör	att	datan	inte	justeras	i	de	fall	där	datan	inte	

är	normalfördelad.	(Gujarati	&	Porter,	2009).	

	

4.2.	Operationalisering	

Beroendet	av	ESG-betyg	begränsar	antalet	förekommande	bolag	i	studiens	urval.	

För	att	inte	fler	bolag	ska	försvinna	och	för	att	erhålla	portföljer	som	på	ett	så	bra	

sätt	 som	 möjligt	 avspeglar	 de	 valda	 marknaderna	 och	 representerar	 bolag	 i	

Sverige	och	USA	som	 faktisk	är	bäst	på	hållbarhet	 lägger	vi	 endast	 till	 ett	 fåtal	

filter	vid	urvalen.	Urvalsprocessen	görs	 inte	 för	att	välja	ut	särskilda	branscher	

eller	 kategorisera	 bolag	 efter	 exempelvis	 storlek.	 Kriterierna	 är	 övergripande	

och	används	i	syfte	att	utesluta	bolag	som	det	inte	går	att	handla	aktier	i	och	som	

inte	längre	finns	med	på	börsen.	Det	som	krävs	från	bolagen	utöver	ESG-betyget	i	

Bloomberg’s	databaser	är	att	det	ska	vara	publikt	samt	vara	aktivt.	På	det	viset	

kommer	 alla	 möjliga	 bolag	 som	 det	 gått	 att	 handla	 aktier	 i,	 under	

femårsperioden	 från	 respektive	 marknad,	 komma	 med	 i	 urvalet.	 Genom	 att	

iaktta	bolagen	som	kom	med	i	urvalet	utefter	de	kriterier	som	användes	syns	en	

stor	skillnad	i	antalet	bolag.	Den	svenska	marknadens	urval	består	i	genomsnitt	

av	 73	 stycken	 betygsatta	 bolag	 för	 varje	 år	 under	 femårsperioden	 och	 den	

amerikanska	 av	 2783	 stycken.	 Det	 leder	 till	 att	 variationen	 av	 bolag	 i	 de	

amerikanska	portföljerna	är	betydligt	högre	än	i	de	svenska	portföljerna.	

	

Undersökningen	 om	 hur	 portföljer	 med	 högt	 rankade	 ESG-företag	 avkastar	

jämfört	 med	 traditionella	 portföljer,	 skillnader	 i	 risk,	 hur	 prestationerna	

förändras	 över	 tid	 och	 hur	 de	 skiljer	 sig	 mellan	 olika	 länder	 förutsätter	

observationer	under	 en	 längre	period.	Det	har	 gjort	 att	data	mellan	åren	2011	

och	 2016	 samlats	 in.	 Tidsperioden	 har	 valts	 då	 det	 funnits	 information	 om	

variablerna	 att	 tillgå	 under	 den	 valda	 perioden	 då	 tillgänglig	 data	 om	 svenska	

företags	 ESG-betyg	 före	 2011	 varit	 begränsad.	 Studien	 eftersträvar	 aktualitet	

vilket	bidrar	till	att	tidsspannet	sträcker	sig	fram	till	04-01-2016,	många	tidigare	

studier	 görs	 på	 data	 fram	 till	 2007.	 Studien	 har	 sammansatt	 fem	 portföljer	

vardera	från	Sverige	och	USA	där	den	första	portföljen	skapades	03-01-2011	och	

sedan	 har	 en	 ny	 portfölj	 tillkommit	 varje	 år.	 Från	 det	 att	 portföljerna	 skapas	
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behålls	dem	tiden	ut.	Avkastningen	för	portföljerna	mäts	på	daglig	basis	och	risk-

justeras	 för	 att	 ge	 ett	 jämförbart	 mått	 som	 ger	 en	 bättre	 bild	 av	 skillnaderna	

mellan	portföljerna	och	marknaden	samt	mellan	portföljer	från	olika	länder.	Ett	

stort	 antal	 observationer	 används	 för	 att	 undersöka	 skillnaderna	 på	 ett	

tillförlitligt	sätt.	

	

Jämförelse	 mellan	 länder	 görs	 då	 kapitalförvaltarens	 härkomst	 enligt	 Van	

Duurens	 et.	 al.	 (2015)	 	har	 en	 avgörande	 betydelse	 för	 investeringsprocessen.	

Forskaren	 beskriver	 en	 påtaglig	 skillnad	 i	 hur	 ESG-faktorer	 bemöts	 i	

investeringsprocessen,	där	Europas	inställning	generellt	är	mer	positiv	än	USAs.	

Sverige	 väljs	 som	 representant	 för	 Europa	 då	 landet	 ligger	 i	 framkant	 när	 det	

gäller	 hållbarhetsarbete.	 Argument	 för	 valet	 av	 USA	 grundar	 sig	 på	 landets	

betydelse	för	världsekonomin.	Dessutom	är	Bloomberg	L.P,	som	framställer	ESG-

betyget	grundat	i	USA	varpå	många	amerikanska	bolag	är	betygsatta	och	således	

finns	med	 i	databasen.	Då	portföljerna	enbart	är	 fyllda	med	aktier	 från	samma	

land	anser	vi	att	problem	med	subjektivt	framställda	rankningbetyg	elimineras.	

Det	 i	 sin	 tur	 medför	 ökad	 reliabilitet	 vid	 framtagandet	 av	 de	 amerikanska	

portföljerna	då	fler	bolag	ingår	i	databasen	relativt	andra	länder.	Bloomberg	L.P.	

samlar	 ESG-data	 från	 publika	 företag	 och	 integrerar	 bolagets	 information	 i	 sin	

plattform	för	att	få	fram	ESG-betygen.	Organisationen	har	betygsatt	över	11	300	

bolag.	

	

För	val	av	bolag	 till	 respektive	 lands	portfölj	används	en	av	de	sju	strategierna	

för	 social	 responsible	 investments,	 SRI,	 som	 klassificeras	 av	 Eurosif	 (2014).	

Genom	 att	 tillämpa	 en	 variant	 av	 best-in-class	 som	 är	 en	 positiv	

screeningstrategi	 väljs	 portföljens	 bolag	 utifrån	 hur	 positivt	 ESG-betyg	 i	

förhållande	 till	 övriga	 bolag	 på	marknaden.	Metoden	 används	dessutom	 i	 flera	

tidigare	 studier.	 (Statman	 &	 Glushkov,	 2009;	 Halbritter	 &	 Dorfleitners,	 2015;	

Derwall	 et.	 Al.,	 2005).	 Den	 positiva	 screeningen	 görs	 utifrån	 Bloombergs	

hållbarhetsbetyg.	Förutsättningar	för	att	ett	bolag	ska	inkluderas	i	urvalet	är	att	

det	 betygssatts	 samt	 att	 det	 handlas	 på	 svenska	 eller	 amerikanska	 börsen.	

Samtliga	bolag	 från	 respektive	 lands	portföljer	 är	 lika	 viktad	vilket	 innebär	 att	
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varje	 enskild	 akties	 förändring	 i	 värde	 har	 lika	 stor	 påverkan	 på	 den	 totala	

portföljen.	 Alternativet	 till	 en	 lika	 viktad	 portfölj	 är	 att	 ha	 en	marknadsviktad	

portfölj	där	aktierna	viktas	efter	sitt	marknadsvärde.	Anledningen	till	att	vi	inte	

väljer	 en	 marknadsviktad	 portfölj	 är	 att	 risken	 finns	 att	 portföljen	 kommer	

domineras	av	ett	fåtal	stora	bolag	vilket	skulle	minska	diversifieringseffekten	av	

att	ha	en	portfölj.	

	

För	att	testa	skillnader	i	portföljerna	och	jämföra	investeringar	över	ett	till	 fem	

år	tillämpas	den	passiva	investeringsstrategin	buy	and	hold.	Tekniken	förutsätter	

att	investeraren	komponerar	en	portfölj	av	aktier	och	håller	den	under	en	längre	

bestämd	tid	utan	att	 ta	hänsyn	 till	 förändringar	på	marknaden	både	beträffade	

makroeffekter	eller	förändringar	på	bolagsnivå.	Fördelarna	med	en	buy	and	hold	

strategi	är	att	det	är	en	enkel	metod	att	använda	då	den	bygger	på	engångsbeslut	

vid	inköp	av	aktier.	När	aktieportföljen	väl	är	sammansatt	finns	det	därför	ingen	

anledning	till	att	övervaka	prisets	förändring	eller	att	ta	hänsyn	till	inre	och	yttre	

omständigheter.		Dessutom	minskar	risken	för	långa	serier	av	att	feltajmade	köp	

av	 aktier	 vilket	 investerare	 utsätts	 för	 vid	 aktiv	 trading	 i	 hopp	 om	 att	 pricka	

toppar	 och	 bottnar.	 Investeringsstrategin	 bidrar	 till	 lägre	

transaktionskostnaderna	 samt	 skattekostnaderna	 då	 färre	 köp	 och	 sälj	

genomförs	 under	 en	 längre	 tidsperiod.	 Dock	 bortser	vi	 genom	 studien	 från	

transaktionskostnader	och	skatter	vilket	är	i	enlighet	med	CAPM.	Nackdelar	med	

tekniken	är	att	 förlusterna	 inte	begränsas.	Enligt	metoden	ska	portföljen	hållas	

oavsett	 indikationer	 och	 signaler	 på	 eventuella	 förluster	 vilket	 gör	 att	 allt	

investerat	 kapital	 riskerar	 att	 förloras.	 Dessutom	 tas	 ingen	 hänsyn	 till	

portföljvalet	 utöver	 Bloombergs	 rankning.	 Uppvisar	 aktien	 tillräckligt	 bra	

hållbarhetsbetyg	 för	 att	 platsa	 i	 portföljen	 kommer	 den	 inkluderas	 oavsett	

rådande	 omständigheter.	 Resultatet	 från	 studien	 kommer	 kunna	 användas	 till	

för	 att	 se	 hur	 lönsamt	 ESG-arbete	 är	 för	 aktieägarna,	 om	 det	 finns	 något	 som	

indikerar	att	bolagen	faktiskt	får	positiva	resultat	av	ett	starkt	ESG-arbete,	vilket	

flera	hävdar.				
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För	 genomförande	 av	 tester	 och	 regressioner	 av	 data	 har	 det	 statistiska	

programmet	Stata	använts.	Det	har	gjort	att	reliabiliteten	och	objektiviteten	kan	

bibehållas	 och	 mänskliga	 fel	 och	 brister	 undviks	 då	 uträkningarna	 utförs	 av	

programmet.	Resultaten	 som	Stata	 har	 visat	 har	 sedan	 använts	 för	 att	 besvara	

hypoteserna	och	antingen	acceptera	eller	förkasta	beroende	på	vilken	signifikans	

det	har	visat.	

		

4.2.1.	Variabler	och	mått		

4.2.1.1.	Avkastning	

Avkastningen	 behöver	 skattas	 för	 att	 erhålla	 tillgångarnas	 förändring	 i	 värde	

över	 tid	 mellan	 de	 observationstillfällena	 som	 studien	 avser.	 För	 att	 dra	

någorlunda	 statistiska	 slutsatser	 beträffande	 resultatet	 behövs	 många	

observationer.	Mätperiod	 för	vissa	portföljer	 i	 studien	 sträcker	 sig	 endast	över	

ett	år	 vilket	 medför	 ett	 fåtal	 observationer.	 För	 att	 tillhandahålla	 så	 många	

observationer	 som	 möjligt	 beräknas	 avkastningen	 på	 daglig	 basis	 istället	 för	

vecko-	eller	månadsvis.	För	korrekt	data	krävs	det	att	avkastningen	justeras	då	

stängningskursen	under	den	totala	tidsperioden	endast	avspeglar	kapitalvinsten	

från	dag	till	dag.		Den	tar	inte	hänsyn	till	utdelning	samt	avkastning	på	den	vinst	

som	 återinvesteras	 vilket	 måste	 inkluderas.	 Frennberg	 och	 Hansson	 (1992)	

tillämpar	denna	metod	 i	 sin	 artikel	 vid	 beräkning	 av	 index	 för	 svenska	 aktiers	

avkastning.	Då	de	justerade	värdena	finns	tillgängliga	för	nedladdning	på	Yahoo	

Finance	 används	 värdet	 istället	 för	 att	 forskarna	 själva	 beräknar	 det	 vilket	

medför	 tidsbesparingar.	 För	 beräkning	 av	 portföljens	 dagliga	 avkastning	

summeras	 först	 samtliga	 bolags	 aktiepriser	 till	 ett	 enhetligt	 värde	 för	 varje	

handelsdag	 på	 året.	 CAPM	 antar	 att	 värdena	 är	 normalfördelade,	 vilket	

avkastningen	 vanligtvis	 inte	 är.	 För	 att	 transformera	 snedfördelade	 variabler	

logaritmeras	 därför	 avkastningen(t+1)	 dividerat	 med	 avkastningen	 (t).	

Resultatet	visar	den	logaritmiska	avkastningen	(Gujarati	&	Porter,	2009).			

		



	

	

	

	 53	

4.2.1.2.	Riskfri	ränta	

Den	 riskfria	 räntan	 ses	 som	en	 riskfri	 tillgång	när	avkastningen	 som	erhålls	 är	

helt	 riskfri	 samt	 att	 tillgångens	 värde	 genomgående	 är	 känt	 (Bodie,	 Kane	 &	

Marcus,	 2009).	 Som	 representant	 för	 den	 svenska	 marknadsräntan	 till	 den	

svenska	portföljen	 används	 en	månads	 statsskuldväxlar,	 SSVX	1M.	 SSVX	1M	är	

det	 värdepappret	 som	 används	 för	 svenska	 statens	 kortfristiga	 upplåning,	

utgivet	 av	 riksgälden	 (ne.se,	 u.å).	 Enligt	 Frennberg	 och	 Hansson	 (1992)	 är	

statsskuldsväxlar	den	bästa	valmöjligheten	vilket	deras	granskning	av	historisk	

data	visat	på.	För	insamling	av	data	används	den	primära	källan	som	är	Sveriges	

Riksbank.	Anledningen	till	att	en	 längre	riskfri	 tillgång	 inte	används,	så	som	en	

tioårig	 statsobligation,	 är	p.g.a.	 att	 vi	 använder	oss	av	data	 som	grundar	 sig	på	

den	 dagliga	 förändringen	 i	 aktiekursen.	 Vi	 utgår	 från	 samma	 premisser	 vid	

hämtning	 av	 den	 amerikanska	motsvarigheten	 för	 den	 riskfria	 tillgången.	 Från	

Federal	 Reserve’s	 hämtas	 en	 månads	 U.S	 Treasury	 Bill,	 som	 även	 den	 är	 en	

primär	källa.	Den	dagliga	räntan	beräknas	som	ln(1+r/30).				

	

4.2.1.3.	Riskpremie	

Komponenterna	 i	 marknadens	 riskpremie	 består	 av	 marknadens	 avkastning	

subtraherat	med	den	riskfria	tillgången	vilket	är	den	extra	avkastningen	som	en	

mer	 riskfylld	 investering	 kräver	 (Bodie,	 Kane	 &	 Marcus,	 2009).	 	Alla	

observationer	 är	 historiska	 värden	 hämtade	 på	 daglig	 basis.	 Då	 marknadens	

avkastning	vara	ytterst	svårt	och	tidskrävande	för	oss	att	sammanställa	används	

ett	 marknadsindex	 för	 att	 representerar	 hela	 marknadens	 viktade	 avkastning.	

Inom	finansiell	ekonomi	är	marknadsindexet	således	ett	sammanställt	statistiskt	

mått	 på	 skiften	 på	 aktiemarknaden.	 Liksom	 för	 den	 logaritmiska	 avkastningen	

anges	indexet	i	ett	relativt	tal	då	det	är	den	procentuella	förändringen	som	är	av	

betydelse.	 Som	 företrädare	 för	 den	 svenska	 marknadens	 avkastning	 väljs	

OMXSGI	 som	 är	 ett	 avkastningsindex	 för	 stockholmsbörsen.	 Indexet	 består	 av	

viktade	 värden	 beroende	 på	 andel	 av	 det	 totala	 aktievärdet	 på	 alla	 aktier	 på	

stockholmsbörsen.	

	



	

	

	

	 54	

Även	 för	 marknadsindex	 måste	 avkastningen	 justeras	 för	 utdelning	 och	

återinvesterat	 vinstmedel	då	 aktierna	 i	 portföljen	 redan	är	det	 (Frennberg	och	

Hansson,	 1992).	 En	 bidragande	 orsak	 till	 valet	 av	 OMXSGI	 är	 att	 indexet	 är	

färdigjusterat	 dessutom	 täcker	 det	 hela	 den	 avsedda	 marknaden	 där	 samtliga	

bolag	i	studiens	portföljer	även	ingår.	För	de	amerikanska	portföljerna	tillämpas	

S&P	500,	 Standard	&	 Poor's	 500,	 som	marknadens	 avkastning.	 S&P	 500	 är	 ett	

amerikanskt	justerat	aktieindex	som	är	vanligt	förekommande	bland	investerare	

och	inkluderar	500	stora	amerikanska	bolag	från	Nasdaq	och	NYSE.	
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Kapitel	5.	Empiriska	resultat	

	
apitel	fem	redovisar	studiens	empiriska	resultat	som	tagits	fram	genom	

statistikprogrammet,	 STATA.	Varje	 portfölj	 för	 respektive	 land	och	 år	

presenteras	 under	 separata	 underrubriker	 för	 att	 på	 ett	 tydligt	 vis	

demonstrera	 dess	 avkastning	 och	 risk	 mot	 marknadens.	 Vid	 varje	 ny	

underrubrik	visas	även	de	bolag	som	ingår	i	respektive	portfölj	samt	dess	ESG-

betyg.	Mot	slutet	av	kapitlet	sammanställs	resultatet	från	samtliga	portföljernas	

där	de	 jämförs	mot	varandra	 för	att	visa	 ifall	hypoteserna	 förkastas	alternativt	

accepteras.	

	

5.1.1.	Svenska	portföljen	2011	

I	portfölj	1	syns	de	bolag	som	inkluderats	i	den	svenska	portföljen	för	2011	samt	

deras	ESG-betyg.	 	Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	så	

avkastar	den	53,34	%	i	absoluta	tal.	Marknaden,	som	representeras	av	OMXS	GI,	

avkastar	 under	 samma	 period	 55,55	%,	 se	 Tabell	 1.	 Det	 betyder	 att	 2011	 års	

portfölj	avkastar	sämre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

är	relativt	liten	beror	på	slumpen	enligt	de	resultat	studien	finner	i	tabell	2.	

	 	 	 	

		
ESG-betyg		

Nordea	Bank	AB	 67,54	
Svenska	Cell-B	 62,8	
Sandvik	AB	 60,74	
Atlas	Copco-A	 52,47	
Holmen	AB-B	 51,65	
Electrolux	AB-B	 51,23	
Trelleborg-B	 51,23	
SKF	AB-B	 50,82	
Swedish	match	AB	 50	
SEB	AB-A	 48,68	

	

Portfölj	1.		Svenska	bolag	från	2011	

	

	

K	
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2011	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 53,34%	 55,55%	

	

Tabell	1.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2011	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 1248	

stycken	handelsdagar	under	fem	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	 variabeln.	 Resultatet	 visar	 ett	 alpha-värde	 på	 -0,00000607	 och	 t-

värde	på	-0,05,	se	tabell	2.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,958	vilket	tolkas	som	att	det	

inte	finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	svenska	portföljen	

och	marknaden	från	2011	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2011	 -0,00000607	 -0,05	 0,958	

	

Tabell	2.	Alpha-	och	t-värde	för	2011	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9706197	och	t-värde	på	-2,6399,	se	tabell	3.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,008	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	marknaden.	 2011	års	portfölj	 är	mindre	 volatil	 än	marknaden	vilket	

betyder	att	portföljen	rör	sig	mindre	än	marknaden	och	kan	således	sägas	ha	en	

lägre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2011	 0,9706197	 -2,6399	 0,008	

	

Tabell	3.	Beta-	och	t-värde	för	2011	års	portfölj.	

	

5.1.2.	Svenska	portföljen	2012	

I	portfölj	2	syns	de	bolag	som	inkluderats	i	den	svenska	portföljen	för	2012	samt	

deras	ESG-betyg.	 	Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	så	

avkastar	den	72,04	%	i	absoluta	tal.	Marknaden,	som	representeras	av	OMXS	GI,	
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avkastar	 under	 samma	 period	 81,31	 %,	 se	 tabell	 4.	 Det	 betyder	 att	 2012	 års	

portfölj	avkastar	sämre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

till	 synes	 kan	 verka	 stor	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	 resultat	 studien	 finner	 i	

tabell	5.	

	

		
ESG-
betyg		

Nordea	Bank	AB	 70,61	
Holmen	AB-B	 66,94	
Svenska	Cell-B	 63,22	
Sandvik	AB	 61,16	
Atlas	Copco-A	 54,55	
Electrolux	AB-B	 53,72	
Boliden	AB	 52,07	
SKF	AB-B	 51,65	
Swedish	match	AB	 50	
Trelleborg-B	 50	

	

Portfölj	2.	Svenska	bolag	från	2012	

	

2012	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 72,04%	 81,31%	

	

Tabell	4.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2012	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 995	

stycken	handelsdagar	under	fyra	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	-0,0000574	och	t-värde	

på	 -0,45,	 se	 tabell	 5.	 Det	 ger	 ett	 P-värde	 på	 0,65	 vilket	 tolkas	 som	 att	 det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	svenska	portföljen	och	

marknaden	från	2012	och	fram	till	2016.	
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Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2012	 -0,0000574	 -0,45	 0,65	

	

Tabell	5.	Alpha-	och	t-värde	för	2012	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	1,028252	och	t-värde	på	2,2265,	se	tabell	6.	Det	ger	

ett	 P-värde	 på	 0,027	 vilket	 tolkas	 som	 att	 portföljens	 volatilitet	 är	 signifikant	

skild	 från	 marknaden.	 2012	 års	 portfölj	 är	 mer	 volatil	 än	 marknaden	 vilket	

betyder	 att	 portföljen	 rör	 sig	mer	 än	marknaden	 och	 kan	 således	 sägas	 ha	 en	

högre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2012	 1,028252	 2,2265	 0,027	

	

Tabell	6.	Beta-	och	t-värde	för	2012	års	portfölj.	

 

5.1.3.	Svenska	portföljen	2013	

I	 portfölj	 tre	 syns	 de	 bolag	 som	 inkluderats	 i	 den	 svenska	 portföljen	 för	 2013	

samt	deras	ESG-betyg.		Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	

så	avkastar	den	40,92	%	i	absoluta	tal.	Marknaden,	som	representeras	av	OMXS	

GI,	avkastar	under	samma	period	54,31	%,	se	tabell	7.	Det	betyder	att	2013	års	

portfölj	avkastar	sämre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

till	 synes	 kan	 verka	 stor	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	 resultat	 studien	 finner	 i	

tabell	8.	
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ESG-betyg		

Holmen	AB-B	 67,36	
Sandvik	AB	 59,09	
Svenska	Cell-B	 57,85	
Electrolux	AB-B	 57,02	
Swedish	match	AB	 54,13	
Atlas	Copco-A	 53,72	
SEB	AB-A	 53,07	
Ericsson	LM-B	 50,41	
Trelleborg-B	 50	
Boliden	AB	 49,59	

	

Portfölj	3.	Svenska	bolag	från	2013	

	

2013	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 40,92%	 54,31%	

	

Tabell	7.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2013	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 745	

stycken	handelsdagar	under	tre	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	-0,0001194	och	t-värde	

på	 -0,79,	se	 tabell	8.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,427	vilket	 tolkas	som	att	det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	svenska	portföljen	och	

marknaden	från	2013	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2013	 -0,0001194	 -0,79	 0,427	

	

Tabell	8.	Alpha-	och	t-värde	för	2013	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	1,013959	och	t-värde	på	0,8789,	se	tabell	9.	Det	ger	

ett	P-värde	på	0,38	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	inte	är	signifikant	

skild	från	marknaden.	2013	års	portfölj	rör	sig	som	marknaden	och	har	således	

liknande	risknivå.	
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Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2013	 1,013959	 0,8789	 0,38	

	

Tabell	9.	Beta-	och	t-värde	för	2013	års	portfölj.	

	

5.1.4.	Svenska	portföljen	2014	

I	portfölj	4	syns	de	bolag	som	inkluderats	i	den	svenska	portföljen	för	2014	samt	

deras	ESG-betyg.	 	Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	så	

avkastar	den	33,64	%	i	absoluta	tal.	Marknaden,	som	representeras	av	OMXS	GI,	

avkastar	 under	 samma	 period	 24,04	%,	 se	 tabell	 10.	 Det	 betyder	 att	 2014	 års	

portfölj	avkastar	bättre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

till	 synes	 kan	 verka	 stor	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	 resultat	 studien	 finner	 i	

tabell	11.	

	

		
ESG-betyg		

Holmen	AB-B	 73,14	
Boliden	AB	 59,5	
Svenska	Cell-B	 59,09	
Electrolux	AB-B	 55,79	
Swedish	match	AB	 55,37	
SEB	AB-A	 53,95	
Sandvik	AB	 53,31	
Trelleborg-B	 51,65	
Atlas	Copco-A	 51,65	
AAK	AB	 51,24	

	

Portfölj	4.	Svenska	bolag	från	2014	

	

2014	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 33,64%	 24,04%	

	

Tabell	10.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2014	års	portfölj	och	marknaden.	
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Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 497	

stycken	handelsdagar	under	två	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	 variabeln.	 Resultatet	 visar	 ett	 alpha-värde	på	 0,000178	och	 t-värde	

på	0,92,	se	tabell	11.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,358	vilket	tolkas	som	att	det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	svenska	portföljen	och	

marknaden	från	2014	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2014	 0,000178	 0,92	 0,358	

	

Tabell	11.	Alpha-	och	t-värde	för	2014	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9513502	och	t-värde	på	-2,5854,	se	tabell	12.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,01	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	marknaden.	 2014	års	portfölj	 är	mindre	 volatil	 än	marknaden	vilket	

betyder	att	portföljen	rör	sig	mindre	än	marknaden	och	kan	således	sägas	ha	en	

lägre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2014	 0,9513502	 -2,5854	 0,01	

	

Tabell	12.	Beta-	och	t-värde	för	2014	års	portfölj.	

5.1.5.	Svenska	portföljen	2015	

	I	portfölj	 fem	syns	de	bolag	som	inkluderats	 i	den	svenska	portföljen	 för	2015	

samt	deras	ESG-betyg.		Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	

så	avkastar	den	20,20	%	i	absoluta	tal.	Marknaden,	som	representeras	av	OMXS	

GI,	avkastar	under	samma	period	6,56	%,	se	tabell	13.	Det	betyder	att	2015	års	

portfölj	avkastar	bättre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

till	 synes	 kan	 verka	 stor	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	 resultat	 studien	 finner	 i	

tabell	14.	
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ESG-betyg		

Holmen	AB-B	 74,38	
Boliden	AB	 59,09	
Svenska	Cell-B	 54,55	
Swedish	match	AB	 54,13	
SEB	AB-A	 53,95	
Trelleborg-B	 52,48	
Atlas	Copco-A	 51,24	
SKF	AB-B	 50,83	
Sandvik	AB	 50	
AAK	AB	 49,59	

	

Portfölj	5.	Svenska	bolag	från	2015	

	

2015	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 20,20%	 6,56%	

	

Tabell	13.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2015	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 250	

stycken	handelsdagar	under	ett	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	0,0004762	och	t-värde	

på	1,6,	 se	 tabell	 14.	Det	 ger	 ett	P-värde	på	0,111	vilket	 tolkas	 som	att	det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	svenska	portföljen	och	

marknaden	från	2015	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2015	 0,0004762	 1,6	 0,111	

	

Tabell	14.	Alpha-	och	t-värde	för	2015	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9841344	och	t-värde	på	-0,5384,	se	tabell	15.	Det	

ger	 ett	 P-värde	 på	 0,591	 vilket	 tolkas	 som	 att	 portföljens	 volatilitet	 inte	 är	

signifikant	skild	 från	marknaden.	2015	års	portfölj	 rör	sig	som	marknaden	och	

har	således	en	liknande	risknivå.	
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Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2015	 0,9841344	 -0,5384	 0,591	

	

Tabell	15.	Beta-	och	t-värde	för	2015	års	portfölj.	

	

5.1.6.	Amerikanska	portföljen	2011	

	I	 portfölj	 sex	 syns	 de	 bolag	 som	 inkluderats	 i	 den	 amerikanska	 portföljen	 för	

2011	 samt	 deras	 ESG-betyg.	 	 Från	 det	 att	 portföljen	 skapades	 till	 slutet	 av	

mätperioden	 så	 avkastar	 den	 73,76	 %	 i	 absoluta	 tal.	 Marknaden,	 som	

representeras	av	S&P	500,	avkastar	under	samma	period	58,24	%,	se	tabell	16.	

Det	 betyder	 att	 2011	 års	 portfölj	 avkastar	 bättre	 än	 marknaden	 under	 sin	

mätperiod,	men	skillnaden	som	till	synes	kan	verka	stor	beror	på	slumpen	enligt	

de	resultat	studien	finner	i	tabell	17.	

	

		
ESG-betyg		

Intel	Corp	 73,55	
Transocean	Ltd	 69	
Baker	Hughes	Inc	 66,11	
Biogen	Inc	 65,7	
Praxair	Inc	 64,87	
Coca-Cola	Enter	 64,87	
Duke	Energy	Corp	 64,52	
Citigroup	Inc	 62,71	
Weyerhaeuser	Co	 60,74	
Nike	Inc	-CL	B	 60,28	

	

Portfölj	6.	Amerikanska	bolag	från	2011	

	

2011	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 73,76%	 58,24%	

	

Tabell	16.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2015	års	portfölj	och	marknaden.	
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Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 1249	

stycken	handelsdagar	under	fem	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	0,0000675	och	t-värde	

på	0,37,	se	tabell	17.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,715	vilket	tolkas	som	att	det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	amerikanska	portföljen	

och	marknaden	från	2011	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2011	 0,0000675	 0,37	 0,715	

	

Tabell	17.	Alpha-	och	t-värde	för	2011	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	 för	portföljen	är	1,077526	och	 t-värde	på	3,9026,	 se	 tabell	18.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,00	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	 marknaden.	 2011	 års	 portfölj	 är	 mer	 volatil	 än	 marknaden	 vilket	

betyder	 att	 portföljen	 rör	 sig	mer	 än	marknaden	 och	 kan	 således	 sägas	 ha	 en	

högre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2011	 1,077526	 3,9026	 0	

	

Tabell	18.	Alpha-	och	t-värde	för	2011	års	portfölj.	

	

5.1.7.	Amerikanska	portföljen	2012	

I	 portfölj	 sju	 syns	 de	 bolag	 som	 inkluderats	 i	 den	 amerikanska	 portföljen	 för	

2012	 samt	 deras	 ESG-betyg.	 	 Från	 det	 att	 portföljen	 skapades	 till	 slutet	 av	

mätperioden	 så	 avkastar	 den	 38,24	 %	 i	 absoluta	 tal.	 Marknaden,	 som	

representeras	av	S&P	500,	avkastar	under	samma	period	57,60	%,	se	tabell	19.	

Det	 betyder	 att	 2012	 års	 portfölj	 avkastar	 sämre	 än	 marknaden	 under	 sin	

mätperiod,	men	skillnaden	som	till	synes	kan	verka	stor	beror	på	slumpen	enligt	

de	resultat	studien	finner	i	tabell	20.	
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ESG-betyg		

Hess	Corp	 76,34	
Intel	Corp	 74,79	
Praxair	Inc	 70,25	
Duke	Energy	Corp	 68,3	
Campbell	Soup	Co	 68,18	
Coca-Cola	Enter	 66,53	
United	Parcel-B	 65,7	
Citigroup	Inc	 64,91	
Baker	Hughes	Inc	 64,88	
Kimberly-Clark	 64,88	

	

Portfölj	7.	Amerikanska	bolag	från	2012	

	

2012	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 38,24%	 57,60%	

	

Tabell	19.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2012	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 999	

stycken	handelsdagar	under	fyra	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	-0,0000827	och	t-värde	

på	-0,77,	se	tabell	20.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,443	vilket	tolkas	som	att	det	inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	amerikanska	portföljen	

och	marknaden	från	2012	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2012	 -0,0000827	 -0,77	 0,443	

	

Tabell	20.	Alpha-	och	t-värde	för	2012	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9109068	och	t-värde	på	-5,6385,	se	tabell	21.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,00	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	marknaden.	 2012	års	portfölj	 är	mindre	 volatil	 än	marknaden	vilket	
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betyder	att	portföljen	rör	sig	mindre	än	marknaden	och	kan	således	sägas	ha	en	

lägre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2012	 0,9109068	 -5,6385	 0	

	

Tabell	21.	Beta-	och	t-värde	för	2012	års	portfölj.	

	

5.1.8.	Amerikanska	portföljen	2013		

I	 portfölj	 åtta	 syns	 de	 bolag	 som	 inkluderats	 i	 den	 amerikanska	 portföljen	 för	

2013	 samt	 deras	 ESG-betyg.	 	 Från	 det	 att	 portföljen	 skapades	 till	 slutet	 av	

mätperioden	 så	 avkastar	 den	 40,44	 %	 i	 absoluta	 tal.	 Marknaden,	 som	

representeras	av	S&P	500,	avkastar	under	samma	period	37,62	%,	se	tabell	22.	

Det	 betyder	 att	 2013	 års	 portfölj	 avkastar	 bättre	 än	 marknaden	 under	 sin	

mätperiod,	 men	 skillnaden	 som	 är	 relativt	 liten	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	

resultat	studien	finner	i	tabell	23.	

	

		
ESG-betyg		

Hess	Corp	 79,25	
Intel	Corp	 75,62	
Baker	Hughes	Inc	 74,79	
Citigroup	Inc	 71,93	
Biogen	Inc	 71,07	
Praxair	Inc	 70,25	
Duke	Energy	Corp	 68,3	
Campbell	Soup	Co	 68,18	
Colgate-Palmoliv	 67,77	
Coca-Cola	Enter	 66,53	

	

Portfölj	8.	Amerikanska	bolag	från	2013	

	

2013	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 40,44%	 37,62%	

	

Tabell	22.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2013	års	portfölj	och	marknaden.	
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Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 750	

stycken	handelsdagar	under	tre	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	0,0000189	och	t-värde	

på	0,07,	se	tabell	23.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,941	vilket	tolkas	som	att	det	 inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	amerikanska	portföljen	

och	marknaden	från	2013	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2013	 0,0000189	 0,07	 0,941	

	

Tabell	23.	Alpha-	och	t-värde	för	2013	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	 för	portföljen	är	1,109861	och	 t-värde	på	3,0124,	 se	 tabell	24.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,003	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	 marknaden.	 2013	 års	 portfölj	 är	 mer	 volatil	 än	 marknaden	 vilket	

betyder	 att	 portföljen	 rör	 sig	mer	 än	marknaden	 och	 kan	 således	 sägas	 ha	 en	

högre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2013	 1,109861	 3,0124	 0,003	

	

Tabell	24.	Beta-	och	t-värde	för	2013	års	portfölj.	

	

5.1.9.	Amerikanska	portföljen	2014	

I	 portfölj	 nio	 syns	 de	 bolag	 som	 inkluderats	 i	 den	 amerikanska	 portföljen	 för	

2014	 samt	 deras	 ESG-betyg.	 	 Från	 det	 att	 portföljen	 skapades	 till	 slutet	 av	

mätperioden	 så	 avkastar	 den	 5,13	 %	 i	 absoluta	 tal.	 Marknaden,	 som	

representeras	 av	 S&P	500,	 avkastar	 under	 samma	period	9,86	%,	 se	 tabell	 25.	

Det	 betyder	 att	 2014	 års	 portfölj	 avkastar	 sämre	 än	 marknaden	 under	 sin	

mätperiod,	men	skillnaden	som	till	synes	kan	verka	stor	beror	på	slumpen	enligt	

de	resultat	studien	finner	i	tabell	26.	
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ESG-betyg		

Hess	Corp	 75,93	
Praxair	Inc	 74,38	
Citigroup	Inc	 72,81	
Baker	Hughes	Inc	 72,73	
Intel	Corp	 71,9	
Colgate-Palmoliv	 69,83	
Coca-Cola	Enter	 65,29	
Newmont	Mining	 65,29	
Lockheed	Martin	 65,29	
Baxter	Intl	Inc	 64,88	

	

Portfölj	9.	Amerikanska	bolag	från	2014	

	

2014	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 5,13	%	 9,86	%	

	

Tabell	25.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2014	års	portfölj	och	marknaden.	

	

Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 500	

stycken	handelsdagar	under	två	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	-0,0000535	och	t-värde	

på	-0,33,	se	tabell	26.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,745	vilket	tolkas	som	att	det	inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	amerikanska	portföljen	

och	marknaden	från	2014	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2014	 -0,0000535	 -0,33	 0,745	

	

Tabell	26.	Alpha-	och	t-värde	för	2014	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9274264	och	t-värde	på	2,9094,	se	tabell	27.	Det	

ger	ett	P-värde	på	0,004	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	är	signifikant	

skild	 från	marknaden.	 2014	års	portfölj	 är	mindre	 volatil	 än	marknaden	vilket	
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betyder	att	portföljen	rör	sig	mindre	än	marknaden	och	kan	således	sägas	ha	en	

lägre	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2014	 0,9274264	 -2,9094	 0,004	

	

Tabell	27.	Beta-	och	t-värde	för	2014	års	portfölj.	

	

5.1.10.	Amerikanska	portföljen	2015	

I	bilden	X	syns	de	bolag	som	inkluderats	i	den	amerikanska	portföljen	för	2015	

samt	deras	ESG-betyg.		Från	det	att	portföljen	skapades	till	slutet	av	mätperioden	

så	avkastar	den	 -12,69	%	i	absoluta	 tal.	Marknaden,	som	representeras	av	S&P	

500,	avkastar	under	samma	period	-2,21	%,	se	tabell	28.	Det	betyder	att	2015	års	

portfölj	avkastar	sämre	än	marknaden	under	sin	mätperiod,	men	skillnaden	som	

till	 synes	 kan	 verka	 stor	 beror	 på	 slumpen	 enligt	 de	 resultat	 studien	 finner	 i	

tabell	29.	

		
ESG-betyg		

Intel	Corp	 77,27	
CNH	Industrial	N	 75,62	
Hess	Corp	 73,44	
Baker	Hughes	
Inc	 72,31	
Colgate-Palmoliv	 71,07	
Nvidia	Corp	 66,12	
Cons	Edison	Inc	 65,66	
Citigroup	Inc	 65,35	
Duke	Energy	
Corp	 64,91	
Mosaic	Co/the	 64,88	

	

Portfölj	10.	Amerikanska	bolag	från	2011	

	

2015	 Portföljen	 Marknaden	
Avkastning	 -12,69%	 -2,21%	

	

Tabell	28.	Avkastning	under	hela	perioden	för	2015	års	portfölj	och	marknaden.	
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Till	 den	 linjära	 regressionen	 som	 genomförts	 finns	 observationer	 från	 250	

stycken	handelsdagar	under	ett	års	tid.	Regressionen	görs	med	riskpremien	för	

portföljen	som	den	beroende	variabeln	och	riskpremien	för	marknaden	som	den	

oberoende	variabeln.	Resultatet	visar	ett	alpha-värde	på	-0,0004155	och	t-värde	

på	-1,18,	se	tabell	29.	Det	ger	ett	P-värde	på	0,238	vilket	tolkas	som	att	det	inte	

finns	någon	signifikant	skillnad	på	avkastningen	för	den	amerikanska	portföljen	

och	marknaden	från	2015	och	fram	till	2016.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2015	 -0,0004155	 -1,18	 0,238	

	

Tabell	29.	Alpha-	och	t-värde	för	2015	års	portfölj.	

	

Beta-värdet	för	portföljen	är	0,9488058	och	t-värde	på	-1,18,	se	tabell	30.	Det	ger	

ett	P-värde	på	0,238	vilket	tolkas	som	att	portföljens	volatilitet	inte	är	signifikant	

skild	från	marknaden.	2015	års	portfölj	rör	sig	som	marknaden	och	har	således	

liknande	risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2015	 0,9488058	 -1,1903	 0,235	

	

Tabell	30.	Beta-	och	t-värde	för	2015	års	portfölj.	

	

5.1.11.	Svensk	och	amerikansk	omviktad	portfölj	

En	 portfölj	 som	 förändrats	 varje	 år	 efter	 ESG-betygen	 har	 också	 beräknats	 för	

varje	land	för	att	kunna	jämföra	med	resultaten	från	portföljerna	som	har	haft	en	

”buy	and	hold”-strategi.		

	

Den	svenska	portföljen	har	ett	alpha-värde	på	0,0000306	och	ett	t-värde	på	0,25,	

se	tabell	31.	Det	betyder	att	P-värdet	är	0,801	och	avkastningen	för	portföljen	är	

inte	signifikant	skilt	från	marknaden.		
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Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	Omvikt	 0,0000306	 0,25	 0,801	

	

Tabell	31.	Omviktad	svensk	portfölj	som	visar	alpha-	och	t-värde.	

	

Beta-värdet	 för	den	svenska	portföljen	är	0,9631767	vilket	ger	ett	 t-värde	på	 -

3,0005,	 se	 tabell	 32.	 Det	 gör	 att	 P-värdet	 är	 0,003	 vilket	 tolkas	 som	 att	

portföljens	 volatilitet	 är	 signifikant	 skild	 från	 marknaden.	 Den	 svenska	

omviktade	 portföljen	 är	 mindre	 volatil	 än	 marknaden	 vilket	 betyder	 att	

portföljen	 rör	 sig	 mindre	 än	 marknaden	 och	 kan	 således	 sägas	 ha	 en	 lägre	

risknivå.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	Omvikt	 0,9641767	 -3,0005	 0,003	

	

Tabell	32.	Omviktad	svensk	portfölj	som	visar	beta-	och	t-värde.	

	

Den	 svenska	 portföljen	 har	 ett	 alpha-värde	 på	 0,00000382	 och	 ett	 t-värde	 på	

0,03,	 se	 tabell	 33.	 Det	 betyder	 att	 P-värdet	 är	 0,978	 och	 avkastningen	 för	

portföljen	är	inte	signifikant	skilt	från	marknaden.		

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	Omvikt	 0,00000382	 0,03	 0,978	

	

Tabell	33.	Omviktad	amerikansk	portfölj	som	visar	alpha-	och	t-värde.	

	

Beta-värdet	för	den	amerikanska	portföljen	är	1,010331	vilket	ger	ett	t-värde	på	

0,6684,	 se	 tabell	 34.	 Det	 gör	 att	 P-värdet	 är	 0,504	 vilket	 tolkas	 som	 att	

portföljens	volatilitet	inte	är	signifikant	skild	från	marknaden.	Den	amerikanska	

omviktade	 portföljen	 rör	 sig	 som	 marknaden	 och	 har	 således	 en	 liknande	

risknivå.	
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Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	Omvikt	 1,010331	 0,6684	 0,504	

	

Tabell	34.	Omviktad	amerikansk	portfölj	som	visar	beta-	och	t-värde.	

	

5.2.	Sammanställning	av	resultat	

För	att	ge	en	överblick	av	de	empiriska	resultaten	görs	en	sammanställning	av	de	

redan	 presenterade	 tabellerna.	 Det	 görs	 för	 att	 enklare	 kunna	 besvara	

hypoteserna	som	studien	testat.	I	tabell	35	sammanställs	alpha-värdet	för	alla	de	

svenska	portföljerna.	Resultatet	visar	att	ingen	portfölj	har	en	avkastning	som	är	

signifikant	skild	mot	marknaden	och	således	förkastas	hypotes	2.	

	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
Sv	2011	 -0,00000607	 -0,05	 0,958	
Sv	2012	 -0,0000574	 -0,45	 0,65	
Sv	2013	 -0,0001194	 -0,79	 0,427	
Sv	2014	 0,000178	 0,92	 0,358	
Sv	2015	 0,0004762	 1,6	 0,111	

		 		 		 		
Medelvärde	 0,000094266	 		 		

	

Tabell	35.	Sammanställning	av	samtliga	svenska	portföljers	alpha-	och	t-värde.	

	

I	 tabell	 36	 sammanställs	 alpha-värdet	 för	 alla	 de	 amerikanska	 portföljerna.	

Resultatet	visar	att	ingen	portfölj	har	en	avkastning	som	är	signifikant	skild	mot	

marknaden	och	således	förkastas	hypotes	3.	Att	både	hypotes	2	och	3	förkastas	

innebär	att	även	hypotes	1	förkastas.	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

	 73	

Portfölj	 Alpha	(α)	 t	 P>(t)	
US	2011	 0,0000675	 0,37	 0,715	
US	2012	 -0,0000827	 -0,77	 0,443	
US	2013	 0,0000189	 0,07	 0,941	
US	2014	 -0,0000535	 -0,33	 0,745	
US	2015	 -0,0004155	 -1,18	 0,238	

		 		 		 		
Medelvärde	 -0,00009306	 		 		

	

Tabell	 36.	 Sammanställning	 av	 samtliga	 amerikanska	 portföljers	 alpha-	 och	 t-

värde.	

	

I	tabell	37	sammanställs	beta-värdet	för	alla	de	svenska	portföljerna.	Resultatet	

är	blandat	och	visar	portföljer	som	både	har	ett	högre	och	lägre	beta	än	ett	och	

som	både	är	signifikant	skilda	från	marknaden	och	inte.	Tre	av	fem	portföljer	har	

ett	 beta-värde	 som	 är	 skilt	 från	marknaden	 och	 två	 av	 dem	uppvisar	 ett	 lägre	

beta-värde.	 Det	 betyder	 att	 inte	 tillräckligt	 med	 portföljer	 uppvisar	 ett	 lägre	

beta-värde	 som	 är	 signifikant	 skilt	 från	 marknaden,	 vilket	 gör	 att	 hypotes	 5	

förkastas.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
Sv	2011	 0,9706197	 -2,6399	 0,008	
Sv	2012	 1,028252	 2,2265	 0,027	
Sv	2013	 1,013959	 0,8789	 0,38	
Sv	2014	 0,9513502	 -2,5854	 0,01	
Sv	2015	 0,9841344	 -0,5384	 0,591	

		 		 		 		
Medelvärde	 0,98966306	 		 		

	

Tabell	37.	Sammanställning	av	samtliga	svenska	portföljers	beta-	och	t-värde.	

	

I	 tabell	 38	 sammanställs	 beta-värdet	 för	 alla	 de	 amerikanska	 portföljerna.	

Resultatet	är	blandat	och	visar	portföljer	som	både	har	ett	högre	och	lägre	beta	

än	ett	och	som	både	är	signifikant	skilda	från	marknaden	och	inte.	Fyra	av	fem	

portföljer	har	ett	beta-värde	som	är	signifikant	skilt	från	marknaden	och	av	dem	

har	 två	 stycken	 ett	 lägre	 betavärde	 än	marknaden.	 Det	 gör	 att	 inte	 tillräckligt	
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med	 portföljer	 uppvisar	 ett	 lägre	 beta-värde	 som	 är	 signifikant	 skilt	 från	

marknaden,	vilket	gör	att	hypotes	6	förkastas.	Att	både	hypotes	5	och	6	förkastas	

leder	till	att	även	hypotes	4	förkastas.	

	

Portfölj	 Beta	(β)	 t	 P>(t)	
US	2011	 1,077526	 3,9026	 0	
US	2012	 0,9109068	 -5,6385	 0	
US	2013	 1,109861	 3,0124	 0,003	
US	2014	 0,9274264	 -2,9094	 0,004	
US	2015	 0,9488058	 -1,1903	 0,235	

		 		 		 		
Medelvärde	 0,97425	 		 		

	

Tabell	 38.	 Sammanställning	 av	 samtliga	 amerikanska	 portföljers	 beta-	 och	 t-

värde.	

	

I	 tabell	35	ser	vi	att	alpha-värdet	 för	2011	års	svenska	portfölj	är	 -0,00000607	

och	för	2015	års	svenska	portfölj	0,0004762.	Det	innebär	att	det	finns	en	skillnad	

i	 avkastning,	 men	 skillnaden	 är	 tvärtom	 det	 som	 testades	 och	 inget	 av	 alpha-

värdena	är	signifikant	skilda	från	marknaden.	vilket	gör	att	hypotes	7	förkastas.	I	

tabell	37	ser	vi	att	beta-värdet	 för	2011	års	svenska	portfölj	är	0,9706197	och	

signifikant	skilt	från	marknaden	och	för	2015	års	svenska	portfölj	är	beta-värdet	

0,9841344	men	 inte	signifikant	skilt	 från	marknaden.	Det	 innebär	att	2011	års	

portfölj	har	en	lägre	volatilitet	än	2015	års	portfölj	och	således	en	lägre	risknivå.	

Det	gör	att	hypotes	9	accepteras.	

	

I	tabell	36	ser	vi	att	alpha-värdet	för	2011	års	amerikanska	portfölj	är	0,0000675	

och	 för	2015	års	amerikanska	portfölj	 -0,0004155.	Det	 innebär	att	det	 finns	en	

skillnad	i	avkastning	och	att	avkastningen	är	högre	för	2011	års	portfölj,	men	då	

det	 inte	 finns	 en	 signifikans	 i	 något	 av	 alpha-värdena	 kan	 inte	 hypotes	 8	

accepteras.	Det	gör	att	hypotes	8	förkastas.	I	tabell	38	ser	vi	att	beta-värdet	för	

2011	års	amerikanska	portfölj	är	1,077526	och	signifikant	skilt	från	marknaden	

och	 för	 2015	 års	 amerikanska	 portfölj	 0,9488058,	 men	 det	 är	 inte	 signifikant	
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skilt	från	marknaden.	Det	innebär	att	2011	års	portfölj	har	en	högre	volatilitet	än	

2015	års	portfölj	och	således	en	högre	risknivå.	Det	gör	att	hypotes	10	förkastas.	

	

I	tabell	35	och	36	ser	vi	att	medelvärdet	för	alpha	för	de	svenska	portföljerna	är	

0,0094266	 och	 för	 de	 amerikanska	 portföljerna	 -0,00009306.	 Det	 gör	 att	 det	

finns	en	skillnad	på	avkastning	mellan	de	svenska	och	amerikanska	portföljerna	

och	de	svenska	portföljerna	har	i	medel	en	högre	avkastning	än	de	amerikanska,	

men	 då	 inget	 av	 alpha-värdena	 för	 respektive	 land	 är	 signifikant	 skilt	 från	

marknaden	kan	 inte	hypotes	11	accepteras.	Det	gör	att	hypotes	11	 förkastas.	 I	

tabell	 37	och	38	 ser	 vi	 att	medelvärdet	 för	beta	 för	de	 svenska	portföljerna	 är	

0,98966308	och	 för	de	amerikanska	portföljerna	0,97425.	Det	gör	att	det	 finns	

en	skillnad	i	hur	portföljerna	förhåller	sig	till	respektive	marknad.	Den	svenska	

portföljen	har	ett	högre	beta-värde	än	den	amerikanska	portföljen	och	är	således	

mer	volatil	vilket	gör	att	den	har	en	högre	risknivå,	men	då	inte	tillräckligt	med	

portföljer	har	ett	beta-värde	som	är	signifikant	skilt	från	marknaden	kan	det	inte	

användas	till	att	göra	en	generell	jämförelse.	Det	gör	att	hypotes	12	förkastas.	
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5.3.	Överblick	resultat	
 
Hypoteser	 Accepteras	 Förkastas	

Avkastning:	 		 		

H1:		 		 ✕	

H2:	 		 ✕	

H3:	 		 ✕	

Risk:	 		 		

H4:	 		 ✕	

H5:	 		 ✕	

H6:	 		 ✕	

Tid:	 		 		

H7:	 		 ✕	

H8:	 		 ✕	

H9:	 ✓	 		

H10:	 		 ✕	

Länder:	 		 		

H11:	 		 ✕	

H12:	 		 ✕	

	

Tabell	39.	Överblickande	tabell	som	sammanställer	hypotestesterna.	
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Kapitel	6.	Analys	av	empiriskt	resultat	

	
apitel	 sex	 görs	 en	 kortare	 sammanställning	 av	 det	 framtagna	

empiriska	resultatet	som	sedan	analyseras.	Hypoteserna	delas	in	i	fyra	

större	delar	där	avkastning,	risk,	tid	och	länder	analyseras	var	för	sig.	

Slutligen	görs	en	sammanfattande	analys	där	resultatet	diskuteras	utifrån	metoder	

och	material	 som	 använts.	 Dessutom	 jämförs	 studiens	 resultat	med	 vad	 tidigare	

forskning	kommit	fram	till	samt	vad	resultatet	kan	få	för	framtida	påverkan.

	

6.1.	Avkastning	

Hypoteserna	 1-3	 syftar	 till	 att	 svara	 på	 hur	 portföljer	 bestående	 av	 bolag	med	

högt	 ESG-betyg	 presterar	 jämfört	 med	 marknaden.	 Resultatet	 visar	 att	

hypoteserna	 förkastas	 då	 portföljerna	 inte	 presterar	 signifikant	 skilt	 från	

marknaden,	vilket	visar	på	att	ESG-betyg	och	i	förlängningen	ESG-arbete	inte	har	

någon	 påverkan	 på	 hur	 portföljen	 presterar.	 Resultatet	 betyder	 att	 ESG-arbete	

inte	 har	 en	 signifikant	 påverkan	 på	 bolagens	 lönsamhet.	 Beroende	 på	 vilken	

portfölj	 som	 studeras	 så	 förändras	 signifikansen.	 För	 de	 svenska	 portföljerna	

med	start	2011	blir	signifikansen	starkare	desto	kortare	tid	portföljen	hålls	och	

2015	års	portfölj	har	den	starkaste	signifikansen	för	alpha.	För	de	amerikanska	

portföljerna	är	trenden	inte	lika	tydlig,	men	den	starkaste	signifikansen	för	alpha	

återfinns	även	för	de	portföljerna	för	år	2015.	Resultatet	indikerar	på	att	det	kan	

vara	en	något	bättre	strategi	att	utvärdera	och	 förändra	en	portfölj	med	 jämna	

mellanrum.	 Resultaten	 kan	 även	 tolkas	 som	 att	 lönsamheten	 för	 företagen	 att	

investera	i	ESG-arbete	är	som	störst	första	året	då	de	har	ett	högt	ESG-betyg.	

	

Alpha-värden	 som	 är	 låga	 och	 inte	 signifikanta	 tyder	 på	 att	 de	 små	 avvikelser	

som	 uppvisas	 för	 portföljens	 avkastning	 jämfört	 med	 marknaden	 beror	 på	

slumpen	 och	 att	 det	 inte	 finns	 en	 given	 riktning.	 Resultatet	 ligger	 i	 linje	 med	

Halbritter	och	Dorfleitners	(2015)	och	Manescu	(2011)	som	finner	i	sina	studier	

att	ESG-betyg	inte	kan	kopplas	till	högre	avkastning	för	bolagens	aktier.		

	

K	
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6.2.	Risk	

Hypoteserna	 4-6	 syftar	 till	 att	 svara	 på	 hur	 risken	 skiljer	 sig	 för	 portföljer	

bestående	 av	 bolag	 med	 högt	 ESG-betyg	 jämfört	 med	 marknaden.	 Resultatet	

visar	att	hypoteserna	förkastas	då	inte	tillräckligt	med	beta-värden	är	signifikant	

skilda	 från	marknaden.	Resultatet	betyder	att	ESG-betyg	 inte	kan	användas	 för	

att	 välja	 bolag	 till	 en	 portfölj	 för	 att	 sänka	 den	 osystematiska	 risken	 för	

portföljen,	det	i	sin	tur	indikerar	att	ESG-arbete	inte	hjälper	företagen	att	sänka	

sin	 verksamhetsrisk.	 Resultatet	 ligger	 inte	 i	 linje	med	Ghoul	 et.	 Al.	 (2011)	 och	

Bertrand	och	Lapointe	(2014)	som	i	sina	studier	finner	att	bolag	som	har	ett	högt	

ESG-betyg	även	förknippas	med	en	lägre	risk	i	verksamheten	vilket	ger	företagen	

en	lägre	total	risk.		

	

6.3.	Tid	

Hypoteserna	7	och	8	behandlar	vad	som	händer	med	avkastningen	när	tiden	för	

ESG-portföljen	 varierar.	 Resultatet	 för	 hypotes	 7	 som	 undersöker	 de	 svenska	

portföljerna	 visar	 att	 hypotesen	 förkastas.	 Resultatet	 tolkas	 som	 att	

avkastningen	för	varken	2011	års	eller	2015	års	portfölj	är	signifikant	skilt	från	

marknaden	och	det	är	då	ingen	skillnad	i	avkastning.	Det	kan	indikera	att	det	inte	

finns	 någon	 skillnad	 i	 lönsamhet	 för	 företagen	 de	 första	 fem	 åren	 som	

investeringar	görs	i	ESG-arbete.	Hypotes	8	undersöker	samma	samband	fast	för	

den	amerikanska	marknaden.	Resultatet	visar	att	det	finns	en	högre	avkastning	

för	 portföljen	 som	 skapades	 år	 2011	 än	 för	 portföljen	 som	 skapades	 år	 2015,	

däremot	är	ingen	av	alpha-värdet	signifikant	skilt	från	marknaden	vilket	gör	att	

hypotesen	 förkastas.	Resultatet	kan	 indikera	att	 lönsamheten	av	att	 investera	 i	

ESG-arbete	 inte	 skiljer	 sig	 under	 de	 första	 fem	 åren	 för	 de	 amerikanska	

företagen.	Resultaten	från	tidigare	studier	av	Dorfleitner	et.	Al.	(2014)	och	Eccles	

et.	Al.	(2011)	visar	att	de	ekonomiska	fördelarna	av	ett	starkt	hållbarhetsarbete	

endast	blir	synligt	på	 företagens	 lönsamhet	och	dess	akties	avkastning	efter	en	

tillräckligt	 lång	 period,	 vilket	 gör	 att	 resultatet	 från	 hypoteserna	 7	 och	 8	 inte	

ligger	 i	 linje	med	de	studierna.	De	 tidigare	studierna	är	gjorda	under	en	 längre	

mätperiod	vilket	kan	göra	att	resultaten	skiljer	sig	åt.		
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Hypoteserna	9	och	10	behandlar	vad	som	händer	med	risken	när	tiden	för	ESG-

portföljen	varierar.	Hypotes	9	accepteras	vilket	innebär	att	risken	är	lägre	i	den	

svenska	portföljen	 från	år	2011	 jämfört	med	portföljen	som	skapades	år	2015.	

Resultatet	grundar	sig	på	att	beta-värdet	för	portföljen	från	år	2011	är	lägre	än	

marknaden	och	 att	 skillnaden	 är	 signifikant,	 däremot	 har	 2015	 års	 portfölj	 ett	

beta-värde	som	inte	är	signifikant	skilt	från	marknaden.	Resultatet	indikerar	att	

svenska	 bolag	 som	 investerar	 i	 ESG-arbete	 får	 en	 lägre	 verksamhetsrisk	 över	

tiden,	vilket	sänker	bolagets	totala	risk.	Hypotes	10	undersöker	samma	fråga	fast	

för	amerikanska	bolag,	resultatet	visar	att	hypotesen	förkastas.	Den	amerikanska	

portföljen	från	år	2011	och	år	2015	har	båda	beta-värden	som	inte	är	signifikant	

skilda	från	marknaden,	vilket	påvisar	att	företagens	risknivå	inte	förändras	med	

tiden	och	att	ESG-arbete	 i	det	avseendet	ger	verksamheten	en	oförändrad	risk.	

Hypotes	9	 ger	 studien	 liknande	 resultat	 som	 tidigare	 forskning	 (Dorfleitner	 et.	

Al.,	2014;	Eccles	et.	Al.,	2011)	som	menar	att	risken	blir	 lägre	 i	en	aktie	genom	

företagets	ESG-arbete.	Till	skillnad	från	hypotes	9	går	hypotes	10	emot	de	nyss	

nämnda	studierna,	skillnaden	i	resultat	kan,	likt	för	avkastningen,	bero	på	att	det	

finns	en	skillnad	i	tid	mellan	studien	och	den	tidigare	forskningen.		

	

6.4.	Länder	

Hypoteserna	11	och	12	undersöker	hur	avkastning	och	risken	skiljer	sig	mellan	

Sverige	och	USA	för	portföljer	med	högt	ESG-betyg.	Hypotes	11	förkastas,	vilket	

betyder	 att	 de	 svenska	 och	 amerikanska	 portföljerna	 presterar	 i	 linje	 med	

varandra,	 då	 alpha-värdet	 för	 portföljerna	 inte	 är	 signifikanta.	 Resultatet	

indikerar	att	det	är	 lika	 lönsamt	 för	 företag	att	 investera	 i	ESG-arbete	 i	Sverige	

som	i	USA.	Hypotes	12	förkastas	även	den,	då	det	inte	finns	en	tillräckligt	tydlig	

signifikant	 skillnad	 mellan	 beta-värdena	 länderna	 emellan.	 Det	 betyder	 att	

svenska	bolag	med	högt	ESG-betyg	uppvisar	en	 liknande	volatilitet	och	således	

en	liknande	risk	än	de	amerikanska	bolagen.	Nguyen	och	Truong	(2013)	menar	

att	 högre	 individualism	 påverkar	 informationsinnehållet	 och	 prissättningen	 på	

en	 aktiemarknad.	 I	 det	 här	 fallet	 verkar	 det	 som	 att	 prissättningen	 blir	 den	

samma	 på	 både	 svenska	 och	 amerikanska	marknaden	 och	 då	 ligger	 resultatet	
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inte	i	linje	med	tidigare	nämnda	forskning	då	det	finns	en	skillnad	i	individualism	

mellan	Sverige	och	USA.	

	

6.5	Sammanfattande	diskussion	om	analysen	

Studiens	 huvudsakliga	 ändamål	 är	 att	 undersöka	 hur	 risk	 och	 avkastning	

förändras	 i	 portföljer	 från	 Sverige	 och	 USA	 över	 tid	 när	 ESG-betyg	 är	 den	

avgörande	faktorn	vid	val	av	investering.	Det	görs	för	att	se	hur	lönsamheten	och	

verksamhetsrisken	 förändras	 för	 bolag	 som	 investerar	mycket	 pengar	 i	miljö-,	

sociala-	 och	 styrningsfrågor	 samt	 om	 investerare	 erhåller	 en	 förändrad	

avkastning	 och	 risk	 vid	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 jämfört	 med	

traditionella	 investeringar.	Studien	har	 testat	 tolv	hypoteser	 som	ämnar	kunna	

besvara	de	frågor	som	ställts	i	inledningen.	Av	de	tolv	hypoteserna	är	det	endast	

en	 som	 accepteras,	 att	 det	 finns	 en	 signifikant	 skillnad	 i	 risk	 för	 svenska	

portföljen	från	år	2011	och	svenska	portföljen	från	år	2015.	De	övriga	hypoteser	

visar	 inga	 signifikanta	 resultat	 och	 de	 visar	 således	 på	 att	 det	 inte	 finns	 några	

statistiskt	 säkerställda	 skillnader	 mellan	 portföljer	 med	 högt	 ESG-betyg	 och	

marknaden.	 Svaret	 på	 de	 frågor	 som	 ställs	 i	 problemformuleringen	 är	 då	 att	

portföljavkastningen	och	portföljrisken	inte	påverkas	när	investeringsprocessen	

styrs	av	ESG-betyg.	Det	finns	heller	ingen	skillnad	i	avkastning	och	risk	över	tid	

för	 portföljerna,	 med	 undantag	 för	 risken	 i	 de	 svenska	 portföljerna	 över	 tid.	

Studien	finner	dessutom	inte	några	skillnader	mellan	portföljer	från	Sverige	och	

USA.	 Resultatet	 ger	 studien	 en	 bild	 av	 att	 ESG-betyg	 som	 verktyg	 för	 att	

komponera	portföljer	inte	förbättrar	portföljens	egenskaper	i	form	av	avkastning	

och	risk,	men	resultatet	visar	även	att	portföljens	egenskaper	inte	försämras.	Det	

betyder	 att	 investerare	 som	 vill	 bidra	 till	 ett	mer	 hållbart	 samhälle	 genom	 att	

göra	 aktiva	 val	 och	 investera	 i	 bolag	med	högt	 ESG-betyg	 inte	 behöver	 ge	 upp	

ekonomisk	vinning	för	att	uppnå	det.		

	

Till	skillnad	från	flera	tidigare	studier	(Derwall	et	al.,	2005;	Eccles	et.	al.,	2014;	

Kempf	 &	 Osthoff,	 2007;	 Statman	 &	 Glushkov,	 2009)	 som	 finner	 en	 positiv	

abnormal	 avkastning	 vid	 en	 ESG-portföljstrategi,	 påvisar	 studiens	 resultat	 i	

likhet	 med	 Halbritter	 och	 Dorfleitners	 (2015)	 att	 det	 inte	 finns	 en	 koppling	
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mellan	 ESG-betyg	 och	 avkastning.	 En	 avgörande	 skillnad	 studien	 har	 mot	 de	

tidigare	 studier	 som	 funnit	 en	 signifikant	 relation	 är	 hur	 aktuell	 den	 använda	

datan	är.	Flertalet	studier	som	funnit	en	positiv	relation	har	använt	sig	av	data	

som	är	från	innan	år	2007,	medan	de	använda	data	i	denna	studie	är	mellan	år	

2011	och	2016.	Det	gör	att	ett	flertal	intressanta	möjligheter	kan	ligga	bakom	de	

olika	 resultaten	 och	 varför	 studiens	 hypoteser	 kring	 avkastning	 tvingats	

förkastas.	En	skillnad	studien	har	mot	tidigare	studier	som	funnit	ett	signifikant	

positivt	 förhållande	 är	 vilken	 modell	 som	 använts	 för	 att	 mäta	 avkastning.	

Studien	använder	sig	av	marknadsmodellen	medan	de	andra	studierna	använder	

sig	 av	 modeller	 med	 ytterligare	 faktorer,	 s.k.	 tre-faktorsmodellen	 eller	 fyra-

faktorsmodellen.	Om	 studien	 hade	 valt	 liknande	modeller	 som	 tidigare	 studier	

hade	 resultatet	 kunnat	 bli	 annorlunda.	 Modellen	 hade	 inkluderat	 fler	 faktorer	

som	påverkar	avkastningen	och	det	hade	blivit	en	tydligare	och	troligtvis	bättre	

investeringsstrategi	 som	hade	 kunnat	 förutspå	 framtida	 avkastning	 på	 ett	mer	

precist	 sätt.	 Resultatet	 hade	med	 stor	 sannolikhet	 skilt	 sig	 från	 de	 nu	 erhållna	

resultaten	då	flera	risker	tas	i	beaktning	och	hur	de	påverkar	specifika	företags	

avkastning.	Marknadsmodellen	 tar	 enbart	 den	 systematiska	 risken	 i	 beaktning	

och	 kan	 i	 viss	 mån	 lägga	 för	 stor	 vikt	 vid	 hur	 marknaden	 rör	 sig	 och	 inte	 ta	

förutsättningarna	för	enskilda	företag	i	tillräckligt	stor	beaktning.		

	

En	 annan	möjlighet	 till	 de	 olika	 resultaten	 är	 för	 att	 det	 enligt	 Halbritter	 och	

Dorfleitners	(2015)	är	avgörande	 för	studiens	resultat	att	använda	aktuell	data	

då	 det	 skett	 en	 enorm	 utveckling	 för	 marknaden	 av	 socialt	 ansvarsfulla	

investeringar.	Enbart	det	 senaste	decenniet	har	 företags	hållbarhetsarbete	gått	

från	att	vara	något	som	har	utmärkt	dem	från	övriga	företag	till	att	bli	något	som	

de	 flesta	 av	 olika	 anledningar	 satsar	 på.	 Det	 kan	 ha	 gjort	 att	 den	 ekonomiska	

nyttan	 av	 att	 investera	 i	 hållbarhet	 för	 företagen	med	 tiden	har	 neutraliserats.	

Det	har	lett	till	att	den	vinning	som	tidigare	funnits	av	att	investera	i	företag	med	

högt	 ESG-betyg	 nu	 till	 stor	 del	 har	 passerat	 och	 att	majoriteten	 av	 investerare	

idag	 tar	 icke-finansiella	 faktorer	 i	 beaktning	 vid	 en	 investering.	 En	 annan	

möjlighet	 är	 att	 finansmarknaden	 fortfarande	 inte	 vet	 hur	 ett	 företags	

hållbarhetsarbete	 ska	 värderas	 korrekt	 vilket	 gör	 att	 effekterna	 av	 ett	 starkt	
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hållbarhetsarbete	 som	 i	 längden	 kan	 leda	 till	 högre	 lönsamhet	 och	 lägre	

verksamhetsrisk	inte	kommer	avspeglas	i	aktiekursutvecklingen.	En	bidragande	

orsak	 till	 att	 det	 skulle	 vara	 svårt	 för	 finansmarknaden	 att	 värdera	 företags	

hållbarhetsarbete	 är	 att	 redovisningen	 kring	 hållbarhet	 inte	 på	 något	 sätt	 är	

reglerad	 och	 att	 företagen	 själva	 väljer	 hur	 de	 ska	 utforma	 sina	 rapporter	 och	

vad	 de	 ska	 redovisa.	 Själva	 ESG-betyget	 förlorar	 då	 sitt	 syfte	 då	 betyget	 är	

subjektiva	bedömningar	av	material	 som	 företagen	själva	kontrollerar.	Det	kan	

göra	 att	 företagen	 endast	 fokuserar	 på	 att	 redovisa	 resultat	 av	 sitt	

hållbarhetsarbete	som	ska	ge	dem	ett	så	högt	ESG-betyg	som	möjligt	 för	att	på	

det	 sättet	 locka	 den	 växande	 investerarskaran	 som	 finns	 inom	 socialt	

ansvarsfulla	 investeringar	 att	 investera	 i	 företaget.	 Det	 största	 problemet	 som	

det	 leder	 till	 är	 att	 företagen	 väljer	 att	 satsa	 på	 hållbarhetslösningar	 som	

framställs	 som	 bra,	 istället	 för	 att	 välja	 det	 rationellt	 bästa	 utifrån	 ett	

hållbarhetsperspektiv	 för	 just	 det	 företaget.	 För	 att	 ge	 finansmarknaden	 och	

investerare	de	rätta	förutsättningarna	att	korrekt	bedöma	och	värdera	företags	

hållbarhetsarbete	 skulle	 en	 lagstiftning	 att	 redovisa	 och	 en	 standardisering	 av	

hur	det	redovisas	behövas.	Problemet	som	det	skapar	är	att	det	går	emot	en	av	

de	grundläggande	delarna	inom	CSR,	att	företagen	självmant	ska	vilja	ta	ansvar	

utan	att	det	krävs	av	dem.	Avsaknaden	av	tillförlitlig	information	från	företagen	

kan	 göra	 det	 svårt	 för	 omvärlden	 att	 veta	 om	 företaget	 investerar	 i	

hållbarhetsarbete	 för	att	de	vill	bidra	 till	 samhället,	 för	att	det	är	 lönsamt	eller	

för	att	de	känner	sig	tvingade	för	att	inte	förlora	marknadsandelar.		

	

Resultatet	 från	 studien	 visar	 även	 att	 risken	 i	 en	 portfölj	 som	 är	 komponerad	

efter	 ESG-betyg	 inte	 är	 signifikant	 lägre	 än	 marknaden,	 vilket	 går	 emot	 de	

resultat	som	Ghoul	et.	Al.	(2011)	och	Bertrand	och	Lapointe	(2014)	finner	i	sina	

studier.	Flertalet	portföljer	i	studien	uppvisar	ett	signifikant	beta-värde,	men	det	

visar	både	på	högre	och	lägre	volatilitet	jämfört	med	marknaden.	Det	betyder	att	

ESG-betyg	kan	användas	för	att	förändra	risken	i	en	portfölj,	men	det	finns	inga	

statistiskt	 säkerställda	 resultat	 som	 säger	 att	 risken	 kommer	 bli	 lägre.	

Konsekvenserna	 av	 resultatet	 blir	 att	 endast	 ESG-betyg	 och	 hållbarhetsarbete	

inte	går	att	 enbart	 använda	 som	variabel	 för	att	 få	 en	väl	diversifierad	portfölj	
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där	risken	är	lägre	än	marknaden.	Bolag	som	har	ett	högt	ESG-betyg	är	enligt	vår	

studie	 stora	 företag	 som	 tillsynes	 har	 råd	 att	 investera	 i	 ESG-arbete	 och	 i	

förlängningen	 ska	 ha	 råd	 med	 en	 gedigen	 riskhantering	 vilket	 bör	 göra	

verksamhetsrisken	lägre.	En	möjlig	anledning	till	att	så	inte	är	fallet	i	studien	kan	

ha	att	göra	med	att	företag	som	investerar	i	ESG-arbete	samtidigt	får	nya	risker	

som	måste	 hanteras	 i	 samband	med	 det.	 Alla	 investeringar	medför	 risker	 och	

likaså	även	 investeringar	 i	ESG-arbete.	Ett	 företag	 som	gör	dessa	 investeringar	

med	syfte	att	bidra	till	samhället	i	första	hand	kan	behöva	räkna	med	att	priset	är	

en	högre	risk.	En	ytterligare	aspekt	till	att	resultaten	inte	visar	att	risken	är	lägre	

kan	även	bero	på	att	diversifieringseffekten	kan	 förbises	när	det	enda	kriteriet	

som	företag	väljs	efter	är	ESG-betyg.	Det	kan	leda	till	att	de	tio	valda	företagen	i	

vardera	portfölj	verkar	i	samma	eller	ett	fåtal	industrier	där	risken	vanligtvis	är	

högre	än	marknaden	och	en	negativ	händelse	 för	den	specifika	 industrin	skulle	

slå	hårt	mot	stora	delar	av	portföljen.	Den	effekten	går	att	minimera	genom	att	

diversifiera	 portföljen	 och	 välja	 bolag	 från	 flera	 olika	 industrier	 med	 så	 låg	

korrelation	 som	 möjligt,	 vilket	 skulle	 göra	 att	 en	 annan	 screeningprocess	 för	

bolagen	kan	ge	en	mindre	koncentrerad	portfölj	med	högre	diversifiering.		

	

Studien	 har	 även	 funnit	 att	 tiden	 för	 portföljernas	 avkastning	 och	 risk	 jämfört	

med	marknaden	inte	är	av	betydelse	i	majoriteten	av	fallen.	Det	är	endast	risken	

för	 de	 svenska	 portföljerna	 från	 år	 2011	 och	 2015	 som	 det	 är	 en	 signifikant	

skillnad	 på.	 Det	 resultatet	 indikerar	 att	 det	 går	 att	 använda	 ESG-betyg	 för	 att	

sänka	risken	för	portföljen	på	sikt	om	samma	företag	behålls	i	portföljen.	Att	det	

endast	är	de	svenska	portföljerna	som	visar	på	en	signifikant	skillnad	i	risk	kan	

bero	på	att	 informationsinnehållet	på	den	amerikanska	marknaden	är	högre	än	

på	den	 svenska.	Det	 skulle	kunna	öka	möjligheterna	 för	 att	 investerare	på	den	

svenska	marknaden	i	högre	utsträckning	kan	använda	ESG-betyg	för	att	minska	

risken	än	investerare	på	den	amerikanska	marknaden.	Enligt	Edmans	(2011)	och	

Dorfleitner	et.	 al.	 (2014)	blir	de	 finansiella	 fördelarna	av	att	 ett	 företag	har	ett	

starkt	hållbarhetsarbete	endast	synligt	på	aktiekursen	om	respektive	aktie	hålls	

över	en	 lång	period.	Problematiken	med	den	 typen	av	 studier	 som	genomförts	

innan	 är	 att	 för	 att	 kunna	 göra	 de	 mätningar	 som	 krävs	 tvingas	 de	 starta	
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mätperioden	relativt	tidigt	och	då	finns	de	risk	för	att	resultaten	påverkas	av	den	

utveckling	 som	 skett	 på	 marknaden	 för	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar.	 Det	

betyder	 att	 studierna	 i	 själva	 verket	 inte	 behöver	 säga	 något	 om	 hur	 de	

ekonomiska	 fördelarna	 av	 ett	 starkt	 hållbarhetsarbete	 kommer	 visa	 sig	 i	

framtiden.	Vår	studie	ger	istället	en	aktuell	bild	av	hur	portföljernas	avkastning	

och	risk	förändras	i	närtid	när	ESG-betyg	styr	urvalsprocessen.	Konsekvenserna	

av	 studiens	 resultat	 kan	bli	 att	 en	 strategi	 där	 en	portfölj	 inhandlas	 och	 sedan	

behålls	inte	ger	någon	nytta	till	investeraren.	Det	kan	bidra	till	att	förstärka	den	

kortsiktiga	 mentalitet	 som	 finns	 på	 finansmarknaden,	 men	 även	 göra	 att	

investerare	 behöver	 utvärdera	 sina	 portföljer	 oftare	 vilket	 sätter	 ett	 tryck	 på	

företagen	 att	 hela	 tiden	 fortsätta	 arbeta	 med	 sitt	 ESG-arbete	 för	 att	 försöka	

behålla	eller	förbättra	sina	betyg.		

	

Jämförelsen	mellan	portföljer	med	högt	ESG-betyg	från	Sverige	och	USA	visar	att	

det	inte	finns	några	skillnader	på	hur	avkastningen	och	risken	är	mot	respektive	

marknad.	 Resultatet	 betyder	 att	 både	 den	 svenska	 och	 amerikanska	

finansmarknaden	 bedömer	 ESG-arbete	 på	 liknande	 sätt.	 Skillnaden	 i	

informationsinnehåll	 och	 prissättning	 som	 Nguyen	 och	 Truong	 (2013)	 finner	

mellan	länder	med	olika	grad	av	individualism	tar	inte	sitt	uttryck	på	marknaden	

för	socialt	ansvarsfulla	investeringar.	Det	kan	bero	på	att	marknaden	är	så	pass	

styrd	av	företagens	rapportering	av	ESG-faktorer	att	informationsinnehållet	i	det	

fallet	blir	liknande	för	båda	länderna	och	att	det	då	inte	kan	uppstå	en	skillnad	i	

prissättning.	 Konsekvensen	 av	 resultatet	 blir	 att	 anledningarna	 för	 socialt	

ansvarsfulla	 investerare	att	 se	utanför	sin	egen	marknad	när	de	 investerar	blir	

mindre.	 Det	 kan	 göra	 att	 företag	 i	 länder	 som	 av	 naturliga	 skäl	 inte	 tänker	 på	

socialt	 ansvarstagande	 och	 hållbarhet	 i	 första	 hand	 inte	 behöver	 uppleva	 lika	

stor	 press	 från	 utländska	 investerare	 att	 börja	 med	 det	 då	 de	 utländska	

investerarna	 inte	 lockas	 till	 dessa	 marknader.	 Det	 kan	 även	 ge	 en	 bild	 av	 att	

företag	kämpar	på	liknande	villkor	i	olika	länder	att	göra	sina	ESG-investeringar	

lönsamma,	vilket	kan	hämma	företagen	att	göra	de	investeringar	på	marknader	

och	 i	 länder	där	de	 verkligen	behövs	och	de	 vet	 att	 lönsamheten	 inte	 kommer	

annorlunda	från	om	de	gör	den	på	en	närliggande	marknad.		
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Diskussionen	 genom	hela	 studien	 har	 gjort	 antagandet	 att	 effekten	 av	 ett	 högt	

ESG-betyg	 kan	 leda	 till	 en	 högre	 lönsamhet	 för	 företagen	 i	 fråga.	 Det	 ska	

uppmärksammas	att	orsakssambandet	även	kan	gå	åt	det	andra	hållet,	att	endast	

företag	 som	 är	 tillräckligt	 lönsamma	 har	 råd	 att	 göra	 ESG-investeringar.	 Det	

bekräftar	 delvis	 bilden	 av	 de	 företag	 som	 har	 högst	 ESG-betyg,	 det	 är	 nästan	

enbart	 internationella	 storföretag	 som	 inkluderas	 i	 portföljerna.	 Den	

dominerande	effekten	i	studien	tycks	således	vara	att	företag	väljer	att	först	växa	

sig	stora	och	bli	lönsamma	och	därefter	väljer	de	att	satsa	på	ESG-investeringar.	

En	bidragande	orsak	till	att	effekterna	tycks	gå	åt	det	hållet	kan	vara	att	det	är	

viktigare	 för	 stora	 företag	 att	 arbeta	med	 hållbarhet	 för	 att	 säkerställa	 att	 det	

finns	 en	 morgondag.	 För	 mindre	 företag	 och	 företag	 i	 tillväxt	 är	 framtiden	

mindre	säker	och	de	har	således	stor	anledning	att	i	första	hand	satsa	på	att	växa	

sig	tillräckligt	stora	innan	de	väljer	att	satsa	på	ESG-investeringar.	Att	jobba	med	

ett	rationellt	hållbarhetsarbete	behöver	 inte	tillföra	mycket	extra	kostnader	 för	

företag,	men	att	på	ett	tillförlitligt	sätt	hela	tiden	kontrollera	och	rapportera	det	

kan	 bli	 en	 kostnad	 och	 ta	 mycket	 värdefull	 tid	 för	 ledningen	 i	 företag	 som	

befinner	sig	i	en	tillväxtfas.	Det	kan	göra	att	mindre	företag	som	inte	har	samma	

resurser	att	ge	ut	kontinuerliga	rapporter	om	sitt	hållbarhetsarbete	 inte	kan	 få	

ett	 ESG-betyg	 av	 de	 organisationer	 som	 sätter	 betygen	 och	 där	 av	 aldrig	 får	

möjlighet	att	 inkluderas	 i	portföljerna.	Det	kan	ha	en	effekt	på	de	 resultat	 som	

portföljerna	 presterar,	 om	 spännande	 tillväxtföretag	 hela	 tiden	 tvingas	

utelämnas	minskar	även	sannolikheten	av	att	prestera	en	avkastning	skild	 från	

marknaden.	 Det	 som	 kan	 göra	 det	 mindre	 viktigt	 att	 många	 de	 mindre	

tillväxtföretagen	 inte	 är	 betygsatta	 är	 att	 det	 oftast	 är	 de	 stora	 internationella	

företagen	som	har	en	störst	påverkan	på	omvärlden	genom	sina	aktiviteter	och	

att	de	är	dessa	som	investerare	i	första	hand	bör	försöka	påverka	genom	aktiva	

val	av	investeringar.		

	

Resultaten	från	studien	visar	att	vad	ESG-portföljer	presterar	inte	skiljer	sig	från	

marknaden.	 Tidig	 kritik	 som	 riktades	 mot	 marknaden	 för	 socialt	 ansvarsfulla	

investeringar	från	Asmundson	och	Foerster	(2001)	menar	att	portföljförvaltare	

tvingas	neka	en	rad	bra	investeringar,	vilket	leder	till	en	lägre	avkastning	för	en	
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given	 risknivå,	 om	 det	 ska	 välja	 bolag	 utifrån	 hållbarhetskriterier.	 De	 menar	

också	 att	 det	 tillkommer	 en	 administrativ	 kostnad	 för	 portföljförvaltare	 när	

företag	ska	kontrolleras	och	övervakas	efter	de	kriterierna	de	måste	följa.	Trots	

det	växer	marknaden	för	socialt	ansvarsfulla	investeringar	varje	år,	det	indikerar	

att	socialt	ansvarsfulla	investerare	inte	helt	följer	de	rationella	antaganden	som	

görs	inom	finansiell	ekonomi.	Investerare	som	väljer	att	investera	hållbart	tycks	

inte	 prioritera	 den	 ekonomiska	 prestationen	 högst.	 Vetskapen	 om	människans	

påverkan	 på	 klimatet	 och	 de	 utmaningar	 som	 världen	 står	 inför	 har	 tillsynes	

bidragit	 till	 att	 ändra	 attityden	 kring	 investeringar	 hos	 en	 växande	 skara	

människor.	Likt	Rivoli	(2003)	finner	studien	ytterligare	bevis	för	att	investerare	

som	väljer	att	investera	efter	socialt	ansvarsfulla	investeringsmetoder	gör	det	till	

stor	 del	 i	 tron	 om	 att	 kunna	 göra	 en	 skillnad	 i	 samhället	 genom	 sina	

investeringar.	ESG-betyg	kan	således	vara	en	attraktiv	metod	för	alla	investerare	

genom	 att	 det	 tillåter	 dem	 att	 både	 kunna	 påverka	 företag	 utan	 att	 förändra	

portföljens	prestation.		
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Kapitel	7.	Slutsatser	och	implikationer	

	
apitel	sju	är	studiens	avslutande	kapitel	och	presenterar	de	viktigaste	

slutsatser	som	kan	dras	om	studiens	resultat	och	i	synnerhet	ESG-betyg	

som	 en	 användbar	 komponent	 att	 inkludera	 i	 investeringsprocessen.	

Avslutningsvis	ges	förslag	för	framtida	forskning	inom	ämnet.	

	
	

Baserat	på	det	ökade	intresset	för	socialt	ansvarsfulla	investeringar	har	studien	

undersökt	förhållandet	mellan	ett	högt	ESG-betyg	och	vilka	effekter	det	har	på	en	

aktieportfölj.	 Det	 har	 genomförts	 med	 syfte	 att	 undersöka	 hur	 socialt	

ansvarsfulla	 investeringar	 står	 sig	 mot	 traditionella	 investeringar.	 Resultaten	

visar	att	portföljer	med	högt	ESG-betyg	presterar	i	linje	med	marknaden	både	på	

kort	 och	 lång	 sikt.	 Ett	 högt	 ESG-betyg	 för	 företagen	 garanterar	 inte	 en	 bättre	

utveckling	 än	 marknaden	 för	 dess	 aktie.	 Resultaten	 visar	 att	 det	 finns	 en	

signifikant	skillnad	i	risk	för	portföljer	med	svenska	bolag	som	skapats	år	2011	

och	år	2016.	De	svenska	portföljerna	som	skapats	år	2011	har	en	lägre	risknivå	

än	de	som	skapats	år	2016,	vilket	indikerar	att	en	strategi	där	företag	med	högt	

ESG-betyg	 inkluderas	 i	 en	 portfölj	 kan	 sänka	 risken	 i	 portföljen	 med	 svenska	

bolag	över	tiden.		

	

De	 praktiska	 implikationerna	 av	 att	 ESG-betyg	 styr	 investeringsprocessen	 och	

val	av	bolag	till	portföljen	blir	följaktligen	att	portföljens	egenskaper	till	största	

del	 blir	 oförändrade	 jämfört	med	 traditionella	 investeringsmetoder.	 Resultatet	

ger	inte	marknaden	för	socialt	ansvarsfulla	investeringar	några	direkta	fördelar	

prestationsmässigt	 gentemot	 traditionella	 investeringar.	 En	 viktig	 sida	 av	

resultatet	 gör	 istället	 att	 socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 kan	 ses	 som	 ett	

attraktivt	alternativ	för	investerare	som	vill	bidra	till	att	förändra	samhället	utan	

att	ge	upp	ekonomisk	vinning.	Det	dominerande	orsakssambandet	tycks	vara	att	

företag	väljer	att	först	växa	sig	stora	och	bli	lönsamma	och	därefter	väljer	de	att	

satsa	 på	 hållbarhetsarbete	 för	 att	 säkerställa	 att	 det	 finns	 en	 morgondag	 för	

företaget	 och	 samhället.	 Den	 snabba	 utveckling	 som	 skett	 på	 marknaden	 för	

K	
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socialt	 ansvarsfulla	 investeringar	 har	 bidragit	 till	 att	 försvåra	 för	 både	 företag	

och	investerare	kring	vad	som	ska	rapporteras	och	hur	det	ska	värderas	korrekt.	

Ett	bättre	samförstånd	mellan	företag	och	investerare	skulle	bidra	till	att	företag	

gör	rätt	information	tillgänglig	för	investerare	som	då	kan	styra	företagen	åt	att	

investera	i	hållbarhetsprojekt	som	gör	största	nyttan	för	samhället	och	inte	bara	

ser	bra	ut	på	papper.		

	

Genom	 att	 undersöka	 ESG-betygets	 möjlighet	 som	 avgörande	 faktor	 vid	

investeringsbeslut	har	studien	bidragit	med	insikt	i	hur	en	portföljs	egenskaper	

förändras	vid	socialt	ansvarsfulla	investeringar.	Studien	har	även	bidragit	till	att	

stärka	de	bevis	som	Halbritter	och	Dorfleitners	(2015)	finner	i	sin	studie	där	de	

ifrågasätter	om	det	verkligen	finns	en	koppling	mellan	ESG-betyg	och	en	positivt	

abnormal	 avkastning.	 Eftersom	 den	 stora	 delen	 av	 studier	 som	 funnit	 en	

signifikant	abnormal	avkastning	har	genomförts	på	data	 som	hämtats	 innan	år	

2007	 skulle	 det	 för	 framtida	 studier	 vara	 intressant	 att	 undersöka	 en	 längre	

tidsperiod	och	dela	 upp	 resultatet	 i	 flera	perioder	 för	 att	 hur	 effekterna	 av	 ett	

högt	ESG-betyg	förändras	över	tid.	En	annan	intressant	studie	hade	varit	att	göra	

kvalitativ	 studie	 och	 undersöka	 om	 det	 finns	 några	 skillnader	 kring	 hur	

traditionella	 investerare	 och	 socialt	 ansvarsfulla	 investerare	 agerar	 på	

finansmarknaden.	Det	hade	kunnat	underlätta	för	företagen	att	förstå	vad	som	är	

viktigt	att	redovisa	i	sina	hållbarhetsrapporter	för	att	informationen	ska	komma	

till	 mest	 nytta.	 En	 ytterligare	 intressant	 studie	 hade	 varit	 att	 granska	 utvalda	

hållbarhetsrapporter	för	att	se	vad	företagen	lägger	vikt	vid	och	om	det	finns	en	

skillnad	 i	hur	olika	rapporter	bemöts	av	marknaden.	Det	skulle	vara	 intressant	

för	att	se	hur	pass	viktig	kommunikationsdelen	är	inom	hållbarhet.	
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