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Sammanfattning 
Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-

talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan dess 

har mängden etiska fonder ökat explosionsartat. Det är tydligt att världen rör sig mot att 

ta hänsyn till etiska, sociala och miljömässiga faktorer i deras vardagsliv och inte minst i 

den finansiella sektorn har SRI-konceptet blivit allt mer omtalat och debatterat. Frågan 

kvarstår om SRI-konceptet medför någon extra lönsamhet för investeraren eller om denna 

genom att ta hänsyn till sådana aspekter får acceptera sämre finansiell prestation än andra 

investerare. Många forskare menar på att investera hållbart medför en begränsning av 

marknadens tillgångar och att en sådan begränsning medför finansiellt negativa 

konsekvenser. Andra menar dock på att ansvarsfullt företagande och investeringar medför 

positiva konsekvenser genom nya konkurrensfördelar och ett mer effektivt företagande. 

Denna studie ämnar därför att undersöka detta ännu otydliga förhållande mellan finansiell 

prestation och ansvarsfulla tänkande. Genom att konstruera egna portföljer baserade på 

företag med höga respektive låga miljöbetyg och betyg gällande mänskliga rättigheter (så 

kallade ES-betyg) studerade vi hur sådana portföljer presterade för perioden 2006 till 

2016. Vi undersökte portföljernas förmåga att generera en riskjusterad abnormal 

avkastning samt hur de topprankade portföljerna presterade gentemot sådana lågrankade 

motparter. 

 

Ett av syftena med denna studie är att undersöka om portföljer med höga respektive låga 

ES-betyg, det vill säga höga respektive låga miljöbetyg (E-betyg) eller betyg rörande 

mänskliga rättigheter (S-betyg), kan generera riskjusterade abnormala avkastningar för 

perioden 2006-01-01 till 2016-12-31. Det andra syftet är att undersöka om portföljer med 

högt ES-betyg presterar bättre än portföljer med lågt ES-betyg gällande deras 

riskjusterade abnormala avkastning för samma period. 

 

Vi använde oss av tre prissättningsmodeller för att besvara denna problemformulering: 

CAPM, Fama & French trefaktormodell samt Carhart Fyrfaktormodell. Studiens resultat 

är delvis tvetydiga. Vi fann inga signifikanta bevis för att en ansvarsfull strategi kan 

generera riskjusterade abnormala avkastningar. Inga bevis kunde hellre presenteras för 

att en topprankad portfölj presterar bättre eller sämre än dess lågrankade motpart. Således 

fann denna studie liknande resultat som många tidigare studier. Vi hoppas därför att varje 

investerare överväger att investera för en hållbar framtid då vi inte ser någon finansiell 

skada av att investera på ett sådant sätt.  



  



Förord 
Vi vill ge ett stort tack till vår handledare Rickard Olsson för den vägledning och det stöd 

han givit oss under examensarbetet. Vi vill även varmt tacka våra vänner som stöttat oss 

och agerat bollplank under projektets gång. Slutligen vill vi även tacka varandra för en 

fantastiskt rolig tid tillsammans, tålamod samt ett utmärkt samarbete där våra styrkor 

kompletterat varandra på ett utomordentligt sätt. 
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1. INLEDNING 

 

I inledningskapitlet diskuteras studiens problembakgrund som sedermera resulterar i en 

problemdiskussion. Detta för att ge läsaren en grundförståelse för vårt valda problem. 

Studiens avgränsningar, problemformulering, syfte samt teoretiska och praktiska bidrag 

diskuteras även i inledningskapitlet. 

1.1 Problembakgrund 

Det finns en traditionell bild av att investerare är rationella och söker den högsta möjliga 

avkastningen. Under senare år har det dock vuxit fram ett mer etiskt och hållbart tänkande. 

Konceptet om etisk investering har funnits sedan 1700-talet även om det på den tiden inte 

var särskilt stort och begränsades mer till den kyrkliga verksamheten (Lennartsson, 2011). 

I Sverige introducerades den första etiskt inriktade fonden under 1960-talet av frikyrko- 

och nykterhetsrörelsen (Scholtens & Sievänen, 2013, s. 609). Under 1990-talet växte 

intresset för så kallade socialt, miljövänliga och etiska investeringar (SRI) snabbt 

(Renneboog et al., 2008a, s. 1723). Även andra begrepp såsom Corporate Social 

Responsibility (CSR) och Principles for Responsible Investments (PRI) har enligt Dee 

Geer och Trollestad (2009, s. 7) blivit mer omtalade i dagens samhälle. Intresset för etiska 

fonder har ökat explosionsartat under 2000-talet och det som tidigare var en handfull av 

etiska fonder har idag mångdubblats (Lennartsson, 2011). Idag är det främst kyrkan, 

pensionsfonder och även andra institutionella investerare som driver SRI framåt 

(Scholtens & Sievänen, 2013, s. 613). Det kan således noteras att den finansiella sektorn 

har rört sig från att värdera den högsta möjliga avkastningen till att idag även ta hänsyn 

till sociala och miljömässiga faktorer. Som exempel på detta ökade intresse kan nämnas 

2014 Global Sustainable Investment Review (GSIA, 2015, s. 8) som uppskattade att 

tillväxten av SRI-tillgångar globalt ökade med 61% mellan åren 2012 och 2014. Enligt 

Renneboog et al. (2008a, s. 1723) syftar SRI att ta hänsyn till både finansiella såväl som 

hållbara och etiska målsättningar. SRI har således för avsikt att integrera de miljömässiga, 

sociala och etiska aspekterna i investerarens investeringsbeslut. En monetär avkastning 

är alltså inte av högsta prioritet för ansvarsfulla investeringar då sådana investerare 

snarare prioriterar andra icke-monetära faktorer som överensstämmer med deras 

personliga värderingar (Derwall et al., 2011, s. 2137). Ett sätt för investerare att investera 

hållbart är genom att följa ramverket som etablerats av PRI vid sin beslutsprocess. PRI 

används förutom av investerare av andra aktörer för att betygsätta företags hållbarhet 

(UNPRI u.å.). Principerna för PRI bygger på ESG-konceptet1 som förväntas öka 

kunskapen hos investeraren rörande Sociala- miljömässiga- och ägarstyrningsfrågor. 

  

Hallerbech et al. (2004, s. 518) menar att det finns ett val mellan vinstmaximering och 

sociala faktorer och att avvägningen mellan dessa har en påverkan på avkastning och risk. 

Enligt Cowton (2014, s. 249) spelar samvetet en viss roll när man investerar eftersom att 

investerare medvetet väljer bort en del av sin avkastning till fördel för sina moraliska 

värderingar. Det finns enligt Jonas Nilsson (2008, s. 320–322) ett antal faktorer såsom 

kön, utbildning, ålder och inkomst som kan påverka och förklara varför man väljer att 

investera utifrån sociala, etiska och miljömässiga värderingar. Även investerarens 

självupplevda påverkan på dessa faktorer hade en signifikant påverkan vid valet att 

investera i SRI. 

                                                
1 ESG står för environmental, social and governance och kommer diskuteras djupare i avsnitt 3.2 (s. 13). 
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Markowitz portföljteori (1952, s. 79–80) grundas på antaganden om en effektiv marknad 

där ekonomisk vinning, eller nytta, är det främsta syftet och att alla investerare därmed är 

rationella. Således utgår många moderna teorier från denna rationalitet om att ekonomisk 

nytta är centralt och att en investerare alltid kommer att välja den portfölj som ger den 

bästa möjliga avkastningen med den lägsta möjliga risken. Följaktligen kommer typen av 

bolag som inkluderas i en portfölj inte ha någon betydelse för en rationell investerare då 

det främst är den riskjusterade avkastningen som är i fokus. De Bondt och Thaler (1994, 

s. 4) skriver bland annat att investerares rationalitet kan ifrågasättas när det gäller 

investeringar. De skriver att teorierna kring investerarnas rationalitet inte tar med de 

moraliska aspekterna under deras beslutsprocess. De Bondt och Thaler menar även att 

moraliska värderingar har en större påverkan på investeringsbeslut än rationalitet. 

  

Ett inkluderande av etiska preferenser i investerarens beslutsprocess skapar restriktioner 

i urvalet av tillgångar på marknaden vilket medför att investeraren endast kan investera i 

bolag och fonder som har socialt- och etiskt ansvarstagande i åtanke. Således begränsas 

investerarens möjlighet till diversifiering i sin portfölj (Renneboog et al., 2008, s. 1739) 

  

Lewis & Juravle (2010, s. 492) skriver att för att locka fler investerare, så väljer företag 

att starta etiska projekt och tänka mer miljömedvetet. På grund av ökat intresse för 

ansvarsfullt företagande hos konsumenter, regeringar och andra intressenter har företag 

allt mer börjat integrera hållbarhet i deras kärnverksamhet. Detta innebär dock inte att 

företag frångår vinstmaximeringssyftet utan snarare endast svarar på omvärldens ökade 

krav (Rost, 2015, s. 300). Detta är också märkbart bland aktieägarna då dessa inte längre 

endast ställer krav på företagets vinstgenerering utan även på etiskt och hållbart 

ansvarstagande (Filatotchev & Stahl, 2015, s. 128). 

  

ESG-information har blivit allt viktigare vid värderingen av företag (Bassen & Kovacs, 

2008, s. 182). ESG står för Environmental, Social and Governance och behandlar frågor 

som tar hänsyn till miljö, socialt ansvar och ägarstyrning (Fondbolagen, 2012, s. 24). 

Företag och institutioner analyseras utifrån hur hållbara och ansvarstagande de är och 

utifrån detta bestäms ett ESG-betyg (MSCI, 2017). Folksam, som är ett av de största 

försäkringsföretagen i Sverige (Folksam, 2015, s. 12), har i många år publicerat årliga 

ESG-betyg för svenska börsbolag där miljö och mänskliga rättigheter har varit i fokus 

(Folksam, 2017). I rapporterna har Folksam valt att betygsätta Miljö och mänskliga 

rättigheter separat där E-betyget står för miljön och S-betyget för mänskliga rättigheter. 

Folksam baserar dessa betyg på rapporter från GES Investment Services (Folksam, 2013, 

s. 9). Genom Folksams betygsbedömningar kan således investerare själva bedöma 

företagens etiska standarder. Som exempel på att hållbarhet har blivit allt viktigare i 

dagens samhälle kan nämnas Coca-Colas försämrade rykte angående deras miljöpåverkan 

och arbetsförhållanden i utvecklingsländer. Skandalen som uppmärksammades under 

2014 resulterade i bland annat att en av de största pensionsfonderna i USA sålde hela sitt 

aktieinnehav i Coca-Cola. Även kreditvärderingsinstitutet KLD tog bort Coca-Cola från 

sitt breda sociala marknadsindex (Stubbs & Rogers, 2014, s. 625). 

  

Det kan vara viktigt att poängtera att det inte finns en allmänt accepterad definition av 

begrepp såsom hållbarhet och inte heller finns det en allmänt accepterad metod för att 

mäta detta (Escrig-Olmedo et al., 2010, s. 444). Såsom även diskuteras av Liljeheden 

(2014) finns det inte heller någon enhetlig definition av etik och hållbarhet. Detta gör det 

svårare att bedöma företags etiska och hållbara standard. Skandinavien ses som 
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världsledande inom CSR och andra hållbarhets- och miljömål (Strand et al., 2015, s. 1). 

Således kan det vara intressant att undersöka huruvida det finns en positiv relation mellan 

svenska företags ES-betyg och deras avkastning, då detta torde vara sant om Sveriges 

konsumenter och aktieägare har ett starkt intresse för företags etiska ansvar. Etik i denna 

studie kommer relatera till varje enskild investerares egna moraliska övertygelser och 

riktlinjer. Denna studie kommer att fokusera på sociala och miljömässiga frågor varför vi 

som författare anser att det är upp till varje enskild investerare att definiera vad etik 

innebär för den själv. 

1.2 Problemdiskussion 

Det finns idag många organisationer som betygsätter företags etiska och hållbara 

ansvarstagande men begränsad forskning som studerar etisk prestation. ESG-betyg 

medför dock att forskare kan undersöka den etiska prestationen mer detaljerat (Utz & 

Wimmer, 2014, s. 12). Det finns ett stort utbud av studier som undersökt och jämfört 

finansiell prestation hos etiska och traditionella fonder (se exempelvis Brammer et al., 

2006; Bauer et al., 2006; Hamilton et al., 1993 eller Renneboog et al., 2008). Detta är 

oftast för att undersöka huruvida det finns någon överavkastningmöjlighet mellan etiska 

alternativt hållbara och konventionella fonder. Detta har främst gjorts för att se om det 

finns möjlighet att kombinera avkastningsintresse med ett etiskt tänkande. Det här 

relaterar till den effektiva marknadshypotesen2 och dess antaganden gällande den 

rationella investeraren som säger att överavkastning på en effektiv marknad inte är möjlig. 

Som tidigare nämnts kan dock investerarens rationalitet ifrågasättas (De Bondt & Thaler, 

1994, s. 4) då etiska värderingar kan ha en större påverkan på investeringsbeslutet än de 

finansiella aspekterna. Så som Markowitz portföljteori (1952) säger kommer således en 

investerare att välja den portfölj som ger den bästa kombinationen av avkastning och risk. 

Så som även tidigare skrivits kommer utbudet av bolag även minska då SRI tillämpas 

vilket skulle medföra en sämre chans för diversifiering för investeraren. En intressant 

tanke som då uppkommer är om denna minskade möjlighet till diversifiering även medför 

en försämrad avkastning eller ej. Grossman & Sharp (1986, s. 27) fann stöd för att 

restriktioner hos investeraren inte förbättrar den finansiella prestationen för denna. Med 

restriktioner menade de att en investerare inte kan välja fritt mellan alla marknadens 

tillgångar. 

  

Detta är en fråga som många studier verkar vara oense om då vissa visar på att SRI medför 

förbättrade möjligheter till avkastning, vissa menar att det inte är någon skillnad i 

avkastningen mellan SRI och konventionella alternativ medan andra menar på att SRI ger 

sämre avkastningsmöjligheter gentemot de konventionella alternativen. Exempelvis 

menade Tippet (2001, s. 176) att vissa SRI-fonder till och med underpresterade den 

riskfria räntan medan Saadouni & Briston (1995, s. 495) observerade att SRI-fonder 

presterade bättre än konventionella- och oetiska fonder. Hong & Kacperczyk (2009, s. 

35) observerade att oetiska aktier överpresterat marknaden och då SRI utesluter sådana 

aktier går investeraren miste om eventuell avkastning från dessa. Lägg därtill att även Das 

& Rao (2013) kom till slutsatsen att SRI-fonder underpresterade andra aktivt förvaltade 

fonder. Däremot kom Bauer et. al. (2005) samt Cortez et al. (2009) fram till slutsatserna 

att SRI-fonders prestation inte skiljer sig signifikant från andra fonder. 

  

Det finns många organisationer, och andra marknadsaktörer, som tillhandahåller ESG-

betyg för olika företag och organisationer. Som påpekas av Utz & Wimmer (2014, s. 12) 

                                                
2 Famas (1970) effektiva marknadshypotes kommer att förklaras djupare i avsnitt 3.3 (s. 15). 
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är det få genomförda studier som inkluderar den faktiska etiska och hållbara prestationen. 

ESG-betygen medför dock att forskare kan mer detaljerat undersöka den faktiska etiska 

och hållbara prestationen hos företag. Tidigare studier bygger oftast på att jämföra 

konventionella och etiska fonder. Således har graden av ansvarstagande inte någon 

relevans i studierna. 

  

Genom att använda ESG som ett mått på företagens grad av etiskt ansvarstagande flyttas 

fokus från att endast dela in fonder (en fond kan klassas som en typ av portfölj3) i två 

kategorier, det vill säga etiska och konventionella, till att avgöra huruvida graden av etiskt 

ansvarstagande har en effekt på en portföljs överavkastningsmöjligheter. Genom 

användandet av ESG-betyg kan transparensen mellan olika portföljer förtydligas och en 

klarare relation mellan portföljer med högt ESG och lågt ESG och dess motsvarande 

avkastningar. Således kan investeraren få en tydligare bild av huruvida ESG och 

avkastning har en positiv, negativ eller neutral korrelation. Då antalet företag som arbetar 

med etiska och hållbara frågor ökar kommer gränsdragningen mellan etiska och 

konventionella företag att bli allt mer otydlig och det faller då på betygsättningar såsom 

ESG för att klargöra skillnaden. 

  

Utifrån tidigare studier är det uppenbart att det existerar tvetydigheter gällande SRI-

fonders prestation gentemot konventionella fonder. Strand et al. (2015) menar att det finns 

få studier gällande SRI-området på den svenska marknaden. Således då de flesta tidigare 

studier gjorts på utländska marknader, såsom USA och Tyskland, finns det en 

kunskapslucka på den svenska marknaden. Några direkta studier har inte heller 

genomförts för att jämföra syntetiska portföljer bestående av företag med högt ESG-betyg 

och portföljer bestående av företag med lågt ESG-betyg på den svenska marknaden. 

Således kommer denna studies fokus att rikta sig mer mot skillnaden mellan två extremt 

ES-rankade portföljer istället för att jämföra befintliga fonder med varandra. Följaktligen 

kommer vi i denna studie att jämföra den riskjusterade abnormala avkastningen hos 

portföljer bestående av de högst ES-rankade bolagen med portföljer bestående av de lägst 

ES-rankade bolagen på Stockholmsbörsen. 

1.3 Avgränsningar 

Denna studie baseras på användningen av ESG-betyg från Folksams Index för 

Ansvarsfullt Företagande. ESG står för Environmental, Social and Governance och är ett 

koncept som handlar om hur företag arbetar med miljömässiga-, sociala- och 

ägarstyrningsfrågor. Folksam tilldelar E- och S-betyg till svenska bolag på 

Stockholmsbörsen. Denna studie kommer endast använda sig av Folksams betyg för 

miljömässiga och sociala frågor. Av denna anledning kommer studien inte att ta hänsyn 

till ägarstyrningsfrågor då Folksam ej betygsätter dessa. Vidare för denna studie kommer 

därför dessa betyg att benämnas som ES-betyg. Folksam Index finns tillgängliga för åren 

2006–2009, 2011 samt 2013. Studiens undersökning baseras på perioden 2006 till 2016. 

Då Folksams betyg inte finns tillgängliga för hela perioden kommer vissa antaganden att 

göras för att kunna genomföra studien på hela perioden mellan 2006 och 2016. Då det 

inte finns ett standardiserat system för bedömning och betygsättning av ESG-frågor kan 

studien inte använda sig av andra tillgängliga betyg för åren då betyg från Folksam 

saknas. Detta för att betygen mellan olika värderingsinstitut är svåra att jämföra med 

varandra och således skulle en blandning av sådana betyg kunna ge ett missvisande 

resultat. Vidare har aktier som inte funnits tillgängliga för hela mätperioden inkluderats i 

                                                
3 Denna studie kommer endast omfatta aktieportföljer. 
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studien för att undvika survivorship bias och därigenom få ett mer rättvisande resultat. 

Survivorship bias innebär i vårt fall att alla företag inkluderas och inte endast företag som 

har överlevt (se avsnitt 5.13). 

Slutligen tar denna studie inte hänsyn till transaktionskostnader eller skatter då detta 

skulle leda till omfattande och tidskrävande arbete. 

1.4 Problemformulering 

Studiens forskningsfråga formuleras enligt följande: 

 

Finns det något samband mellan ES-betyg och riskjusterad abnormal avkastning? 

 

För att besvara denna frågeställning formulerar vi två underfrågor: 

 

Finns det något samband mellan en portföljs riskjusterade abnormala avkastning och 

dess ES-betyg? 

och 

Finns det något samband mellan den riskjusterade abnormala avkastningen för en 

topprankad ES-portfölj och en lågrankad ES-portfölj? 

1.5 Syfte 

Ett av syftena med denna studie är att undersöka om portföljer med höga respektive låga 

ES-betyg, det vill säga höga respektive låga miljöbetyg (E-betyg) eller betyg rörande 

mänskliga rättigheter (S-betyg), kan generera riskjusterade abnormala avkastningar för 

perioden 2006-01-01 till 2016-12-31. Det andra syftet är att undersöka om portföljer med 

högt ES-betyg presterar bättre än portföljer med lågt ES-betyg gällande deras 

riskjusterade abnormala avkastning för samma period. 

1.6 Teoretiskt bidrag och Praktiskt bidrag 

Det har gjorts en del studier som undersökt hållbart och etiskt ansvarstagande på den 

finansiella marknaden (se exempelvis Kempf & Osthoff, 2008 eller Utz & Wimmer, 

2014). Tidigare studier har haft ett fokus på att begränsas till två kategorier; de oetiska 

eller icke hållbara och traditionella alternativt konventionella, utan vidare hänsyn till 

graden av hållbart eller etiskt ansvarstagande. Denna studie ämnar ta hänsyn till ES-betyg 

som finns tillgängliga för företag på Stockholmsbörsen och således ta hänsyn till graden 

av etiskt eller hållbart ansvarstagande. Genom att skapa syntetiska portföljer kommer vi 

till skillnad från andra fond-relaterade studier inte begränsas till det utbud av etiska eller 

konventionella fonder som finns på marknaden utan kunna skapa portföljer med ett 

bredare spektrum av ES-betyg. Med detta kommer studien tillföra ökad teoretisk kunskap 

gällande ES-betygs påverkan på en portföljs avkastning. 

  

Studien ämnar även att kunna ge praktiska rekommendationer till sådana investerare som 

står vid ett vägskäl mellan att investera hållbart och etiskt eller vinstmaximerande. 

Användandet av ES-betyg medför en tydligare transparens för ES-betygets betydelse för 

avkastningen. Genom att belysa ES-betygets betydelse för en portföljs finansiell 

prestation förväntar vi oss således kunna bekräfta eller förkasta påståendet att hållbart 

eller etiskt investerande medför försämrad avkastning. Genom den ökade kunskapen som 

denna studie ger ämnar vi att kunna rekommendera till investerare huruvida det kan 

medföra högre avkastning att investera etiskt eller hållbart. 
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2. VETENSKAPLIG METOD 

 

I detta kapitel redogörs det för studiens ämnesval och författarnas förförståelse. Därefter 

diskuteras studiens vetenskapliga utgångspunkter, vilka är: perspektiv, verklighetssyn 

samt kunskapssyn. Vidare förs ett resonemang av studiens metodval och angreppssätt. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av vår litteratursökning samt en grundlig källkritik 

mot våra valda källor. 

2.1 Ämnesval 

Vi som författar denna studie har läst fyra år tillsammans på Civilekonomprogrammet vid 

Umeå Universitet. Båda läste redovisning på C-nivå samt finansiering på D-nivå. Redan 

i början av idé-processen var vi intresserade av att studera fonders prestation och deras 

möjlighet till överavkastning. Efter några diskussioner med vår handledare kom vi in på 

ämnet etik och hållbarhet vilket vi snabbt omfamnade. Två tidigare studier har gjorts via 

Umeå Universitet som lade grunden för vår egen studie. Gimbergsson & Kårebrand 

(2015) undersökte huruvida etiska Sverigefonder hade högre ESG-betyg än traditionella 

Sverigefonder. Vidare studerade Hellström & Levander (2016) hur fonder med högt ESG-

betyg presterade i förhållande till fonder med lågt ESG-betyg. Utifrån Folksams ESG-

betyg fann Gimbergsson & Kårebrand (2015) att etiska fonder hade högre ESG-betyg än 

traditionella. Hellström & Levander (2016) fann dock inte tillräckligt signifikanta resultat 

för att konstatera att fonder med höga ESG-betyg presterar bättre eller sämre än fonder 

med låga betyg. Från detta resultat väcktes frågan huruvida ett större spektrum av ES-

betyg skulle kunna ge signifikanta resultat då Hellström & Levanders studie endast 

omfattade fonder med betygen 1,13 till 4,4 på en möjlig skala från 0 till 7. Vi ämnar därför 

att undersöka egenkonstruerade portföljer som kommer omfatta de högsta och lägsta 

betygen på Folksams betygsskala. 

2.2 Förförståelse 

Forskarens personliga erfarenheter kan på ett medvetet eller omedvetet sätt påverka 

studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Därför menar Johansson Lindfors att forskarens 

medvetenhet om sin egna förförståelse är av stor vikt för studien. Bryman (2011, s. 43) 

menar vidare att forskarens fördomar och värderingar kan påverka studien och att dessa 

kan komma till stånd under alla delar av forskningsprocessen. En redogörelse för 

forskarens förförståelse kan även tydliggöra studiens syfte för läsaren som då lättare kan 

ta till sig studiens budskap (Bjereld et al., 2009, s. 14). Vi har som författare av denna 

studie arbetat för att hålla en objektiv ställning i den mån det är möjligt. 

 

Båda författarna är vid skrivande stund inne på sin åttonde och sista termin på 

Civilekonomprogrammet med företagsekonomisk inriktning vid Umeå Universitet. Vi 

har båda förutom företagsekonomi läst en blandning av olika ämnen såsom statistik, 

juridik samt nationalekonomi. Båda valde att läsa redovisning på kandidatnivå samt 

finansiering på magisternivå. Vi har båda kommit i kontakt med hållbarhetskonceptet 

kontinuerligt under utbildningen varför vi anser oss ha en grundläggande kunskap inom 

ämnet. Således är vi även medvetna om hållbarhetsbegreppets subjektiva innebörd och 

att dess definition kan variera beroende på personliga skillnader i attityder och synsätt. 
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2.3 Perspektiv 

Det är viktigt för en forskare att vara tydlig med vilket perspektiv studien kommer att utgå 

ifrån. Svenning (2003, s. 22) menar att man kan ha olika perspektiv och att perspektivet 

kan ha en viktig inverkan på hur man tolkar och läser en situation. Således kan olika 

personer se samma problem på olika sätt och därför är det viktigt för forskaren att vara 

tydlig med vilket sätt denna ser på problemet. Enligt Bjereld et al. (2010, s. 17) är detta 

viktigt eftersom att det annars finns möjlighet att läsaren formar en egen uppfattning om 

perspektivet, som inte stämmer överens med författarens ursprungliga perspektiv. Enligt 

Bjereld et al. är det även bra för forskaren att redan tidigt i sin studie redogöra för sitt 

perspektiv då detta underlättar hela studiens utförande. Vi kommer att utgå från en 

investerares perspektiv då studien främst riktar sig till de personer, eller institutioner, som 

står mellan valet att investera hållbart eller ej. 

2.4 Verklighetssyn 

Enligt Bryman (2011, s. 35–39) finns det främst två sätt som en forskare kan se på 

verkligheten, dessa ontologiska ståndpunkter är objektivism och konstruktionism. Dessa 

två begrepp relaterar till hur man kan, eller ska, uppfatta sociala företeelser. 

Objektivismen ser sociala företeelser som något utanför människans kontroll och kan 

således inte påverkas. Konstruktionismen ser sociala företeelser som något som skapas 

av ett socialt samspel och hela tiden revideras och förändras (Bryman, 2011, s. 35–39). 

Då vi ämnar undersöka ett orsakssamband mellan en portföljs riskjusterade abnormala 

avkastning och dess ES-betyg anser vi att ett objektivistiskt synsätt är logiskt för vår 

studie. Detta eftersom vi kommer att samla in data från externa parter och genomföra 

statistiska tester på dessa. Denna studie ämnar inte att tolka eller värdera sociala 

beteenden varför en konstruktionistisk verklighetssyn inte kan anses vara lämplig. 

Johansson Lindfors (1993, s. 45) anser att en fullt objektiv relation mellan forskaren och 

det han undersöker kan vara problematiskt att uppnå då forskaren kommer att agera 

subjektivt i bland annat sitt problemval och problemformulering. Då vår studie kommer 

baseras på ES-betyg som hämtats från en extern part (Folksam) anser vi att en objektiv 

ställning tas då vi inte har varit delaktiga i bedömningen av dessa betyg. 

2.5 Kunskapssyn 

Vad som kan betraktas som kunskap kallas för epistemologi, eller kunskapsteoretisk 

frågeställning (Bryman, 2011, s. 29). Man kan, enligt Bryman, se kunskap ur bland annat 

två perspektiv: ett positivistiskt- eller hermeneutiskt perspektiv. Positivismen fokuserar 

ofta på strukturer och orsaksförklaringar och menar att den sociala verkligheten bör 

studeras utifrån naturvetenskapliga metoder, det vill säga genom objektiva och 

kvantitativa metoder och data (Bryman, 2011, s. 30). Hermeneutiken bygger till motsats 

från positivismen på en mer subjektiv världsbild. Vidare försöker en hermeneutiker tolka 

och förstå den sociala verkligheten istället för att förklara den (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2014, s. 83).  
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Vår studie utgår från tidigare forskning och teorier samt utgår från insamlad kvantitativa 

data som kommer genomgå statistiska tester och analyser. Detta kommer att ge oss 

underlag för att besvara våra hypoteser och frågeställningar. Denna metodik 

karaktäriseras av ett positivistiskt synsätt vilket betyder att det är logiskt att vi förhåller 

oss till en sådan kunskapssyn. Enligt Bryman (2011, s. 30) är studier som har för avsikt 

att bidra till redan etablerad forskning ett typiskt särdrag för positivismen. Eftersom vår 

studie bygger på tidigare forskning som vi ämnar att vidareutveckla anser vi att det styrker 

vårt val av en positivistisk kunskapssyn. 

2.6 Metodval 

Enligt Saunder et al. (2011, s. 154) kan ett problem studeras med olika metoder. Vidare 

menar Saunders et al. att ett förhållande existerar mellan den valda metoden och studiens 

resultat då metodvalet otvivelaktigt har en effekt på resultatet. Enligt Bryman (2011, s. 

39–40) skiljer man ofta mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Bryman menar att en 

kvantitativ ansats kännetecknas av en objektiv, naturvetenskaplig kunskapssyn 

(exempelvis positivism) och ett teoritestande synsätt. En kvalitativ ansats brukar 

kännetecknas av ett konstruktionistiskt, tolkande kunskapssyn (såsom hermeneutik) och 

teorigenererande synsätt. Då vår studie ämnar att undersöka relationen mellan ES-betyg 

och riskjusterad överavkastning genom att samla in kvantitativ data anser vi att en 

kvantitativ metod är bäst lämpad. Detta resonemang stämmer bra överens med vad Abbott 

& McKinney (2012, s. 35) skriver om kvantitativa studier. Även vår tidigare nämnda 

epistemologiska kunskapssyn samt ontologiska ståndpunkt talar för att en kvantitativ 

metod är bäst lämpad för en studie såsom vår (Bryman, 2011, s. 40). 

  

Enligt Bryman (2011, s. 168–169) är målet med kvantitativa undersökningar att kunna 

uttala sig om en hel population. Genom att exempelvis skicka ut enkäter till ett antal 

personer om bankernas förtroende vill man gärna att resultatet ska kunna generaliseras 

till hela populationens tyckande om förtroendet för bankerna. Det är inte alltid möjligt att 

utföra undersökningar på en hel population och även om det går kan det anses vara väldigt 

svårt. Detta gör generalisering till ett viktigt verktyg för den kvantitativa forskaren. 

Bryman (2011, s. 169) skriver även att för att en studie ska vara replikerbar, måste 

generaliseringsantagandet vara uppfyllt. 

  

Denscombe (2014, s. 344–345) menar att kvantitativa studier tenderar att baseras på 

datamaterial av numerisk karaktär som producerats utan forskarens inflytande och således 

kan ses som objektiva i den bemärkelsen att det är oberoende av forskaren. Denscombe 

kopplar även dessa karaktäristiska för kvantitativa studier till den positivistiska 

kunskapssynen. Datat för vår studie kommer att samlas in från tre olika externa parter: 

Folksam, Thomson Reuters samt AQR. Således kan datat sägas vara oberoende av vårt 

inflytande och en objektiv ställning kan därför tas av oss. Det bör noteras att detta inte 

medför att datat inte kan vara subjektivt, speciellt datat gällande ES-betygen då det 

baseras på Folksams och GES egna bedömningar, utan endast att objektiviteten från vår 

sida blir starkare. 

  

Denna studien ämnar undersöka skillnaden mellan portföljer med högt respektive lågt 

ES-betyg. Från Folksams Index För Ansvarsfullt Företagande kommer 20% av de högsta 

betygen respektive 20% av de lägsta betygen att väljas. Således kommer dessa två 

populationer representera vår populationsram och då samtliga företag kommer att 

inkluderas i undersökningen kan detta liknas vid ett totalurval. En studiens replikerbarhet 
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är väsentlig för dess tillförlitlighet och det är således viktigt att vi som författare är 

transparenta gällande studiens tillvägagångssätt och metodologi. Då vår studie kommer 

att baseras på ett totalurval kommer den att kunna generaliseras på den svenska 

aktiemarknaden och som tidigare nämnts är detta viktigt för studiens replikerbarhet. 

Denscombe (2014, s. 379) skriver att en kvantitativ metod är fördelaktig då den genomgår 

statistiska tester och kan visa på statistisk signifikans vilket ökar en studies tillförlitlighet. 

Dock finns det även brister med kvantitativa studier då bristande kvalitet på studien kan 

medföra att man förlitar sig på missvisande resultat. Denscombe (2014, s. 381) menar att 

trots de objektiva fördelarna hos en kvantitativ forskningsmetod kan forskarens 

subjektiva tankesätt fortfarande påverka studiens analys och slutsats. Med dessa 

nackdelar i åtanke kommer vi som författare att aktivt kunna arbeta för att bibehålla 

objektivitet till bästa förmåga och således anser vi ändå att en kvantitativ metod är det 

mest lämpade för att undersöka vår forskningsfråga. 

2.7 Angreppssätt 

Det finns främst två angreppssätt för en forskare att koppla samman teori och verklighet: 

induktion och deduktion (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). De skriver att en deduktiv 

ansats betyder att forskaren utgår från befintliga teorier eller allmänna principer för att 

dra slutsatser medan en induktiv ansats oftast inte utgår från tidigare teorier utan genom 

observationer och empiri ämnar bilda en egen teori. Således ämnar en induktiv studie att 

bilda nya principer och teorier medan en deduktiv studie ämnar bekräfta, förkasta eller 

omformulera befintliga teorier och principer. Vår studie kommer att vara förankrad i 

tidigare teorier och våra hypoteser och analys kommer grundas på den teoretiska 

referensramen. Således anser vi en deduktiv ansats att vara den mest passande för vår 

studie. Dock menar Patel & Davidsson (2011, s. 23) att det finns en konsekvens av att 

använda en deduktiv ansats, vilket kan vara att man missar nya upptäckter om man förlitar 

sig för starkt på de tidigare teorierna. Bryman (2011, s. 27) menar även att en deduktiv 

ansats har en stark koppling till ett objektivistiskt och positivistiskt synsätt vilket vidare 

stärker vårt val att ha en deduktiv ansats. Således väljer vi en deduktiv ansats före en 

induktiv då en induktiv ansats syftar till att skapa förståelse och enligt Saunders et al. 

(2011, s. 127) är den mer lämplig vid kvalitativa studier. Eftersom vi kommer utgå från 

tidigare teorier och då vår studie kommer utgå från en kvantitativ metod anser vi därför 

att en induktiv ansats inte är lämplig. 

2.8 Litteratursökning 

Denna studies teoretiska referensram bygger främst på vetenskapliga artiklar samt böcker 

och till viss del doktorsavhandlingar samt hemsidor. Enligt Saunders et al. (2012, s. 84) 

är vetenskapliga artiklar den mest passande källan när det gäller litteratursökning vilket 

är anledningen till varför vi använt oss mest av dessa i vår studie. En litteraturgenomgång 

syftar till att få en tydlig och grundlig bild av den nuvarande relevanta litteraturen för 

studiens ämnesområde (Bryman, 2011, s. 97). Han skriver även att en 

litteraturgenomgång medför en ökad trovärdighet för studien och dess innehåll. De 

databaser vi använt oss av för litteratursökningen är främst Emerald Journals, Business 

Source Premier samt Google Scholar som alla är tillgängliga via Umeå 

Universitetsbibliotek. För att finna relevanta artiklar har exempelvis sökord såsom 

“Environmental Social Governance (ESG)”, “Social Responsible Investments (SRI)”, 

“Ethical Investing”, “Sustainability Economics Sweden” samt “ESG-rating performance” 

använts. Dessa sökord gav oss ett stort antal träffar. Ytterligare artiklar inom 
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ämnesområdet har funnits genom hänvisningar från den litteratur som givits av 

litteratursökningen. Vi har efter bästa förmåga försökt använda oss av primärkällor vilket 

vi till stor del lyckats med. För att hitta företagsekonomiska teorier har vi utgått från 

tidigare kunskap och studentuppsatser för att genom dessa hitta teoriernas ursprungskälla. 

2.9 Källkritik 

Att kritiskt granska de källor man använder i en studie är väldigt viktigt (Patel & 

Davidsson, 2003, s. 64). Detta är bland annat viktigt för studiens grad av tillförlitlighet. 

Thurén (2013, s. 7) redogör för fyra olika så kallade källkritiska kriterier. Dessa är: äkthet, 

tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet relaterar till att källan skall vara 

tillförlitlig och således inte förfalskad. Vi har arbetat mot detta kriterium genom att efter 

bästa förmåga använda oss av peer-reviewed artiklar, det vill säga artiklar som har blivit 

granskade av andra forskare. Då flera källor har funnits via hänvisningar från andra 

vetenskapliga artiklar tyder även detta på att källan torde vara tillförlitlig. Som tidigare 

nämnts har även primärkällor använts i största möjliga mån vilket ytterligare ökar 

tillförlitligheten. I inledningen av studien användes även viss fakta från nyhetskällor, och 

andra internetkällor, för att belysa studieområdets aktualitet och historiska bakgrund. Vi 

är väl medvetna om att tillförlitligheten för sådana källor kan anses vara svagare då det 

inte är lika lätt att verifiera författare eller utgivare. Dock anser vi att dessa källor är 

tillräckligt pålitliga för denna studien då de hämtats från erkända företag och 

organisationer. Således bedömer vi att äkthetskravet är uppfyllt. 

  

Kriteriet om tidssamband handlar om tidens inverkan på informationens trovärdighet. Ny 

information kan ses som mer trovärdig då den är mer aktuell eller samtida medan äldre 

information kan ses som mindre trovärdig då den kanske inte längre är aktuell. Å andra 

sidan kan äldre information ses som mer trovärdig då den inte motbevisats eller andra 

fakta har ytterligare bekräftat informationens trovärdighet (Thurén, 2013, s. 7). En 

forskare bör utgå från ny information enligt Johansson Lindfors (1993, s. 89–90). Vidare 

menar hon dock att forskaren inte bör försumma äldre information då informationens 

ålder inte tvunget måste innebära att den är inaktuell. Som nämndes i inledningen är 

hållbara och etiska investeringar ett koncept som växt som mest sedan slutet av 1900-

talet. Således är den mesta forskningen inom området publicerad under 2000-talet. Detta 

borde innebära att studierna är relativt aktuella och således torde det inte vara orimligt att 

anta att de är trovärdiga utifrån ett tidsperspektiv. En del av de företagsekonomiska teorier 

vi använt publicerades innan 2000-talet (den äldsta är från 1952). Dock är dessa väl 

erkända och använda även i moderna studier och forskning. Av denna anledning ser vi 

därför inte någon anledning att motsätta trovärdigheten hos dessa teorier. En kritisk 

granskning av teorierna och modellerna görs även för genomgången av den teoretiska 

referensramen vilket vi ser som ett kompletterande verktyg för att stärka trovärdigheten. 

  

Oberoende-kriteriet ökar tillförlitligheten för ett påstående om det finns åtminstone två 

oberoende källor som stödjer det (Thurén, 2013, s. 8). Således menar Thurén att om 

exempelvis två forskare kommer fram till samma resultat i en fråga utan att ha samarbetat 

eller kommunicerat med varandra ökar detta tillförlitligheten för resultatet. Vidare menar 

han att det kan anses vara orealistiskt att alltid kräva minst två oberoende källor och att 

detta främst är viktigt om ämnet eller frågan är omtvistad. Enligt Thurén och Strachal 

(2011, s. 17) finns det en risk för förvrängd information vid användandet av 

sekundärkällor. Detta eftersom informationen kan ha misstolkats av läsaren, tagits ur sitt 

sammanhang eller inte redovisats i sin helhet. Dock menar de även att vissa 
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sekundärkällor är mer tillförlitliga än primärkällor varför det ändå kan anses vara okej att 

använda vissa sekundärkällor. För att undvika att information förvrängs eller misstolkas 

har vi i största mån använt oss av ursprungskällor. Som tidigare nämnts har vi via 

hänvisningar och referenser letat upp ursprungskällan till de vetenskapliga artiklar vi 

hittat under litteratursökningen. I de fall vi inte kunnat hitta ursprungskällan har vi försökt 

hitta andra oberoende källor för att stärka den information vi hittat. 

  

Det sista kriteriet, tendensfrihet, handlar om att information kan presenteras på ett sådant 

sätt att den passar intresset för den person som sprider informationen (Thurén & Strachal, 

2011, s. 18). De menar således att informationen vrids på ett sätt som gynnar forskarens 

ekonomiska, personliga eller andra intressen. Detta måste inte innebära att man ljuger 

utan endast belyser vissa saker mer än andra. Exempelvis kan det finnas ett starkt 

kommersiellt intresse bakom läkemedelsforskning varför forskaren kan komma att vrida 

informationen på ett kommersiellt gynnsamt sätt. Således måste en forskare anta att alla 

källor är mer eller mindre tendentiösa och därmed kan ingen källa vara helt och hållet 

tillförlitlig. En forskares intresse kan vara svårt att bedöma och således är detta ett svårt 

kriterium att uppfylla. Dock menar Thurén (2013, s. 75) att vetenskapliga studier generellt 

sett har en hög grad av tillförlitlighet. De artiklar som inkluderats i denna studie har som 

tidigare nämnt i de flesta fall blivit kritiskt granskade av andra forskare varför vi anser att 

de kan anses ge en rättvis verklighetsbild. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I följande kapitel presenteras och redogörs det för våra ämnesrelaterade teorier. Kapitlet 

inleds med att redogöra för teorierna Socially Responsible Investment och Corporate 

Social Responsibility samt ESG-betyg. Därefter diskuteras den effektiva 

marknadshypotesen och den moderna portföljteorin. I kapitlets sista del redogörs det för 

våra tre valda prissättningsmodeller. 

3.1 SRI & CSR 

Som tidigare nämnts i inledningen har SRI (Socially Responsible Investment) växt 

dramatiskt under de senaste decennierna vilket betyder att SRI har blivit en allt större del 

av finansierings- och investeringsprocessen. Renneboog et al. (2008, s. 1723) förklarar 

SRI som en investeringsprocess som tar hänsyn till en investerings förväntade avkastning 

och risk såväl som sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Trots SRI-konceptets ökade 

tillväxt under de senaste åren är det fortfarande oklart vad som kan definieras som etiska-

, hållbara- eller ansvarsfulla investeringar (Hofmann et al., 2009, s. 103). Däremot menar 

Blowfield & Murray (2011, s. 235) att genom att integrera SRI i beslutsfattandet tas ändå 

sociala, miljömässiga och etiska aspekter i beaktande när det kommer till 

investeringsprocessen. Allt fler institutioner i Sverige har börjat arbeta med SRI, på såväl 

kort som lång sikt, på grund av de fördelar som finns och i framtiden förväntas SRI vara 

en självklar del av investeringsprocessen (Eurosif, 2014). 

 

Det finns sex principer för SRI som har skapats av The United Nations Environmental 

Programme (UNEP). Principernas syfte är att bland annat redogöra för en allmän 

definition av SRI och lyder som följande: “Integrera miljömässiga-, sociala- och 

ägarstyrningsfrågor i analys- och beslutsprocesser; 2) vara aktiva ägare; 3) vara 

transparenta beträffande miljömässiga-, sociala- och ägarstyrningsfrågor; 4) främja 

acceptans och implementering av Principerna för Ansvarsfull Investering (PRI) inom 

investeringsbranschen; 5) öka effektiviteten för implementeringen av PRI; samt 6) 

rapportera framsteg för SRI-implementering” (Jansson et al., 2011, s. 118, egen 

översättning från engelska). 

  

Enligt Derwall et al. (2011, s. 2137) är en investerare inte endast intresserad av ett företags 

finansiella prestation utan såväl ekonomiska som icke-ekonomiska aspekter påverkar 

investeraren. Renneboog et al. (2008a, s. 1723–1724) menar att investeraren som tar 

hänsyn till ekonomiska och ansvarsfulla aspekter kommer att kunna påverka företags 

ansvarstagande inom sin verksamhet. Således kan den traditionella bilden av en 

investerares rationalitet ifrågasättas enligt De Bondt & Thaler (1994, s. 4). Vidare menar 

de därför att det inte endast är de finansiella karaktärerna och vinstmaximering som är av 

betydelse för investeraren. Två olika typer av investerare identifierades av Derwall et al. 

(2011, s. 2137): den värdesökande och den vinstsökande. Den värdesökande söker efter 

att kombinera sociala, etiska och hållbara aspekter med finansiella mål för att få en 

optimal nyttomaximering. Den vinstsökande investeraren karaktäriseras däremot av ett 

fokus på finansiell vinning.  Derwall et al. menar dock att dessa investerares strategier 

kan korsas då trender kan medföra att SRI-konceptet blir gynnsamt även för den 

vinstsökande. Derwall et al. (2005) menar att det är en allmän uppfattning att ett förbättrat 

ansvarsfullt företagande inte leder till ökat värde för aktieägarna. Enligt Bauer et al (2006, 

s. 112) kan även portföljer som utgår från en SRI-strategi bli mer kostsamma dels på 
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grund av bristen på diversifieringsmöjligheter (hela marknadens tillgångar kommer inte 

att finnas med i investerarens utbud) och dels på grund av kostsamma screeningmetoder 

(med begreppet screening menar vi när en investerare aktivt endast inkluderar eller 

exkluderar aktier med vissa karaktäristika, så som etiska aktier eller icke-etiska aktier). 

Motsatsvis menar Porter och Van der Linde (1995, s. 120) att SRI-strategier kan leda till 

ett mer effektivt ansvarsfullt företagande och således skapa konkurrensfördelar. Det kan 

därför konstateras att åsikterna kring huruvida SRI är ett lönsamt eller kostsamt koncept 

är spridda inom forskarvärlden. 

  

Ett annat koncept som är värt att nämnas i samband med SRI är CSR då detta begrepp har 

en stark anknytning till studieområdet. CSR, eller Corporate Social Responsibility, 

innebär enligt Will & Hielscher (2014, s. 220) att ett företag inkluderar sociala- och 

miljöfrämjande åtgärder eller styrning i sin verksamhet. En tillämpning av CSR kan vara 

till en fördel för företaget då detta skickar ut en trovärdig signal till olika intressenter 

gällande företagets rykte och kvalitet (Renneboog et al., 2008 s. 1731). De företag som 

tillämpar CSR-policys har enligt studier bevisats locka till sig en viss typ av investerare 

(Peifer, 2013, s. 646). Brander (2006, s. 318) stärker Peifers påstående då han menar på 

att investerare har ett större intresse att investera i ansvarstagande företag. Vidare menar 

han att ett företags ansvarstagande även påverkar konsumenters efterfrågan. Baron (2011, 

s. 9) menar också att om företagen inte uppfyller investerarens krav på ansvarstagande 

kan det innebära att företaget förlorar konkurrensfördelar. Enligt Will & Hielscher (2014, 

s. 220) kan man se att CSR vuxit markant på marknaden. Jo & Harjoto (2011) konstaterar 

även att företags CSR-arbete ökar dess värde. 

3.2 ESG-betyg 

Det finns ett begär inom alla delar av ekonomin att utvärdera och betygsätta olika företag 

och organisationer (Scalet & Kelly, 2010, s. 69). Detta för att konsumenter och investerare 

vill få bekräftelse på att deras val är det rätta. Det har skett en tydlig tillväxt av olika 

institutioner som betygsätter företags arbete med CSR-frågor. Några som kan nämnas är 

exempelvis Folksam, GES Investment Services samt Morningstar. Hållbarhetsbetyg går 

ofta under samlingsnamnet ESG-betyg då ESG är ett brett koncept som behandlar 

styrning av miljömässiga och sociala frågor (UNPRI, u.å). Chatterji & Toffel (2010, s. 

917) menar att förekomsten av ESG-betyg medför till en minskad informationsasymmetri 

då investerare och konsumenter får tillgång till objektiv information som kan tas med i 

deras beslutsprocess. Stubbs och Rogers (2014, s. 624) stärker detta påstående genom att 

förklara att fler investerare väljer att ta hänsyn till företags ansvarstagande då en bristfällig 

hantering av ESG-frågor kan leda till negativ publicitet och därmed påverka 

företagsvärdet negativt. 

  

Investerare kan ha olika anledningar för att inkludera ESG-faktorer i sina 

investeringsbeslut. Vissa kan komma att inkludera det på grund av etiska skäl medan 

andra försöker undvika risken för företagsskandaler (Scalet & Kelly, 2010, s. 82). Ett 

ESG-betyg förändras med tiden vilket betyder att portföljer och fonder som utgår från 

ESG-betyg måste uppdateras för att bibehålla aktualitet och validitet (Wimmer, 2012, s. 

10). Wimmer menar exempelvis att en fond med högt ESG-betyg kan bibehålla sitt betyg 

i genomsnitt två år men att det därefter sjunker drastiskt. Förändringen av en fonds, eller 

portföljs, ESG-betyg beror enligt Wimmer oftast inte på att företagens CSR-arbete 

försämras utan snarare att fondens förvaltare inte längre uppskattar företagets arbete. Det 

bör således vara viktigt för företag att förnya sitt CSR-arbete med tiden för att bibehålla 
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sitt ESG-betyg. På grund av att ESG-betygen uppdateras på en regelbunden basis (oftast 

årligen) kräver det således att fonden, eller portföljer, förvaltas aktivt för att dess ESG-

betyg inte skall bli för volatilt (Wimmer, 2012, s. 13). 

  

Chatterji och Toffel (2010, s. 918) menar att en organisations trovärdighet och möjligen 

överlevnad kan stå på spel då negativ information avslöjas om deras verksamhet. Det är 

således viktigt för företag att bevaka sina ESG-betyg då eventuellt dåliga betyg kan leda 

till förluster. Vidare menar de att ett företags vinster och förluster är beroende av 

nyckelintressenter och att det därför är viktigt att ta hänsyn till deras ESG-betyg då dessa 

påverkar investerares beslutsprocesser. Sålunda menar Chatterji och Toffel (2010, s. 918) 

att ESG-betyg torde inte endast påverka investerare utan även företags beteende då en 

satsning på att vara bra i värderingsinstitutioners ögon borde vara av ett starkt intresse för 

företaget. Detta styrks av Stubbs & Rogers (2014, s. 625) som menar att ett försämrat 

rykte på grund av sociala, etiska eller miljömässiga orsaker kan leda resultera i svåra 

finansiella problem. 

  

Även om antalet aktörer som utvärderar och betygsätter ESG-frågor har ökat i allmänhet 

är det fortfarande stora skillnader på hur och vad olika institutioner värderar när de 

betygsätter (Chatterji et al., 2009, s. 127). En typ av kritik som har förts mot 

värderingsinstitutens nuvarande system är det att det inte finns några enhetliga standarder 

för hur olika etiska, sociala och miljömässiga arbeten skall utvärderas (Scalet & Kelly, 

2010, s. 72). De menar vidare att det medför att intressenter inte kan jämföra betygen 

mellan olika institut samt att företag kan välja att utgå från de bedömningar som är mest 

gynnsamma för dem, vilket innebär att företaget kan undanhålla och ignorera sämre 

bedömningar och därför inte behöva åtgärda de problem som dessa bedömningar belyser. 

Chatterji et al. (2009, s. 127) ifrågasätter därför om hållbarhetsbetyg verkligen hjälper 

investerare att hitta ansvarstagande företag. Stubbs och Rogers (2014, s. 623) menar även 

att det finns stark kritik mot värderingsinstitut som syftar på deras brist av objektivitet, 

enhetlighet och transparens. Även Delmas och Blass (2010, s. 246) ifrågasätter 

hållbarhetsbetygens icke standardiserade struktur då de menar att detta leder till förvirring 

bland investerare som får ett lågt förtroende för betygssättningen. Vidare diskuterar 

Stubbs & Rogers (2014, s. 635) att de flesta värderingsinstitut håller sina metoder 

konfidentiella vilket är förståeligt då konkurrenter annars kan komma att replikera deras 

metoder vilket kan leda till försämrad konkurrenskraft. Stubbs & Rogers menar därför att 

en större transparens gällande värderingsinstitutets metoder och underlag skulle medföra 

att mer informativa beslut kan tas av investerare då dessa själv kan avgöra värderingens 

subjektivitet och hitta tänkbara oriktigheter. 

  

Som tidigare nämnts finns ett flertal institutioner som värderar och betygsätter företags 

arbete med sociala, hållbara och etiska frågor. I vår studie kommer vi att använda ES-

betyg från Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande. Såväl Folksam som GES 

Investment Services är företag som arbetar med bedömning av företags etiska och 

hållbara arbete. GES Investment Services är ledande i norra Europa gällande tjänster och 

forskning inom hållbara investeringar (Nasdaq, 2017). De ger bland annat ut index som 

bedömer de ledande företagens arbete med sociala-, miljömässiga- och 

ägarstyrningsfrågor (Nasdaq, 2017). Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande bygger 

till stor del på GES Investment Services rapporter (Folksam, 2013, s. 9). 

  

  



15 
 

Folksams (2013) betyg kan delas upp i två olika betyg: ett för mänskliga rättigheter och 

ett för miljö. Varje betyg grundas på ett flertal olika kriterier. Analysen av de båda 

betygen utgår från att fem väsentliga komponenter undersöks för varje kriterium. Dessa 

är Policy, Management system, Planer/program, Redovisning samt Verifiering. Analysen 

för varje betyg är uppdelad i olika huvudområden. Mänskliga rättigheter delas upp i 

anställdas rättigheter (hälsa och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet, arbetstid och 

löner, barnarbete samt tvångsarbete), företaget i samhället (verksamhetsrelaterat socialt 

ansvar samt korruption) samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan (uppförandekod, 

ledningssystem och planer samt redovisning). Miljö delas upp i områdena Miljöledning 

(miljöpolicy och planer, ledningssystem och organisationen, extern certifiering, 

miljöredovisning samt leverantörsstyrning) samt Miljöprestanda (utsläpp av 

växthusgaser, energianvändning samt verksamhetsspecifika kriterier) (Folksam, 2013). 

Folksam kommer diskuteras ytterligare i kapitel 5. 

3.3 Effektiva marknadshypotesen 

Det har sedan länge funnits en uppfattning att på en effektiv marknad speglar tillgångars 

priser all tillgänglig information (Fama, 1970, s. 384). Eugene Fama presenterade, genom 

att sammanfatta tidigare forskning på området, en hypotes om vad som definierar en 

effektiv marknad (Fama, 1970; Schleifer, 2000, s. 3). Fama menade att på en effektiv 

marknad kommer en tillgångs pris även representera dess fundamentala värde (Fama, 

1970 s. 383). Han konstaterade att det fanns tre villkor som behövde uppfyllas för att en 

marknad skulle kunna bli helt effektiv (Fama, 1970, s. 387). För det första menade han 

att det inte skall finnas några transaktionskostnader, för det andra krävs det att all 

tillgänglig information är gratis och tillgänglig för alla marknadsaktörer, och för det tredje 

krävs det att alla marknadsaktörer är överens om hur information skall tolkas, värdesättas 

och vilka konsekvenser detta kommer att ha. Fama konstaterar dock att alla dessa villkor 

sällan kan uppfyllas i praktiken men menar samtidigt att alla inte måste uppfyllas i sin 

helhet för att en effektiv marknad skall uppstå. Förutsatt att tillräckligt många 

marknadsaktörer lever upp till villkoren kommer detta att medföra att marknaden blir 

effektiv.  

  

Famas hypotes utgår från att alla priser på marknaden reflekterar all tillgänglig 

information. Detta menar dock Fama inte är helt sant utan han har valt att dela in 

hypotesen i tre kategorier: svag form, halvstark form samt stark form (Fama, 1970, s. 

388). Dessa former visar på vilken nivå priserna reflekterar den tillgängliga 

informationen. Den svaga formen innebär att priset på en tillgång reflekterar all historisk 

data. Den halvstarka innebär att priset reflekterar historiska data samt tillgänglig publik 

information och att priset förändras i takt med att ny sådan information blir tillgänglig. 

Slutligen innebär den starka formen att priserna på marknaden reflekterar all information, 

det vill säga både publik och icke-publik information. En modell som EMH delvis bygger 

på är the random walk model, vilket är att “priserna vandrar slumpmässigt”. Modellen 

menar att det inte går att se några trender genom att bara titta på historik. Detta på grund 

av att prisskillnaderna är oberoende av varandra, det vill säga att priset idag är oberoende 

priset från igår (Fama 1970, s. 386–388). 

 

Den effektiva marknadshypotesen är vitt spridd och används för många finansiella syften. 

Det förekommer dock även mycket kritik mot EMH, den mesta som uppkommit de 

senaste decennierna (Dimson & Mussavian, 1998, s. 100–101). Den mesta forskningen 

kring effektiva marknader har inte funnit stöd för den starka formen av EMH (Dimson & 
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Mussavian, 1998, s. 96). Detta har dock Fama (1991, s. 1575) själv erkänt är ett extremt 

scenario och bör användas mer som ett riktmärke istället för att behöva redogöra för 

rimliga transaktions- och informationskostnader. Vidare har flertalet andra studier 

kritiserat hypotesen om effektiva marknader. Shiller (1981, s. 303–304), efter att ha 

studerat aktiemarknadens volatilitet, kom fram till slutsatsen att marknaden har för hög 

volatilitet för att kunna vara effektiv. De Bondt och Thaler (1985, s. 804) kom genom 

deras portföljstudie till slutsatsen att portföljer som en gång var förlorare tenderar att i 

framtiden bli vinnare och vice versa medan Lo och MacKinlay (1999, s. 18) hittade bevis 

på att första ordningens autokorrelation inte var noll. Båda dessa studier hittade därför 

bevis mot att priserna vandrar slumpmässigt (ett grundantagande i den effektiva 

marknadshypotesen). Campbell och Shiller (2001) såg vissa mönster på marknaden där 

bland annat aktier med lågt pris/vinst över tiden lyckades generera avkastningar som var 

högre än genomsnittet. Vidare visar Barberis et al. (1998), Easterwood och Nutt (1999) 

samt De Bondt och Thaler (1990) att investerare tenderar att överreagera samt 

underreagera till positiva eller negativa nyheter. Samtliga resultat talar emot den effektiva 

marknadshypotesen, då bland annat antaganden om investerares rationalitet och förmågan 

att inte kunna slå marknaden har motbevisats. Det bör noteras att många av de 

motbevisande studiernas resultat har kritiserats på grund av deras metodologi såsom 

databearbetningsfel, urvalssubjektivitet och opassande riskanpassningar. Detta innebär 

att det är oklart huruvida den effektiva marknadshypotesen är sann eller inte men kritiken 

har medfört att många akademiker har börjat ifrågasätta hypotesens giltighet. För att testa 

en hypotes om marknadens effektivitet krävs ett förenat test av en prissättningsmodell 

(Banz, 1981, s. 3; Bodie et al., 2014, s. 414). Således menar Banz att bevis mot 

marknadens effektivitet kan även bero på felaktigheter i prissättningsmodellen. 

 

En av de saker EMH säger oss är att det inte är möjligt att slå marknaden. Med detta 

menas att en tillgång inte kan förväntas få en högre avkastning än den avkastning 

marknaden förväntar sig. Således säger EMH att vår studie kommer att ge resultatet att 

man inte kan få högre avkastning än den förväntade genom att investera i aktier med 

högre ES-betyg då överavkastning inte är möjligt. Som vi har diskuterat finns det dock 

bevis mot EMH och därför torde överavkastning vara möjligt. Av denna anledning anser 

vi att den effektiva marknadshypotesen är en relevant teori för vår studie. 

3.4 Modern portföljteori 

Vi kommer i denna studie att presentera och redogöra för diverse prissättningsmodeller 

som exempelvis Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama & French trefaktormodell 

och Carharts fyrfaktormodell. Dessa modeller kommer vi sedan att bygga vår resultat- 

och analysdel på. För att göra detta behövs det först att vi bildar en förståelse för hur 

skattning för den riskjusterade abnormala avkastningen fungerar. För att bilda en 

uppfattning om de olika prissättningsmodellerna måste vi först presentera och redogöra 

för portföljteorin, som bland annat dessa modeller bygger på och har sina antaganden 

grundade i. 

  

Harry Markowitz (1952) är upphovsmakaren till den moderna portföljteorin. Han redogör 

i sin artikel ”Portfolio Selection” hur en investerare genom diversifiering kan ta flera 

riskfyllda tillgångar och genom att kombinera dessa ändå få en portfölj som ger en hög 

förväntad avkastning till en given risk. Markowitz (1952) har även satt sin prägel på hur 

den rationella investeraren tänker och handlar, att den rationella investeraren bara ska 

sträva efter finansiell nyttomaximering förkastas av Markowitz (1952, s. 77). Han menar 
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att varians även spelar in i den rationella investerarens beslutsprocess. Vidare menar dock 

Markowitz (1952) att variansen, och i sin tur risken, kan minskas med hjälp av 

diversifiering. Han slår ändå fast att det inte går att reducera risken och variansen helt 

med hjälp av diversifiering, detta på grund av att vissa tillgångar kan vara korrelerade 

med varandra (Markowitz, 1952, s. 79). För att ha en optimal diversifierad portfölj, ska 

den individuella investeraren sprida sina tillgångar över flertalet olika branscher och 

marknader. Detta för att minska korrelationen mellan tillgångarna (Markowitz, 1952, s. 

89). Det här kan i sin tur vara en kritik mot att endast investera efter höga ES-betyg, då 

man utesluter en viss del av utbudet som finns på marknaden. Vilket i teorin även bör 

minska diversifieringsmöjligheterna. Detta påstående stärks även av Capelle-Blancard & 

Monjon (2014, s. 29) som menar att begränsa sig till endast en del av marknaden påverkar 

diversifiering negativt. De fann även stöd för att uteslutande av vissa branscher har en 

negativ effekt på avkastningen. Renneboog et al. (2008b, s. 320) menar att begränsning 

av vissa branscher på grund utav etiska eller miljömässiga kriterier inte har någon vidare 

effekt på avkastningen. 

3.5 Beräkning av riskjusterad abnormal avkastning 

För att mäta huruvida en portfölj har avkastat mer än förväntat jämförs den faktiska 

avkastningen med en estimerad avkastning. De finns idag flera olika 

prissättningsmodeller för att estimera portföljers (eller andra typer av tillgångars) 

avkastning. Den mest använda i praktiken är Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

(Sharpe, 1964). Vidare finns även Fama och French trefaktormodell (Fama & French, 

1993) samt Carharts fyrfaktormodell (Carharts, 1997) som båda är förlängningar av 

CAPM-formeln där fler faktorer har blivit inkluderade för att förbättra estimeringen av 

den förväntade avkastningen. För att beräkna den abnormala avkastningen används det så 

kallade Jensens Alfa. Den definieras som den faktiska avkastningen minus den förväntade 

(estimerade) avkastningen och formuleras som: 

 

𝛼 = 𝑅𝑖 − 𝐸(𝑅𝑖) 

 (Ekvation 1) 

Där, 

α = Abnormal avkastning 

Ri= Portföljens faktiska avkastning 

E (Ri)= portföljens förväntade avkastning 

3.5.1 CAPM 

När Jensen räknade ut alfa använde han CAPM och dess antaganden som grund för 

formeln (Jensen, 1968, s. 391). Vidare bygger Alfa även på Markowitz portföljteori 

gällande sambandet mellan risk och avkastning. Sharpe (1964, s. 433–434) redogör även 

för ytterligare antaganden för att CAPM skall vara tillämpningsbar. Det krävs för det 

första att anta en gemensam riskfri ränta som alla investerare på lika villkor kan låna eller 

låna ut pengar till. Det andra antagandet är att alla investerare har homogena 

förväntningar gällande exempelvis förväntad avkastning, standardavvikelser och 

korrelationer mellan olika tillgångar. Vidare antas även att investerare inte betalar skatt, 

transaktionskostnader, att de har samma tidshorisont för innehavet samt att det råder 

perfekt konkurrens på marknaden (Bodie et al. 2011, s. 281). 
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CAPM baseras på att det existerar ett samband mellan den systematiska risken (den så 

kallade betan, β) och den förväntade avkastningen (Sharpe, 1964, s. 441). Markowitz 

portföljsteori säger att risken i en portfölj kan till viss del diversifieras bort. Den del som 

inte kan diversifieras bort motsvarar den systematiska risken, det vill säga den risk som 

beror på hur marknaden i sin helhet rör sig (Sharpe, 1964, s. 441). CAPM syftar därför 

till att estimera en förväntad avkastning med hänsyn till den riskfria räntan samt hur 

portföljen systematiskt rör sig i takt med marknaden och formuleras således som: 

 

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑟𝑓𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓𝑡) 

 (Ekvation 2) 

Där, 

E (Ri) = Förväntad avkastning för portfölj i 

rf = Riskfri ränta 

βi = Beta koefficient för portfölj i 

rm= Marknadens avkastning 

 

CAPM har sedan den publicerades blivit kritiserad för att endast fungera i teorin och inte 

vara funktionell i praktiken. Många kritiska röster har gjort sig hörda genom åren, men 

några av de möjligtvis största kritikerna är Richard Roll (1977) och Fischer Black (1972). 

Roll (1977, s. 130) drog slutsatsen att det inte är möjligt att faktiskt testa empiriskt om 

CAPM fungerar i verkligheten, detta med anledningen av det inte är praktiskt 

genomförbart att skapa en helt diversifierad portfölj. Roll menade att för att konstruera 

en fullt diversifierad portfölj skulle det vara tvunget att den innehöll alla tillgångar som 

finns på marknaden, vilket i praktiken skulle vara omöjligt. Black (1972, s. 445) 

ifrågasätter påståendet om att den riskfria räntan skulle vara densamma för alla 

investerare. Han menar att antagandet om att alla kan låna ut och låna till samma riskfria 

ränta är orimligt och därför har CAPM ingen praktisk relevans. Detta på grund av att 

antagandet om den riskfria räntan är en sådan vital del av modellen och därför så skulle 

ett uteslutande av det antagandet innebära att CAPM förändras genomgripande eller blir 

oanvändbar.  

3.5.2 Fama-French trefaktormodell 

Fama & French (1992) ifrågasatte CAPM:s estimering av den förväntade avkastningen 

och påstod att den förväntade avkastningen inte endast kan förklaras av den systematiska 

risken (Fama & French, 1992, s. 438). De föreslog därför en modell där fler faktorer 

inkluderades för att beskriva variationen i avkastningen. Dessa faktorer ämnade att ta 

hänsyn till företagsspecifika attribut, något som CAPM förbiser. Den första faktorn som 

Fama & French inkluderade var småbolagseffekten som observerades av Banz (1981). 

Banz (1981, s. 3–4) observerade i sin studie att CAPM tenderade att undervärdera 

avkastningen hos företag med ett lägre marknadsvärde. Den andra faktorn som Fama & 

French (1992, s. 449–450; Bodie et al., 2011, s. 335) fann hade en relevant effekt på 

estimering av avkastning var företagets marknadsvärde i relation till sitt bokförda värde 

(den så kallade BV/MV-ration). De fann att avkastningen hade en negativ relation till 

företagsstorleken och en positiv relation till BV/MV-ration. 

  

För varje faktor används en företagsspecifik koefficient, det vill säga ett beta. Betat för 

företagsstorlek benämns si, betat för BV/MV-ration benämns hi medan betat för den 

systematiska risken benämns 𝛽𝑖 precis som i CAPM. 
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𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑟𝑓𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 

 (Ekvation 3) 

Där, 

i = den i:te aktien 

t = tidpunkt t 

(𝑟𝑖𝑡) = Portföljens förväntade avkastning 

𝑟f𝑡 = Riskfri ränta 

𝛽𝑖 = Beta med respekt för marknaden 

[(𝑟m𝑡)−𝑟f𝑡] = Skillnad i förväntad avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta 

𝑠𝑖 = Beta med respekt för företagsstorlek 

𝑆𝑀𝐵𝑡 = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till företagsstorlek 

ℎ𝑖 = Beta med respekt för förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde 

𝐻𝑀𝐿𝑡 = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till förhållandet mellan 

marknadsvärde och bokfört värde 

  

Således beräknas den totala förväntade avkastningen för en specifik portfölj utifrån den 

förväntade skillnaden i avkastning mellan portföljer med stora bolag och avkastningen 

från portföljer med små bolag (SMB som står för “Small-Minus-Big”), skillnad i 

avkastningen mellan portföljer bestående av företag med lågt BV/MV-ratio och portföljer 

bestående av företag med högt BV/MV-ratio (HML som står för “High-Minus-Low”) 

samt den förväntade skillnaden mellan en marknadsportföljs avkastning och den riskfria 

räntan. 

3.5.3 Carhart fyrfaktormodell 

Carhart (1997) vidareutvecklade Fama & French trefaktormodell genom att inkludera 

ytterligare en faktor, den så kallade momentumeffekten som först observerades av 

Jagadeesh (1990) och vidareutvecklade av Jagadeesh och Titman (1993). 

Momentumeffekten innebär att en aktie tenderar att röra sig i samma riktning under en 

period, det vill säga om aktiekursen gått upp månaden innan tenderar den att fortsätta 

stiga även nästkommande månad och vice versa (Jagadeesh, 1990, s. 896–897).  En 

förklaring till momentumeffekten är att marknaden, och dess aktörer, reagerar långsamt 

på ny information (Chan et al., 1996, s. 1709–1710). Momentumeffekten fångas upp 

genom att använda historisk avkastning under en tidsperiod om ett år (Carhart, 1997, s. 

61). Således genom att ta hänsyn till momentumeffekten kan såväl CAPM:s som 

trefaktormodellens prissättningsfel rättas till stor grad (Carhart, 1997, s. 62). En studie av 

Parmler & Gonzales (2007, s. 314) undersökte huruvida momentumeffekten kunde 

observeras på den svenska respektive amerikanska marknaden och resultatet visade att 

momentumeffekten var närvarande på båda marknaderna. 

  

𝐸(𝑅𝑖𝑡) = 𝑟𝑓𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑤𝑖𝑊𝑀𝐿𝑡 

 (Ekvation 4) 

 

Således adderas momentumfaktorn (WML som står för “Winners Minus Losers”) till den 

redan befintliga formeln för Fama & French trefaktormodell. WML representerar 

skillnaden i förväntad avkastning mellan en portfölj bestående av aktier som haft en stark 

positiv utveckling och avkastningen för en portfölj bestående av aktier som haft en stark 

negativ utveckling under en ettårsperiod. wi motsvarar således betat med respekt för 

momentumeffekten för en specifik portfölj. 
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Både trefaktormodellen och fyrfaktormodellen bygger på samma antaganden som CAPM 

modellen, det är därför förståeligt att multifaktormodellerna fått samma kritik som CAPM 

har för sina antaganden. Fyrfaktormodellen har dock även kritiserats för sin 

momentumeffekt. Detta eftersom det är osäkert om den förklaringsvariabeln verkligen 

täcker den risk den förväntas täcka eller om det finns andra faktorer som kan ha en 

påverkan som exempelvis likviditet (Bodie et al., 2011, s. 433–434). 
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4. TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING 

 

I detta kapitel presenteras och redogörs det för tidigare relevant forskning för studiens 

syfte. Den tidigare forskningen har sammanfattats för att kunna ge inspiration för 

studiens metod samt för att sedan kunna användas till att stärka eller motbevisa vår 

slutsats. Kapitlet avslutas med en sammanställd tabell för studierna. 

4.1 Diltz 

Diltz (1995) undersökte om etisk screening har en effekt på en portföljs prestation. För 

att testa detta konstruerade Diltz (1995, s. 69–70) olika portföljer utifrån olika aktiers 

etik- och miljö-egenskaper. Han studerade sammanlagt 28 olika aktieportföljer mellan 

åren 1989 till 1991 (Diltz, 1994, s. 69). Portföljerna baserades på totalt 150 företag, främst 

från USA (Diltz, 1995, s. 70). Diltz kom fram till att portföljer med höga etiska och 

miljömässiga egenskaper visade positiva tendenser för en portföljs prestation (Diltz, 

1994, s. 76–77). Denna studie var intressant eftersom att den utgår från att konstruera 

portföljer utifrån miljö och etiska egenskaper från olika företag. Detta är något även vi 

ska göra och därför kan det vara intressant för att sedan se om vi får något liknande 

resultat. 

4.2 Cohen, Fenn och Konar 

Cohen et al. (1997) undersökte vad ett företags egna utsläpp hade för effekt på företagets 

aktieutveckling. Detta testades för företag från Amerikanska Standard and Poor's 500 

mellan åren 1987 till 1991 (Cohen et al., 1997, s. 1). För att testa detta konstruerade de 

två portföljer, en med bolag med höga utsläpp och en med bolag med låga utsläpp (Cohen 

et al., 1997, s. 1–2, 4). De kom fram till att portföljen med låga utsläpp presterade lika 

bra, eller bättre, än den med höga utsläpp. Således drog de slutsatsen att en investerare 

inte behöver betala en premium för att investera hållbart (Cohen et al., 1997, s. 3). 

4.3 Yamashita, Sen och Roberts 

Yamashita et al. (1999) studerade relationen mellan miljöomsorgsbetyg (EC-betyg) och 

aktiers avkastning på den amerikanska marknaden för perioden 1986 till 1995 (Yamashita 

et al., 1999, s. 79). Genom att tilldela varje företag en rang utifrån deras EC-betyg (de 

använde sig av två olika källor för EC-betygen) och sedan tilldela varje rang en poäng 

kunde de testa korrelationen mellan företagens avkastning och deras EC-betyg 

(Yamashita et al., 1999, s. 76). Resultatet visade på att det fanns en positiv relation (dock 

ej signifikant) mellan högre avkastning och högre EC-betyg. De fann även en stark 

tendens för att företag med lägre poäng hade sämre avkastning på lång sikt. Nysläppt 

information tydde på en liten men ej signifikant positiv effekt på aktiepriser. Detta tolkade 

de som att hållbart tänkande inte var en viktig fråga för investerare men att ett förbättrad 

EC-betyg tenderade till att ge aktier en svag positiv utveckling. Slutligen fann de även att 

om ett företag ökade sin EC-rang med ett steg kunde de öka sin 10-åriga genomsnittliga 

riskjusterade avkastning med 2,66% (Yamashita et al., 1999, s. 79).  
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4.4 Derwall, Guenster, Bauer och Koedijk 

Derwall et al. gjorde 2005 en studie för att testa sambandet mellan ansvarsfullt 

företagande och finansiell prestation. Genom att använda sig av ett visst eko-

effektivitetsmått konstruerade de portföljer utifrån de företagen med högst mått och de 

med lägst mått. Derwall et al. såg att det fanns många studier som undersökte relationen 

mellan ansvarsfulla och konventionella fonder eller index, men de tog inte hänsyn till att 

exempelvis förvaltares färdigheter varierade, varför de valde att genomföra en studie där 

de skapade egna portföljer. Derwall et al. (2005, s. 52) menar att även om tidigare studier 

funnit bevis för att det existerar konsekvenser av att investera ansvarsfullt innebär detta 

inte att det faktiskt finns ett premium då både hållbara och konventionella fonder kan 

baseras till stor del på samma bolag, varför det är svårt att avgöra om hållbarhetsfaktorn 

är den avgörande skillnaden. Genom att använda sig av eko-effektivitetsbetyg från 

Innovest Strategic Value Advisors ansåg Derwall et al. att de kunde undvika de här 

problemen. Eko-effektivitet är ett koncept som bygger på att relatera det värde ett företag 

skapar (via sina produkter eller tjänster) till det “avfall” som bildas som följd av 

värdeskapandet (Derwall et al., 2005, s. 54). Derwall et al. (2005, s. 53–59) testade tre 

olika strategier för tidsperioden 1995–2003 för amerikanska bolag. Den första strategin 

baserades på att rangordna alla företag efter deras eko-effektivitetsbetyg och sedan 

konstruera portföljer utifrån de företagen med de högsta betygen samt de lägsta betygen. 

Den andra strategin innebar att Derwall et al. delade in alla företag i tolv olika industrier. 

För varje industri rangordnades företagen efter deras eko-effektivitetsbetyg och sedan 

skapades två portföljer: en för lågt betyg (Sämst-i-klass) och en för högt betyg (Bäst-i-

klass). Den tredje strategin innebar att de tog en lång position i den högt rankade 

portföljen och en kort position i den lågrankade portföljen (båda portföljerna från strategi 

ett). Portföljernas prestationer mättes utifrån CAPM, Jensens Alfa, Carharts 

fyrfaktormodell samt Sharpekvoten (Derwall et al., 2005, s. 55). Derwall et al. fann att 

företag med ett högt eko-effektivitetsbetyg tenderade att prestera bättre än de med lågt 

betyg. Således fann de att en investeringsstrategi baserad på ansvarsfullt företagande 

kunde ha substantiellt fördelaktiga konsekvenser (Derwall et al., 2005, s. 61). Bäst-i-klass 

portföljerna tenderade att fortsätta prestera bättre än sämst-klass portföljerna även när 

transaktionskostnader inkluderades i beräkningarna. Av den tidigare forskning vi 

presenterar i denna studie är Derwall et al (2005) tillsammans med Cohen et al (1997) de 

enda som visar på ett tydligt positivt samband mellan en hållbar investeringsstrategi och 

finansiell prestation. I stil med denna studie kommer vi att konstruera portföljer baserade 

på sociala och hållbara betyg för att undersöka om det finns en relation mellan finansiell 

prestation och en portfölj ES-betyg. 

4.5 Renneboog, Ter Horst och Zhang 

Renneboog et al. (2008b) undersökte om det kostar att investera etiskt för investerare. 

Studien genomfördes i 17 länder från Asien, Europa och Nordamerika. Studien gick ut på 

att studera avkastningen och risken för 16 036 traditionella fonder och 440 hållbara fonder 

mellan åren 1991 till 2003 (Renneboog et al., 2008b s. 302, 306). Renneboog et al. bildade 

två hypoteser för studien. Den första var att de förväntade sig att traditionella fonder och 

index skulle prestera bättre än hållbara fonder. Den andra hypotesen var att högre 

avkastning kan genereras genom screening, detta eftersom att betydelsefull information 

då kan erhållas, vilket inte endast går att få från aktiepriset (Renneboog et al., 2008b, s. 

303–304). Den första hypotesen grundar sig på en förväntning att screening borde 

medföra sämre avkastning då företag av en viss typ exkluderas oavsett deras historiska 

avkastning. Bland annat redogjorde Renneboog et al. (2008b, s. 303) för det faktum att så 
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kallade sin stocks (som exempelvis tobaks-, alkohol- eller spelbolag) hade historiskt 

bättre avkastning än marknaden. Då exempelvis dessa företag exkluderas på grund av 

screeningmetoden menar således Renneboog et al. att diversifieringsmöjligheterna 

minskar vilket borde vara en nackdel för en hållbar fond. En investerare som investerar 

med en sådan screeningmetod torde därför förvänta sig en lägre avkastning (Renneboog 

et al., 2008b, s. 304). Motsatsvis menar den andra hypotesen att företag som har anammat 

ett hållbart tänkande har en bättre bolagsstyrning och ledande kompetens vilket borde 

förbättra företagets prestation på ett positivt sätt. Socialt, etisk och hållbar screening kan 

medföra att kostnader som uppkommer som konsekvens av sociala eller miljömässiga 

kriser kan undvikas. Således menar Renneboog et al. (2008b, s. 305) att om dessa 

kostnader värderas felaktigt på kort sikt kan detta leda till att hållbara fonder presterar 

bättre än konventionella fonder på lång sikt. 

 

Renneboog et al:s studie använde sig av modellerna CAPM och Carharts Fyrfaktormodell 

för att beräkna ett riskjusterat alfa för alla fonder (Renneboog et al., 2008b, s. 305). 

Överlag fann Renneboog et al. inga signifikanta bevis på att hållbara fonder presterade 

bättre än traditionella, dock fann de att hållbara fonder tenderade att underprestera jämfört 

med de traditionella. För vissa länder, såsom Sverige och Frankrike, fann de signifikanta 

bevis för att hållbara fonder underpresterade gentemot de traditionella (Renneboog et al., 

2008b, s. 321). För att testa ytterligare lade Renneboog et al. (2008b, s. 310) till tre 

faktorer: en etisk faktor, fond storlek samt fondförvaltaravgifter. Dessa faktorer tillför 

dock ingen signifikant information varför resultatet blev detsamma som innan. 

 

Vidare undersökte Renneboog et al. även fonderna över tid och fann att under två av tre 

tidsperioder underpresterade de hållbara fonderna men att den tredje perioden var både 

traditionella och hållbara fonder på en likvärdig nivå. Studiens resultat talar därför för att 

det finns en kostnad för de som väljer att investera hållbart. En av anledningarna kan vara 

att hållbara fonder är för dyra eller att det finns ett överpris på hållbara fonder som 

Renneboog et al. (2008b, s. 304, 309) påpekar kan bero på en hög efterfrågan som ökar 

aktiens pris över dess fundamentala värde. Vidare fann de även att hög screening-

intensitet påverkar de hållbara fondernas riskjusterade avkastning negativt. Med detta 

menar Renneboog et al. (2008b, s. 321) att med allt annat lika medför ökad screening-

aktivitet kostnader som sänker fondens avkastning. 

4.6 Utz och Wimmer 

Utz och Wimmer (2014) undersökte mellan åren 2002–2010 skillnaden mellan 

konventionella och socialt ansvarsfulla fonder i termer av ESG-betyg samt riskjusterad 

avkastning. Studien baseras på den amerikanska marknaden (Utz & Wimmer, 2012, s. 

74). Den riskjusterade avkastningen beräknades utifrån fyra olika modeller: Treynor-

kvoten, Modigliani och Modigliani, Sharpekvoten samt Jensens alfa (Utz & Wimmer, 

2014, s. 76). Hypoteserna som Utz & Wimmer utgick från syftade att undersöka om det 

fanns någon skillnad mellan konventionella och hållbara fonder beträffande 1) 

avkastning, 2) risk 3) abnormal avkastning och 4) M^2 (Utz & Wimmer, 2014, s. 76). 

Studiens resultat visade att ingen av de konventionella eller hållbara fonderna gav någon 

genomsnittlig överavkastning samt att ingen av fondtyperna presterade bättre eller sämre 

än den andra (Utz & Wimmer, 2014, s. 80). Utz och Wimmer (2014, s. 80) fann även att 

de konventionella fonderna hade ett lägre ESG-betyg än de hållbara fonderna, vilket 

betyder att de konventionella fonderna är mindre hållbara och etiska än de hållbara 

fonderna. Utz och Wimmer (2014, s. 80) tittade även på de fonderna med lägst ESG-betyg 
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och jämförde dessa. Även här hittade man att hållbara fonder har signifikant högre ESG-

betyg än de konventionella. 

 

Utz och Wimmer (2014, s. 80) fann även att hållbara fonder inte alltid uteslöt mindre 

etiska bolag, detta eftersom att de med låga ESG-betyg gick att finna i de hållbara 

fonderna såväl som i de konventionella fonderna. Det här innebär att negativ screening 

inte är en given metod för att screena bort oetiska bolag helt och hållet (Utz & Wimmer, 

2014, s. 74). 

 

Tabell 1. Sammanfattning av den empiriska referensramen. 

Författare, år Typ av portfölj Undersökningsperiod, 

Land/Område 

Relation mellan 

hållbarhet och 

finansiell prestation 

Diltz, 1995 Egenkonstruerade 1989–1991, USA Ingen signifikant 

relation 

Cohen et al., 

1997 

Egenkonstruerade 1987–1991, USA Signifikant positiv 

relation 

Yamashita et al., 

1999 

Egenkonstruerade 1986–1995, USA Ingen signifikant 

relation 

Derwall et al., 

2005 

Egenkonstruerade 1995–2003, USA Signifikant positiv 

relation 

Renneboog et 

al., 2008 

Fonder 1991–2003, Asien, 

Europa, Nordamerika 

Ingen signifikant 

relation 

Utz & Wimmer, 

2014 

Fonder 2002–2010, USA Ingen signifikant 

relation 
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5. METOD 

 

I detta kapitel redogörs det för studiens hypoteser och metod. Kapitlet inleds med att 

övergripande förklara metodprocessen och sedan definiera våra statistiska och icke-

statistiska hypoteser. Därefter redogörs det för studiens datainsamling, urval samt 

datahantering. Vidare förklaras även studiens tillvägagångssätt för konstruktion av ES-

portföljerna samt tillhörande delar. Sedan beskrivs och redogörs det även för olika 

statistiska fel och regressionsanalyserna för våra modeller. Därefter diskuteras 

hypotestest och de statistiska feltyperna. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion om 

vår valda metod. 

 
Figur 1. Studiens översiktliga metodprocess. 

 

Figur 1 illustrerar en förenklad bild av studiens praktiska process med syftet att göra det 

tydligare för läsaren att förstå vårt tillvägagångssätt. Processen startar med att definiera 

statistiska så väl som icke-statistiska hypoteser. Därefter samlades in och bearbetades 

data från Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande. Utifrån Folksams ES-betyg 

samlades data in från Thomson Reuters Datastream vilket sedan bearbetades i Microsoft 

Excel. Sedan hämtade även data från AQR. Som ett tredje steg konstruerades portföljer 

utifrån ES-betygen. Sedan beräknades den riskjusterade abnormala avkastningen utifrån 

olika riskjusterade modeller. Slutligen erhölls ett resultat som presenteras i kapitel 6 och 

slutsatsen presenteras i kapitel 8. 

5.1 Definition av hypoteser  

5.1.1 Huvudhypotes 

I denna studien syftar vi till att undersöka om det finns ett samband mellan en portföljs 

ES-betyg och dess riskjusterade abnormala avkastning och även undersöka huruvida 

portföljer med högre betyg presterar bättre än företag med lägre betyg. För att göra detta 

kommer vi att konstruera portföljer som baseras på företag från Folksams Index för 

Ansvarsfullt Företagande. Dessa tester kommer att upplysa oss om hur marknaden 

värdesätter företags ansvarsfulla arbete. Våra förhoppningar är även att dessa tester 

kommer svara på huruvida en strategi utifrån ES-betyg kan vara lönsamt i termer av 

riskjusterad abnormal avkastning. 

 

I enlighet med tidigare studier tror vi att resultatet kommer visa på att det inte kommer 

finnas en signifikant relation mellan företags ansvarsfulla arbete och dess avkastning. De 

flesta studier redogör dock för en svag positiv tendens för företag med högre 

hållbarhetsbetyg att prestera bättre än marknaden. Således bör även vår studie visa på 

svaga positiva tendenser för hållbara företag att prestera bättre än de icke-hållbara 

företagen. 

Definiera 
hypoteser

Datainsamling och 
databearbetning

Konstruera 
portföljer

Beräkna 
riskjusterad 
abnormal 
avkastning

Resultat & 
Slutsats
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För att besvara vår problemformulering konstruerades flera portföljer som testades med 

regressionsanalyser för att undersöka huruvida det finns en signifikant riskjusterad 

överavkastning. För att testa huruvida det finns en skillnad mellan portföljerna med lågt 

betyg och portföljerna med högt betyg konstruerades en differensportfölj som också 

testades med regressionsanalys.  

 

Nollhypotes 1 och 2 är att det inte kommer finnas någon skillnad i riskjusterad abnormal 

avkastning mellan de topprankade E- och S-portföljerna och de lågrankade E- och S-

portföljerna. Respektive alternativhypotes som följer är att det finns en signifikant 

skillnad mellan de topprankade och de lågrankade portföljernas riskjusterade abnormala 

avkastning. 

 

Nollhypotes 3, 4, 5 och 6 är att respektive portföljs riskjusterade abnormala avkastning 

inte är signifikant skild från noll. Respektive alternativhypoteser blir således att 

respektive portföljs riskjusterade abnormala avkastning är signifikant skild från noll. 

 

Hypoteser 

H01: αTE = αLE 

HA1: αTE ≠ αLE 

H02: αTS = αLS 

HA2: αTS ≠ αLS  

 

H03: αTE = 0 

HA3: αTE ≠ 0 

H04: αLE = 0 

HA4: αLE ≠ 0 

 

H05: αTS = 0 

HA5: αTS ≠ 0 

H06: αLS = 0 

HA6: αLS ≠ 0 

 

Där 

α = Riskjusterad abnormal avkastning (alfa) 

TE = Portfölj för högt E-betyg 

LE = Portfölj för lågt E-betyg 

TS = Portfölj för högt S-betyg 

LS = Portfölj för lågt S-betyg 

5.2 Datainsamling 

Datat som kommer användas i denna studie kommer från Thomson Reuters Datastream 

(aktiedata och 10-årig statsobligationsränta) samt Folksams Index för Ansvarsfullt 

Företagande (ES-betyg). Vi hämtade även faktorerna för Fama & French trefaktorsmodell 

och Carharts fyrfaktormodell från AQR:s (Applied Quantitative Research) hemsida. 

Anledningen till valet av Thomson Reuters är för att detta är en erkänd källa för finansiell 

data samt att den innehåller just den specifika företagsinformationen som behövs för vår 

studie. Thomson Reuters tillhandahålls via Umeå Universitetsbibliotek. Thomson Reuters 

data är insamlad från andra databaser vilket innebär att den bör betraktas som en 
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sekundärkälla. Dock är den som sagt en erkänd källa varför den torde vara trovärdig. 

Folksams data kommer från de rapporter som publicerats för åren 2006–2009, 2011 samt 

2013. Folksams data är i sig grundad på rapporter från GES Investment Service. Detta 

bör dock inte innebära att Folksams data i sin helhet kan betraktas som en sekundärkälla 

då Folksam gör egna tester och värderingar, oberoende av GES bedömningar. 

Anledningen till varför vi har valt att använda oss av Folksam är för att få fram ES-betyg 

är för att vi ser de som trovärdiga, detta eftersom att de förklarar noga vart de har hämtat 

datamaterialet från och hur de har bearbetat det. Detta är för oss klara bevis på 

tillförlitlighet och transparens. Folksams betyg är även lätt att handskas med och att förstå, 

av den orsaken att de är väldigt tydliga och att deras ES-betygsskala går från 0 till 7. 

Folksam ger ut två olika betyg, ett betyg för företagets arbete med miljömässiga och 

hållbara frågor (E-betyg) samt ett betyg för företagets arbete med mänskliga- och sociala 

rättighetsfrågor (S-betyg). En annan anledning till att vi har valt Folksam är att det inte 

finns många andra institutioner eller företag som ger ut ES-betyg för svenska företag. 

Några exempel på företag som ger ut hållbarhetsbetyg för svenska bolag är GES, Asset4 

samt Bloomberg. Dock har ingen av dessa aktörer varit möjliga för oss att använda, 

eftersom att GES inte ger ut sina betyg till studenter samt att Bloomberg och Asset4 inte 

har betyg för alla bolag på Stockholmsbörsen. Vi har även valt att hämta faktorerna 

(MKT, SMB, HML samt WML) för de prissättningsmodeller vi använder i denna studie 

via AQR:s hemsida. Anledningen till att vi har valt att använda oss utav AQR:s 

datamaterial är på grund av att andra tidigare studier och har använt sig av dem. Vi ser 

även de som tillförlitliga då de bidrar med sin forskning till flera olika finansiella 

rådgivare, banker, försäkringsbolag, donationer, stiftelser samt pensionsfonder (AQR, 

2016). Av dessa anledningar anser vi AQR vara en säker och trovärdig källa. 

5.3 Urval 

Det data vi har samlat in sträcker sig från 2006-01-01 till 2016-12-31. Folksams Index 

har publicerats i slutet av november och början av december åren 2006–2009, 2011 samt 

2013 och av den anledningen har vi valt att skapa de första portföljerna i slutet av 

december då marknaden haft möjlighet att anpassa sig till informationen. Det sista 

kalenderåret vi haft tillgång till är 2016 och således avslutas de sista portföljerna den sista 

december det året. Vi kommer att utgå från Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande. 

Från de företag som inkluderas i Folksams index kommer de 20% (samt 10%) med högsta 

betyg samt de 20% (samt 10%) med lägst betyg att väljas. Urvalets samtliga företags 

stängningskurser kommer att hämtas från Thomson Reuters Datastream. Totalt finns över 

200 bolag inkluderade i Folksams Index. Större företag har oftast två typer av aktier: A-

aktier och B-aktier (ibland finns även C-aktier). A-aktier tenderar att vara mindre likvida 

än B-aktier, den främsta anledningen är att A-aktier har fler röster än B-aktier. I vårt 

datamaterial begränsar vi oss till den mest likvida aktien då vi endast kommer att använda 

en aktie för varje företag. Vi kommer inte att ta hänsyn till eventuell skatt och 

transaktionskostnader. 

 

I de fall data för ett helt år saknats för en aktie (detta kan vara på grund av att aktiens data 

inte finns tillgänglig via Thomson Reuters, att företaget gått i konkurs, fusionerats eller 

avnoterats från marknaden) har aktien ändå inkluderats för de månader där data finns 

tillgänglig. Om data för hela portföljperioden saknas har aktien istället ersatts med den 

aktie med det närmast liggande betyget och således har portföljerna konsekvent bestått 

av rätt antal aktier. För att undvika survivorship bias har företag som inte varit tillgängliga 

hela mätperioden inkluderats i studien. 
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5.4 Datahantering 

I detta avsnitt beskrivs hur vårt insamlade data har hanterats och bearbetats. Samtliga 

uträkningar och datahantering har gjort i programmet Microsoft Excel. Vidare kommer 

vi att använda oss av månatlig data i denna studie, främst för att underlätta 

datahanteringen som annars skulle kunna bli väldigt omfattande. Brown & Warner (1985, 

s. 3–4) påstår även att de finns ett flertal skillnader mellan månatlig och daglig aktiedata. 

Exempelvis menar de att daglig aktiedata tenderar att avvika från normalitet mer än 

månatlig. Således anser vi att månatlig data är ett bättre alternativ för vår studie då 

trovärdigheten torde förbättras. Månadsdatat kommer sträcka sig från stängningskursen 

för den sista dagen på föregående månad till stängningskursen för den sista dagen på den 

aktuella månaden. 

 

Så som beskrevs i avsnitt 5.3 skapades först en lista över alla företag från Folksams Index 

för Ansvarsfullt Företagande för åren 2006–2009, 2011 samt 2013 med respektive 

företags ISIN-kod (en unik identitetskod för värdepapper) samt E- och S-betyg. Därefter 

sorterades listan och 20% av de med högst betyg samt 20% av de med lägst betyg valdes 

ut för varje år. Således skapades en lista bestående av företag med högst och lägst E-betyg 

och en lista bestående av de företagen med högst och lägst S-betyg. I de fall flera företag 

hade samma betyg gjordes ett slumpmässigt urval för att endast inkludera det antal som 

motsvarade 20%. För att göra ett slumpmässigt urval användes Excel-funktionen SLUMP 

för att tilldela varje företag med samma betyg en slumpmässig siffra mellan 0 och 1. 

Därefter sorterades företagen från högst till lägst med den slumpmässiga siffran som 

sorteringsnyckel. Därefter togs det antal företag från toppen av listan som behövdes för 

att fylla upp urvalskvoten. För de år där ES-betyg saknas (det vill säga de år där Folksam 

ej publicerat ES-betyg) användes ES-betyget för det senaste året där ES-betyg var 

tillgängligt (exempelvis användes ES-betygen från 2013 till portföljerna för 2014–2016). 

Detta kan i praktiken ses som att portföljen fortgår under den tid som ES-betygen inte 

finns tillgängliga. Efter detta laddades aktiedata ned från Thomson Reuters Datastream i 

form av ett return index (RI). Return Index kommer beskrivas mer i avsnitt 5.7 Därefter 

beräknades varje akties avkastning genom formeln: 

 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑅𝐼𝑖𝑡

𝑅𝐼𝑖𝑡−1
− 1 

 (Ekvation 5) 

 
Där: 

Rit = Avkastning för aktie i för slutet av månad t 

RIit = 𝑅eturn Index vid slutet av månad t för aktie i 

RIit-1 = 𝑅eturn Index vid slutet av månad t-1 för aktie i 

 

Slutligen beräknades varje portföljs månadsavkastning genom att ta medelvärdet (genom 

att använda funktionen MEDEL i Excel) av avkastningen från de aktier som var 

inkluderade i portföljen för varje månad enligt följande formel: 

 

𝑅𝑃𝑜𝑟𝑡𝑓ö𝑙𝑗 =
(𝑅𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒1 + 𝑅𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒2+. . . +𝑅𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑛

𝑛
 

 

 (Ekvation 6) 
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I nästa steg laddades data ned från AQR. I detta data fick vi tillgång till de olika faktorerna 

som används i de olika prissättningsmodellerna (CAPM samt tre- och fyrfaktormodellen). 

Detta data var dock uttryckt i amerikanska dollar (USD) och behövde därför konverteras 

till svensk valuta (SEK). Först gjorde vi om AQR:s MKT-faktor för den svenska 

marknaden till den svenska marknadens avkastning, RM, (uttryckt i USD) genom att 

addera den amerikanska riskfria räntan (som också erhölls från AQR). Därefter skapades 

ett prisindex genom att sätta månad 0 (det vill säga 2005-12-31) till 100. Prisindex för 

månad 1 blev då (1+RMmånad 1)*100, för månad 2 blev prisindexet (prisindexmånad 

1)*(1+RMmånad 2), för månad tre blev prisindex (prisindex månad 2)*(1+RMmånad 3) 

och så vidare. På liknande sätt skapades ett prisindex för de andra tre faktorerna. Därpå 

multiplicerades prisindexen för varje månad med den månatliga växelkursen för USD och 

SEK (valutakurserna hämtades från Thomson Reuters Datastream). Slutligen beräknades 

faktorerna i svensk valuta genom att ta det valutakonverterade prisindexet för månad t 

och dividera med prisindexet för månaden innan och sedan subtrahera med 1. För att 

slutligen få MKT-faktorn i svensk valuta subtraherades den riskfria räntan (hämtad från 

Thomson Reuters Datastream) från marknadsavkastningen, RM, uttryckt i SEK. 

 

Vidare har vi använt oss av riskjusterade prissättningsmodeller likt andra 

forskningsstudier så som Derwall Et al. (2005) och Renneboog et al. (2008b) för att 

beräkna den riskjusterade abnormala avkastningen (alfa). För att uppskatta alfa utfördes 

regressioner som baserades på CAPM, Fama & French Trefaktormodell samt Carhart 

Fyrfaktormodell. Regressionerna kommer att redogöras för i detalj i avsnitt 5.10. 

5.5 Portföljkonstruktion 

Likt Derwall et al. (2005) konstruerade vi egna portföljer som baserades på företags ES-

betyg. Till en början konstruerades fyra portföljer. Den första portföljen bestod av topp 

20% företag med högsta E-betyg och den andra portföljen bestod av de 20% med lägst E-

betyg. Den tredje portföljen bestod av de 20% företag med högst S-betyg och den fjärde 

portföljen bestod av de 20% med lägst S-betyg. I likhet med Derwall et al. (2005) 

skapades även differensportföljer för såväl E- samt S-portföljerna. Dessa konstruerades 

genom att ta avkastningen från den portfölj med högst betyg och subtrahera avkastningen 

från den portföljen med lägst betyg. Vi konstruerade även portföljer baserade på de 10% 

av företagen med bäst betyg och de med sämst betyg på liknande sätt som de portföljer 

som baserades på de 20% bästa och sämsta företagen. Även för dessa portföljer skapades 

två differensportföljer, en för vardera betyg. Portföljerna uppdaterades årligen i samband 

med att Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande publicerats och marknaden tagit del 

av informationen. Som tidigare nämnts har Folksams index i genomsnitt publicerats i 

slutet av november eller början av december. Av denna anledning har vi valt att uppdatera 

varje portfölj i slutet av december varje år då vi kan vara säkra på att marknaden tagit till 

sig informationen. Som tidigare nämnts kommer vi för de år som Folksams index inte har 

publicerats använda det föregående årets portfölj. Vi anser att detta fortfarande kommer 

att ge ett trovärdigt resultat för studien. Wimmer (2012, s. 10) menar att det tar i 

genomsnitt två år innan en fonds ESG-betyg sjunker. För åren 2014–2016 saknas det 

publicerade index varför två-årsgränsen för dessa portföljer kommer att överskridas. 

Således är vi medvetna om att ES-betygen för dessa portföljer kan komma att förändras 

under den här tiden men vi antar att betygen kommer att vara konstanta. Det bör även 

nämnas att Wimmer (2012) studerade fonder vars betyg förändrades till stor del på grund 

av förändrade innehav. Detta stärker vidare vårt antagande då innehaven i portföljerna 
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endast ändras om företagens ES-betyg förändras. Portföljerna kommer att vara 

likaviktade, det vill säga att det kommer endast ingå en aktie per företag i varje portfölj. 

Således kommer alla aktier ha samma vikt vid beräkningen av portföljens ES-betyg. 

 

Tabell 2. En sammanfattande förklaring av portföljernas struktur. 

Portfölj 1 Portfölj 2 Portfölj 3 Portfölj 4 

20% av företagen 

med högst E-betyg 

20% av företagen 

med lägst E-betyg 

20% av företagen 

med högst S-betyg 

20% av företagen 

med lägst S-betyg 

Portfölj 5 Portfölj 6 Portfölj 7 Portfölj 8 

10% av företagen 

med högst E-betyg 

10% av företagen 

med lägst E-betyg 

10% av företagen 

med högst S-betyg 

10% av företagen 

med lägst S-betyg 

Portfölj 9 

(differensportfölj) 

Portfölj 10 

(differensportfölj) 

Portfölj 11 

(differensportfölj) 

Portfölj 12 

(differensportfölj) 

Avkastning för 

portfölj 1 minus 

avkastning för 

portfölj 2 

Avkastning för 

portfölj 3 minus 

avkastning för 

portfölj 4 

Avkastning för 

portfölj 5 minus 

avkastning för 

portfölj 6 

Avkastning för 

portfölj 7 minus 

avkastning för 

portfölj 8 

5.5.1 Beräkning av viktade ES-betyg 

För varje portfölj kommer ett ES-betyg att beräknas genom att vikta betygen för varje 

enskild aktie. Således kommer ett genomsnittligt ES-betyg för portföljen att beräknas på 

en årlig basis. Utifrån dessa årliga ES-betyg kommer ett genomsnittligt ES-betyg 

beräknas för hela mätperioden för respektive portfölj. Således kommer vi att kunna se om 

ES-betygen kommer skilja sig mellan topp- och botten-portföljerna och då kunna dra en 

slutsats huruvida ES-betygen har en betydelse för en portföljs riskjusterade abnormala 

avkastning. På ett liknande sätt kommer ES-betygen beräknas för differensportföljerna 

genom att ta betyget för den topprankade portföljen minus betyget för den lågrankade 

portföljen. 

5.6 Riskfri ränta 

Den riskfria räntan är en av variablerna i CAPM såväl som tre- och fyrfaktormodellen. 

För att få fram den riskfria räntan har vi använt oss av svenska statsobligationer med en 

löptid på tio år. Statsobligationerna är utfärdade av Riksbanken. Dessa statsobligationer 

är det närmsta man kan komma till en riskfri ränta. Då vi kommer att använda oss av 

månatliga data kommer vi att använda en månadsbaserad riskfri ränta. Den riskfria räntan 

har hämtats från Thomson Reuters. 
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5.7 Return Index 

Vi kommer använda ett return index (RI) från Thomson Reuters Datastream. RI används 

för att mäta en tillgångs teoretiska värdeutveckling över en specificerad tidsperiod. Vi 

kommer således att använda ett RI för att se hur en akties värde förändrats över tid. Ett 

antagande för RI är att utdelningar återinvesteras samt att hänsyn tas splittar och 

emissioner. Formeln för RI är: 

 

𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝐼𝑡−1 ∗
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
 

 (Ekvation 7) 

Förutom när t = betaldag för utdelningen då: 

 

𝑅𝐼𝑡 = 𝑅𝐼𝑡−1 ∗
𝑃𝑡 + 𝐷𝑡

𝑃𝑡−1
 

 (Ekvation 8) 

Där: 

Pt = Pris för aktien på betaldagen för utdelning 

Pt-1 = Pris för aktien dagen innan betaldagen för utdelning 

Dt = Utdelning på utdelningsdagen 

5.8 Köp-och-håll strategi 

En köp-och-håll strategi går ut på att aktivt välja ut aktier att investera i en viss tidsperiod 

och att behålla dessa oavsett fluktuationer i marknaden (Hui & Chan, 2014, s. 515). Vår 

tidsperiod kommer att vara ett år eftersom portföljernas innehav endast kommer 

uppdateras en gång per år. Varje portföljs prestation kommer därefter mätas på 

månadsbasis för att få en bild över portföljens prestation under året. För att räkna ut 

avkastningen används RI och formeln för detta lyder: 

 

𝑅𝑖𝑡 =
𝑅𝐼𝑖𝑡

𝑅𝐼𝑖𝑡−1
− 1 

 (Ekvation 5) 

Där: 

Rit = Avkastning för aktie i för slutet av månad t 

RIit = 𝑅eturn Index vid slutet av månad t för aktie i 

RIit-1 = 𝑅eturn Index vid slutet av månad t-1 för aktie i 

5.9 Statistiska fel 

Vi har undersökt de topp- och lågrankade företagen från Folksams Index för Ansvarsfullt 

företagande. I enlighet med vår problemformulering har vi således gjort vad som kan 

liknas med ett totalurval där alla de bolag vi ämnar undersöka skillnaden mellan har 

inkluderats. Således anser vi att vår studie är garderad mot vissa typer av urvalsfel. Det 

bör ändå föras en diskussion kring olika urvalsfel och andra statistiska fel som kan uppstå 

under forskningsprocessen för att stärka studiens reliabilitet. Enligt Djurfeldt el al. (2003, 

s. 103) krävs det en statistiskt signifikant relation för att kunna bevisa ett samband mellan 

olika variabler eller olika fenomen varför det är viktigt att föra en diskussion om de olika 

urvalsfel som kan uppstå. Urvalsfel uppstår framförallt när urvalet för studien inte 

representerar den population som studien ämnar att undersöka. Vår studie ämnar 
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undersöka den riskjusterade abnormala avkastningen mellan de topprankade företagen 

och de lågrankade företagen från Folksams Index. Vi kommer således att inkludera alla 

de företag på Folksams Index som tillhör de 20% högst rankade företagen och de 20% av 

de lägst rankade företagen. Av denna anledning kan vi påstå att inget urvalsfel har 

inträffat då alla de företag som är av intresse för vår studie har inkluderats. Täckningsfel 

är ett statistiskt fel som uppstår då urvalsramen inte överensstämmer med 

målpopulationen (Dahmström, 2011, s. 354). Detta fel är återigen något vår studie är 

relativt garderad mot. De täckningsfel vår studie kan drabbas av är främst för åren då 

Folksam inte publicerat något index. Då vi har gjort antagandet att ES-betyget fortskrider 

från det senaste publicerade året kan det innebära att vår studie inkluderar företag vars 

betyg i verkligheten har förändrats och således inte bör inkluderas i de 20% av de lägst 

och högst rankade som ingår i vår studie. Som vi tidigare nämnt förändras inte företags 

ES-betyg anmärkningsvärt mellan åren varför det täckningsfel som kan uppstå inte torde 

ha någon större effekt på resultatet. 

 

Två ytterligare statistiska fel vår studie är exponerad mot är mätfel och bearbetningsfel. 

Dahmström (2011, s. 368) beskriver mätfel som en skiljaktighet mellan en variabels mätta 

värde och dess verkliga värde som kan bero på hur felaktigheter i hur variabeln har mätts. 

Vidare beskriver Dahmström (2011, s. 372) bearbetningsfel som en felaktighet som bland 

annat uppkommer när man granskar och kodar uppgifter, bearbetar olika data (i 

exempelvis ett datorprogram) eller liknande felaktigheter. Vår studies exponering mot 

dessa statistiska fel kan förekomma via tre olika instanser. En av källorna vi har samlat 

data från är Folksam. Folksams index bygger i sin tur på rapporter från GES. Således är 

Folksam en sekundär källa. Man kan därför tänka sig att det uppkommit bearbetningsfel 

eller mätfel när GES producerat sina rapporter. Vidare kan även fel uppkomma när 

Folksam, utifrån GES rapporter, bedömer och betygsätter alla företag på 

Stockholmsbörsen. I den sista instansen kan även bearbetningsfel uppstå till följd av vår 

egen hantering av dels datat från Folksam men även aktiekursdata och liknande. Således 

kan exponeringen mot dessa fel bero på att vårt data är primärt eller sekundärt och de 

statistiska felen hamnar då utanför vår kontroll. Som diskuterats tidigare anser vi att dessa 

källor är tillförlitliga och därför valt att använda oss av dessa. Vidare fel kan uppkomma 

på grund av vår egen datahantering, såsom felaktig användning av modeller eller fel som 

kan uppkomma när data hämtas och överförs från andra källor. För att minska risken för 

att ytterligare mät- eller bearbetningsfel skall uppkomma har vi i största mån arbetat efter 

en väl genomtänkt process. Ytterligare åtgärder som vidtagits är att kontrollera 

beräkningarna från Microsoft Excel och sedan jämföra dessa beräkningar med liknande 

beräkningar utförda i statistikprogrammet Stata 12. 

 

Det sista statistiska felet som kommer diskuteras är bortfallsfel. Ett bortfall uppkommer 

då data saknas helt eller partiellt för en individ eller ett studieobjekt (Bryman, 2011, s. 

179). Bortfall kan medföra betydelsefulla konsekvenser för en studie då ett för stort 

bortfall kan leda till ett missvisande resultat (Djurfeldt et al., 2003, s. 108). I vår studie 

har bortfall uppkommit då data för vissa aktier har saknats i Datastream, detta kan bero 

på att företaget har avnoterats från börsmarknaden, upphört att existera eller fusionerats. 

I de fall data för en aktie har saknats har denna tagits bort och ersatts av en annan aktie 

från Folksams Index för Ansvarsfullt Företagande. En tabell över företag som har fallit 

bort och de företag som har ersatt dessa kan ses i appendix 1 och 2. Då detta bortfall är 

relativt litet och att bortfallet har ersatts av företag med liknande betyg anser vi att dessa 

bortfall inte påverkar studiens generaliserbarhet. Det har också förekommit partiellt 

bortfall då vissa företag saknat data för hela året. I de fall partiella data har förekommit 
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har vi ändå valt att behålla sådana aktier i portföljen och inte ersatt det saknade datat. 

Detta eftersom aktien kan ägas under den period där data funnits tillgänglig och det skulle 

leda till bland annat survivorship bias (se avsnitt 5.13) om vi exkluderat aktier med endast 

partiella data. 

5.10 Regressionsanalys 

I detta avsnitt redogör vi för tillvägagångssättet för de statistiska regressioner som gjorts 

under forskningsprocessen. Med regressionsanalys menas en statistisk metod som syftar 

till att undersöka huruvida det finns ett statistiskt samband mellan två eller flera variabler 

(Moore et al., 2011, s. 573–582). En enkel regressionsanalys syftar på en regression som 

kontrollerar sambandet mellan två variabler. Om fler än två oberoende variabler används 

genomförs en så kallad multipel regressionsanalys (Anderson et al., 2009, s. 495). I vår 

studie ämnar vi således undersöka sambandet mellan en responsvariabel och flera 

förklarande variabler. Av denna anledning kommer vi att genomföra såväl enkla som 

multipla regressionsanalyser. Som tidigare nämnts har dessa regressioner beräknats i 

Microsoft Excel. Utöver de oberoende variablerna inkluderas även en stokastisk felterm. 

Den variation som inte kan förklaras av de oberoende variablerna samlas och beskrivs av 

den stokastiska feltermen (Anderson et al. 2009, s. 469). I sin typiska form struktureras 

en multipel regressionsmodell enligt följande form (Anderson et al., 2009, s. 612): 

 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+ . . . +𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀 

 (Ekvation 9) 

där, 

Y = den förklarande variabeln (den så kallade responsvariabeln)  

β0, β1, β2 och βn = parametrar 

X1, X2 och Xn = de oberoende variablerna (även kallade förklarande variabler) 

ε = den stokastiska feltermen (även kallad slumpvariabeln) 

 

Vi genomförde regressioner på tolv olika portföljer. Som nämndes i avsnitt 5.4 grundas 

våra regressioner likt tidigare studier på tre olika prissättningsmodeller: CAPM (ekvation 

2), Fama & French Trefaktormodell (ekvation 3) samt Carhart Fyrfaktormodell (ekvation 

4). För regressionerna användes olika förklarande variabler. I CAPM användes den så 

kallade marknadsfaktorn (MKT). I trefaktormodellen inkluderades även faktorerna SMB 

och HML. I fyrfaktormodellen lades även till momentumfaktorn (MOM).  

 

Jensens Alfa bygger på att en förväntad avkastning har beräknats genom någon typ av 

prissättningsmodell. Således används alfa för att undersöka huruvida en aktie genererat 

en avkastning som är högre än vad marknaden förväntar sig (en abnormal avkastning). 

Om alfa är positivt har således portföljen genererat en abnormal avkastning. Den 

abnormala riskjusterade avkastningen uppskattades utifrån de tidigare nämnda 

prissättningsmodellerna. Resultatet från de olika modellernas uppskattade alfa kommer 

att jämföras för att se hur dessa skiljer sig. 

 

För att skatta alfa användes regressionsanalyser som beräknades i Microsoft Excel. För 

att genomföra regressionerna transformerades först ekvationerna för respektive 

prissättningsmodell för att låta alfa (α) representera konstanten på regressionsekvationens 

högra sida medan portföljens faktiska avkastning minus den riskfria räntan representerar 

ekvationens vänstra sida (se ekvation 10, 11 och 12). Genom dessa regressioner erhölls 

således den skattade riskjusterade överavkastningen för samtliga portföljer. Dessa 
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regressioner har även testats i statistikprogrammet Stata 12 för att kontrollera för bland 

annat multikollinjäritet och för att verifiera att resultatet överensstämmer med våra 

tidigare beräkningar i Microsoft Excel. 

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) 

 (Ekvation 10) 

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑡 

 

 (Ekvation 11) 

 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑟𝑓𝑡 = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚𝑡 − 𝑟𝑓𝑡) + 𝑠𝑖𝑆𝑀𝐵𝑡 + ℎ𝑖𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝑤𝑖𝑊𝑀𝐿𝑡 + 𝜀𝑡 

  

 (Ekvation 12) 

Där, 

i = den i:te aktien 

t = tidpunkt t 

Rit = Portföljens faktiska avkastning 

rft = Riskfri ränta 

αit = Riskjusterad abnormal avkastning för portfölj i under period t 

βi = Beta med respekt för marknaden 

rmt – rft = Skillnad i faktisk avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta 

si= Beta med respekt för företagsstorlek 

SMBt = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till företagsstorlek 

hi = Beta med respekt för förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde 

HMLt = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till förhållandet mellan 

marknadsvärde och bokfört värde 

wi = Beta med respekt för förhållandet mellan aktier som haft en stark positiv utveckling 

och aktier som haft en starkt negativ utveckling 

WMLt = Skillnaden i den faktiska avkastningen mellan aktier som haft en stark positiv 

utveckling och aktier som haft en stark negativ utveckling under en period om ett år 

εt = Slumpvariabel 

 

Keller (2005, s. 591) menar att det finns fyra olika villkor som datat bör uppfylla för att 

regressionsmodellen skall vara en lämplig statistisk metod. Dessa villkoren relaterar till 

sannolikhetsfördelningen av feltermen (ε) och kan sammanfattas som följande 

1. Feltermens sannolikhetsfördelning antas vara normalfördelad. 

2. Feltermens fördelning har medelvärdet 0. 

3. Feltermens standardavvikelse är konstant oberoende av värdet på den förklarande 

variabeln (X). 

4. Feltermens värde för ett specifikt värde av responsvariabeln (Y) är oberoende 

relaterad till feltermens värde för ett annat värde av Y. 

 

Genom Microsoft Excels regressionsanalys fick vi fram de olika koefficienterna (betan) 

för de förklarande faktorerna tillsammans med p-värden och förklaringsgrad. 

Förklaringsgraden visar på hur stor del av variationen som kan förklaras av de 

förklaringsvariabler som inkluderas i regressionen. En låg förklaringsgrad tyder på att 

förklaringsvariabeln inte ger en bra förklaring av variationen (Studenmund, 2001, s. 15). 

Vidare har signifikansnivåer på 1%, 5% samt 10% använts. Resultaten från 

regressionsanalyserna kommer presenteras i kapitel 6. 
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5.11 Hypotestest 

När hypoteser ska prövas är det viktigt att se om slumpen har haft någon betydelse. Detta 

innebär att under statistiska hypotesprövningar, är det av ytterst relevans att se om 

resultatet som nåtts är korrekt eller om det kan bero på slump (Djurfeldt et al., 2003, s. 

183). För att kunna se om slumpen har haft en påverkan på resultatet uppskattas ett p-

värde vid statistiska hypotesprövningar. P-värdet talar om för oss sannolikheten att det 

redovisade resultat skulle bero på slumpen (Djurfeldt et al., 2003, s. 186). Enligt Lantz 

(2014 s. 89) finns det en rad parametrar som har en inverkan på uppskattningen av p-

värdet, dessa kan exempelvis vara urvalets storlek, formuleringen av hypoteserna och 

stickprovets olika parametrar och värden.  

 

Lantz (2014 s. 84) säger vidare att vid statistiska hypotesprövningar är det viktigt att 

klargöra vilken signifikansnivå som valts för att förkasta nollhypotesen. Eftersom att det 

måste vara tydligt från början på vilken nivå man är beredd att förkasta nollhypotesen och 

på så sätt visa hur stor risk man är villig att ta. I vår studie har vi använt oss av 

signifikansnivåerna 1%, 5% samt 10%. Dessa signifikansnivåerna är några av de 

vanligaste enligt Lantz (2014, s. 84). 

5.12 Statistiska feltyper  

Enligt Djurfeldt et al. (2003, s. 192) finns det två typer av fel som kan uppstå vid en 

hypotesprövning. De två felen brukar benämnas typ 1-fel och typ 2-fel. Typ 1-fel innebär 

att en sann nollhypotes förkastas. I vårt fall skulle det innebära att vi förkastar (givet att 

den är sann) att det inte finns en skillnad mellan topp-ES portföljerna och botten-ES 

portföljerna i termer av riskjusterad abnormal avkastning, trots att det inte finns en 

skillnad. Enligt Djurfeldt et al. (2011, s. 186–192) finns det ett antal metoder för att 

motverka typ 1-fel, dessa är att minska eller välja en lägre signifikansnivå samt att ta ett 

större urval ur populationen för att minska risken för slump och avvikelser. Djurfeldt et 

al. (2011, s. 192) höjer dock ett varningens finger för att reducera risken för typ 1-fel allt 

för mycket, eftersom att en reducering för att begå ett typ 1-fel innebär en ökad risk för 

att begå ett typ 2-fel. P-värdet används för att tala om risken för oss att begå ett typ 1-fel, 

detta går till genom att se att p-värdet är lägre eller ekvivalent med signifikansnivån 

(Djurfeldt et al., 2003, s. 186). Typ 2-fel innebär att man inte förkastar en felaktig 

nollhypotes (Djurfeldt et al., 2011, s. 192). Detta skulle i vår studie innebära att vi inte 

förkastar att det inte finns en skillnad mellan topp-ES portföljerna och botten-ES 

portföljerna i termer av riskjusterad abnormal avkastning, givet att det är falsk. Enligt 

Djurfeldt et al. (2003, s. 192) är typ 2-fel inget som går att beräkna (det är ett okänt tal), i 

motsats till typ 1-fel där p-värdet används. 

 

Vi har i denna studie att gjort så gott vi kan för att minska risken för typ 1- och typ 2-fel. 

Detta genom att bland annat använda oss av olika signifikansnivåer (1%, 5% samt 10%) 

som vi nämnt tidigare. Genom att testa på olika signifikansnivåer märker vi om det blir 

någon stor skillnad mellan dem och på så sätt kunnat undersöka detta närmare. Vi anser 

genom att bland annat göra detta fås en bra balans för risken för typ 1- och typ 2-fel samt 

att vi är mer medvetna om riskerna och därför mer aktsamma när vi tolkar resultatet från 

regressionsanalyserna. 
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5.13 Metodkritik 

Även noga förberedd och planerad metodprocess kan innehålla tvivelaktiga moment. 

Både Johansson Lindfors (1993, s. 117) och Bryman (2011, s. 304) ifrågasätter 

användningen av sekundärdata. De menar på att datainsamlingens ändamål eller syfte kan 

skilja sig mellan primärkällan och den sekundära källan samt att författarna saknar 

kontroll över sekundärdatats kvalitet. I vårt fall har möjligheten till primärdata varit starkt 

begränsad varför användningen av sekundära har varit en nödvändighet. Det använda 

sekundärdatat anser vi ändå har varit av god kvalitet då det är bearbetat och utgivet av 

trovärdiga och allmänt kända finansiella institutioner och företag. Det hade varit 

genomförbart att beräkna de riskfaktorer som användes i de olika prissättningsmodellerna 

på egen hand. Vi har valt att använda oss av AQR:s beräknade riskfaktorer, detta för att 

vi har ett stort förtroende för AQR:s datamaterial samt att det skulle vara tidskrävande att 

beräkna riskfaktorerna på egen hand. Gällande ES-betygen skulle studien göras mer 

tillförlitlig om dessa fanns tillgängliga för varje år mellan 2006 och 2016. Dock finns det 

som tidigare nämnt studier som menar på att ett företags ES-betyg inte tenderar att 

förändras markant förrän efter några år då betyget publicerats varför det är rimligt för oss 

att anta ett konstant ES-betyg då den längsta perioden med ej publicerade betyg är tre år. 

 

Bodie et al. (2011, s. 414) menar att test av en prissättningsmodell även är ett förenat test 

av marknadens effektivitet (joint hypothesis). Detta kan ses som en svårighet då man skall 

dra en slutsats om huruvida riskjusterade abnormala avkastningar existerar eller ej då 

förekomsten av dessa avkastningar kan antingen bero på felaktigheter i 

prissättningsmodellerna eller marknadens ineffektivitet (Bodie et al., 2011, s. 360). Av 

denna anledning kan vi inte utesluta att denna studies resultat beror på bristande 

marknadseffektivitet eller felaktiga prissättningsmodeller. På grund av denna problematik 

kräver en slutsats ett antagande om att prissättningsmodellerna är korrekta eller att 

marknaden är effektiv. Vi väljer att anta att de prissättningsmodeller vi använder beaktar 

risk på ett korrekt sätt och att eventuell abnormal avkastning beror på ineffektivitet i 

marknaden. Som nämndes i avsnitt 5.9 innebär metoden också att vissa bearbetningsfel 

kan uppkomma. Vi har arbetat aktivt för att motverka förekomsten av sådana fel men kan 

inte gardera oss för att sådana fel ändå förekommit till en låg grad. 

 

I denna studie bortser vi från transaktionskostnader, så som courtage, samt skatter. Vi tar 

inte hänsyn till dessa för att det skulle leda till omfattande arbete och datahantering. En 

svårighet med att inkludera sådana kostnader skulle vara att olika investerare har olika 

kostnader som kan bero på exempelvis vilken bank investeraren köper och säljer aktie via 

eller vilken typ av kontotyp investeraren använder. Av denna anledning kommer olika 

individuella investerare ha olika möjligheter till överavkastning då högre 

transaktionskostnader skulle kunna medföra minskad avkastning. Vi är medvetna om att 

transaktionskostnader kan ha en signifikant effekt på portföljernas avkastning och 

studiens resultat. Trots detta anser vi att det kommer vara för omfattande och tidskrävande 

att inkludera transaktionskostnader i studien. Vi lämnar det därför till varje läsare att 

själva avgöra huruvida det finns möjlighet till överavkastning eller ej utifrån deras 

individuella förutsättningar. Även skatten skiljer sig mellan olika investerare varför det 

skulle kunna anses missvisande att ta hänsyn till detta. Vi kan även se att tidigare studier 

(Derwall et al. 2005; Renneboog et al. 2008b) uteslutit skatt även om de inkluderat andra 

transaktionskostnader. 
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Datat kommer bestå av stängningskursen för samtliga aktier. Detta för att aktiekursen kan 

fluktuera olika under dagen vilket betyder att investerare har möjlighet att köpa aktierna 

på andra priser än stängningskursen. Vi anser att det är osannolikt att en investerare alltid 

kan lyckas köpa eller sälja vid de bästa kurserna under dagen. Således torde 

stängningskursen ge en mer rättvisande bild för en lång tidsperiod. Det är även normativt 

att använda stängningskursen vid forskning och studier. 

 

Slutligen bör nämnas det så kallade survivorship bias vilket är när företag som försvunnit 

från marknaden, exempelvis på grund av konkurs eller sammanslagning, inte tas hänsyn 

till i en studie. Genom att inte ta med dessa bolag skulle en orättvis bild skapas eftersom 

endast de företag som har varit starka nog att överleva kommer att inkluderas och således 

kommer studien inte ta hänsyn till ekonomiskt svaga bolag. För att motverka survivorship 

bias kommer därför inte bolag som försvunnit från marknaden att exkluderas. 
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6. RESULTAT 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera de resultat vi kommit fram till samt resultatet 

från de statistiska testerna. Detta kapitel kommer att förklara och tydliggöra resultatet i 

både grafisk och skriftlig form. 

 

6.1 Övergripande definition av förkortningar 

I tabellen nedan sammanställer vi de olika förkortningar som används konsekvent i 

kapitlen för resultat och slutsats. 

 

Tabell 3. Definition av förkortningarna för de olika portföljerna. 

TE20 Portföljen för det 20-procentiga urvalet av topprankade aktier med hänsyn 

till miljöbetyg 

LE20 Portföljen för det 20-procentiga urvalet av lågrankade aktier med hänsyn 

till miljöbetyg 

TE10 Portföljen för det 10-procentiga urvalet av topprankade aktier med hänsyn 

till miljöbetyg 

LE10 Portföljen för det 10-procentiga urvalet av lågrankade aktier med hänsyn 

till miljöbetyg 

TS20 Portföljen för det 20-procentiga urvalet av topprankade aktier med hänsyn 

till betyg för mänskliga rättigheter 

LS20 Portföljen för det 20-procentiga urvalet av lågrankade aktier med hänsyn 

till betyg för mänskliga rättigheter 

TS10 Portföljen för det 10-procentiga urvalet av topprankade aktier med hänsyn 

till betyg för mänskliga rättigheter 

LS10 Portföljen för det 10-procentiga urvalet av lågrankade aktier med hänsyn 

till betyg för mänskliga rättigheter 

Diff E20 Differensportföljen för det 20-procentiga urvalet av aktier med hänsyn till 

miljöbetyg 

Diff E10 Differensportföljen för det 10-procentiga urvalet av aktier med hänsyn till 

miljöbetyg 

Diff S20 Differensportföljen för det 20-procentiga urvalet av aktier med hänsyn till 

betyg för mänskliga rättigheter 

Diff S10 Differensportföljen för det 10-procentiga urvalet av aktier med hänsyn till 

betyg för mänskliga rättigheter 
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6.2 Portföljernas årliga genomsnittliga avkastning i relation till ES-
betyg 

 

 

Figur 2. Genomsnittlig årlig avkastning för portföljerna TE20 och LE20. 

 

Genom att sätta in de årliga avkastningarna i ett diagram går det enkelt att urskilja hur 

portföljerna har presterat under vår valda tidsperiod. Som vi kan se i diagrammet ovan 

skiljer sig inte avkastningarna mellan TE20 och LE20 nämnvärt från varandra. De har 

ungefär samma mönster och det går inte direkt att urskilja att någon portfölj skulle vara 

avsevärt bättre än den andra. TE20 portföljen har varit en aning högre under alla åren, 

med undantag från 2015 där LE20 portföljen var högre. År 2015 var även det året där det 

var som störst skillnad mellan portföljerna (det skilde ungefär 1% mellan LE20 och 

TE20). Det är även beaktansvärt att portföljerna alltid är positiva eller negativa på samma 

gång. Det finns inget år där en portfölj har en positiv avkastning medan den andra 

portföljen skulle ha en negativ avkastning. År 2008 var det år där avkastningarna var som 

lägst för båda portföljerna medan året därefter (2009) var det år som portföljerna hade 

som högst avkastning.  

 

 

Figur 3. Genomsnittlig årlig avkastning för portföljerna TS20 och LS20. 

Det är även ungefär samma mönster när vi ställde TS20 portföljen mot LS20 portföljen, 

där TS20 portföljen var aningen högre alla åren utom 2006, 2013 samt 2015. Åren 2006 

och 2015 var även de åren det är som störst skillnad mellan portföljerna. Till skillnad från 

när vi jämförde TE20 och LE20 mot varandra fanns det skillnad i positiv och negativ 
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avkastning mellan vissa år för TS20 och LS20 portföljerna, det vill säga att den ena 

portföljen hade positiv avkastning medan den andra hade en negativ. Dessa år var 2006 

och 2016, där LS20 var positiv 2006 medan TS20 var negativ. 2016 var det ombytta roller 

där TS20 var positiv och LS20 var negativ. Även här var 2008 det år där portföljerna hade 

som lägst avkastning och 2009 var det år där avkastningar var som högst.  

 

 

 

Figur 4. Genomsnittlig årlig avkastning för portföljerna TE10 och LE10. 

När vi ställde TE10 portföljen mot LE10 portföljen fanns det inte heller någon tydlig 

skillnad mellan portföljerna. De hade ungefär samma mönster och även här var 2008 det 

år där avkastningarna var som mest negativa och 2009 det år som avkastningarna var som 

mest positiva. De flesta åren var det även här topp-portföljen som hade högst avkastning 

under vår valda tidsperiod, dock var det fyra år där botten-portföljen slog topp-portföljen, 

vilket är en fyrdubbling från där vi endast undersökte TE20 och LE20 portföljerna. Åren 

där LE10 hade högre avkastning var 2011, 2013, 2015 samt 2016. Det var som störst 

skillnad mellan portföljerna år 2015, då det skilde ungefär 1% mellan de. Portföljerna 

följer även här samma tendenser varje år, det vill säga att samtliga år har portföljerna 

antingen positiva eller negativa avkastningar. Det finns således inget år där den ena 

portföljen har positiv avkastning medan den andra har negativ.  
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Figur 5. Genomsnittlig årlig avkastning för portföljerna TS10 och LE10. 

Även när vi jämför TS10 och LS10 portföljerna går det inte att urskilja någon större 

skillnad i avkastningen mellan portföljerna. Topp-portföljen hade de största 

avkastningarna i sju av åren, medan botten-portföljen hade högst de resterande 

kvarvarande åren (fyra år). De åren LS10 slog TS10 portföljen var 2009, 2011, 2013 samt 

2015. Det år som det var som högst skillnad mellan portföljerna var 2015 då det skilde 

lite mer är 2%. Året 2008 var det året som avkastningarna var som lägst för båda 

portföljerna och året efter (2009) var avkastningen som högst för båda. Portföljerna har 

de flesta åren följt samma trend, det vill säga att båda portföljerna har tillsammans varit 

positiva eller negativa. De åren det inte har varit så är 2014 och 2016, båda dessa år har 

TS10 portföljen varit positiv medan LS10 portföljen varit negativ. 
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6.3 Portföljernas kumulativa avkastning i relation till ES-betyg 

 

 

Figur 6. Kumulativ genomsnittlig portföljavkastning för E-portföljer. 

När vi observerar den kumulativa avkastningen för E-betygen ser vi att topp-portföljerna 

har haft en högre kumulativ avkastning genom åren än botten-portföljerna. Alla portföljer 

verkar även ha liknande mönster, det vill säga att de verkar alla gå upp och ner 

tillsammans. Samtliga portföljer hade som lägst kumulativ avkastning i slutet av 2008 till 

i början av 2009. Portföljerna hade alla även som högst kumulativ avkastning under 2016. 

 

 
Figur 7. Kumulativ genomsnittlig portföljavkastning för S-portföljer. 
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När vi tittar på den kumulativa avkastningen för S-betyg ser vi att alla portföljer, utom 

TS10, har haft samma kumulativa utveckling rörande avkastning. TS10 portföljen hade 

lite högre avkastning fram till 2010, därefter började TS10 öka markant snabbare än de 

resterande portföljerna. Samtliga portföljer tycks även ha liknande mönster och trender. 

De verkar således som att alla går upp och ner tillsammans, dock olika mycket. Alla 

portföljer hade lägst kumulativ avkastning i slutet av 2008 till i början av 2009. TS20, 

LS20 och TS10 portföljerna hade högst kumulativ avkastning under 2016, medan LS10 

portföljen hade som störst under 2015. 

6.4 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 4. Deskriptiv statistik. 

 

Portfölj 

Medelvärde 

avkastningar* Standardavvikelse Max Min 

TE20 1,02% 5,69% 29,34% 18,19% 

LE20 0,64% 5,72% 19,72% 21,21% 

TS20 0,66% 5,43% 28,16% 17,21% 

LS20 0,48% 5,71% 17,73% 20,35% 

TE10 0,99% 5,75% 28,33% 16,05% 

LE10 0,91% 6,00% 19,99% 22,61% 

TS10 1,03% 5,05% 26,35% 16,22% 

LS10 0,54% 6,35% 19,34% 21,17% 

* Uttryckt i genomsnittlig månatlig avkastning 

 

Tabell 4 ger en statistisk överblick över de åtta konstruerade portföljerna. Av de fyra stora 

portföljerna (de som baserades på ett urval av 20%) kan vi se att medelvärdet för TE20 

är högst vilket tyder på att TE20 i genomsnitt presterat bättre än de andra tre portföljerna. 

LS20 har av de stora portföljerna den lägsta genomsnittliga avkastningen. De stora 

portföljerna har liknande volatilitet och ingen av portföljerna verkar skilja sig markant 

från de andra. Gällande toppen av avkastningen för de stora portföljerna kan vi se att topp-

portföljerna, TE20 och TS20, har haft de högsta topparna (29,34% respektive 28,16%) 

medan botten-portföljerna, LE20 och LS20, har haft de lägsta avkastningarna (-21,21% 

respektive -20,35%). Gällande de fyra mindre portföljerna (de portföljer som baserades 

på ett urval av 10%) kan vi se att de genomsnittliga avkastningarna för TE10, LE10 och 

TS10 har varit likvärdiga med en skillnad på cirka en procentenhet mellan LE10 och 

TE10. Vidare kan vi se att LS10 haft en betydligt lägre genomsnittlig avkastning än de 

andra små portföljerna. De fyra små portföljerna har även en liknande volatilitet.  
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Tabell 5. Översikt av portföljernas årliga ES-betyg. 

     
E-betyg 

 
S-betyg  

TE20 LE20 TE10 LE10 
 

TS20 LS20 TS10 LS10 

2006 4,76 0,00 5,43 0,00 
 

3,80 0,34 4,34 0,04 

2007 4,59 0,00 5,28 0,00 
 

3,75 0,48 4,30 0,15 

2008 4,65 0,00 5,29 0,00 
 

3,79 0,55 4,31 0,24 

2009 4,68 0,01 5,32 0,00 
 

3,80 0,55 4,33 0,24 

2010 4,68 0,01 5,32 0,00 
 

3,80 0,55 4,33 0,24 

2011 4,54 0,19 5,10 0,01 
 

3,99 0,73 4,41 0,51 

2012 4,54 0,19 5,10 0,01 
 

3,99 0,73 4,41 0,51 

2013 4,38 0,21 4,88 0,01 
 

3,93 0,61 4,36 0,32 

2014 4,37 0,22 4,88 0,01 
 

3,93 0,61 4,36 0,32 

2015 4,34 0,24 4,86 0,02 
 

3,91 0,61 4,36 0,32 

2016 4,33 0,26 4,86 0,03 
 

3,90 0,62 4,36 0,32 

 

I tabell 5 redovisas ES-betygen för samtliga portföljer för varje år. Vi kan se att för de 

stora portföljerna hade TE20 det högsta E-betyget (4,76) år 2006 medan TS20 hade det 

högsta S-betyget (3,99) år 2011 och 2012. Det lägsta E-betyget (0,00) hade LE20 för åren 

2006, 2007 samt 2008 medan LS20 hade lägsta S-betyget (0,34) år 2006. 

 

För de små portföljerna ser vi ett liknande mönster. TE10 hade det högsta E-betyget (5,43) 

år 2006 medan TS10 hade det högsta S-betyget (4,41) år 2011 och 2012. Det lägsta E-

betyget (0,00) hade LE10 mellan år 2006 och 2010 medan LS10 hade det lägsta S-betyget 

(0,04) år 2006. 

 

För E-betygen kan vi se att de topprankade portföljerna tenderar att röra sig parallellt med 

varandra över åren. De tenderar också att minska med åren vilket vi kan se då respektive 

portföljs E-betyg successivt minskar eller förblir konstanta för varje år (förutom år 2008, 

2009 och 2010 då betygen ökar svagt). Även de lågrankade portföljerna rör sig parallellt 

över åren. De lågrankade portföljernas E-betyg håller sig konstanta de första åren för att 

sedan tendera att öka eller förbli konstanta med tiden. 

 

För S-betygen ser vi att de topprankade portföljerna rör sig parallellt med varandra över 

åren. Ingen av portföljerna visar någon tendens till att öka eller sjunka med tiden varför 

portföljernas S-betyg inte verkar vara särskilt volatila. Liknande mönster ser vi hos de 

lågrankade portföljerna. Dessa rör sig också parallellt med varandra. De lågrankade 

verkar vara något mer volatila än deras topprankade motparter och vi kan se en svag 

tendens för de lågrankade portföljernas S-betyg att öka med åren. 
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6.5 Portföljernas finansiella prestation i relation till ES-betyg 

 

Tabell 6. Regressioner för de stora E-portföljerna (se appendix 3–5 för fulla 

regressionstabeller). 

CAPM  Trefaktormodellen  Fyrfaktormodellen 

Portfölj Alfa E-betyg  Portfölj Alfa E-betyg  Portfölj Alfa E-betyg 

TE20 0,13% 4,53  TE20 0,11% 4,53  TE20 0,13% 4,53 

 (0,44)    (0,48)    (0,44)  

LE20 0,12% 0,12  LE20 0,20% 0,12  LE20 0,16% 0,12 

 (0,72)    (0,47)    (0,56)  

Diff E20 0,04% 4,41  Diff E20 0,10% 4,41  Diff E20 0,08% 4,41 

 (0,91)    (0,73)    (0,79)  
Siffror inom parantes representerar p-värdet. 

* Signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

** Signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 

*** Signifikant på en enprocentig signifikansnivå. 

 

Tabell 6 redovisar prestationsresultaten för de stora E-portföljerna beräknat utifrån 

CAPM samt tre- och fyrfaktormodellerna. Enligt de beräknade P-värdena kan vi se att 

ingen av portföljerna har en riskjusterad abnormal avkastning som är signifikant skild 

från noll. CAPM och fyrfaktormodellen gav det högsta alfa:t (0,13%) för portföljen TE20. 

Det lägsta alfa:t (-0,20%) beräknades av trefaktormodellen för portföljen LE20. 

Differensportföljen uppvisar ett positivt alfa för alla tre regressioner vilket tyder på att 

topp-portföljen gett en högre riskjusterad abnormal avkastning än dess lågrankade 

motpart. Det bör dock noteras att alfa för differensportföljen inte är statistiskt signifikant. 

Vi kan även se att portföljernas genomsnittliga E-betyg skiljer sig markant från varandra. 

 

Tabell 7. Regressioner för de stora S-portföljerna (se appendix 3–5 för fulla 

regressionstabeller). 

CAPM  Trefaktormodellen  Fyrfaktormodellen 

Portfölj Alfa S-betyg  Portfölj Alfa S-betyg  Portfölj Alfa S-betyg 

TS20 0,11% 3,87  TS20 0,12% 3,87  TS20 0,02% 3,87 

 (0,69)    (0,68)    (0,94)  

LS20 0,25% 0,58  LS20 0,34% 0,58  LS20 0,28% 0,58 

 (0,47)    (0,23)    (0,34)  

Diff S20 0,07% 3,29  Diff S20 0,01% 3,29  Diff S20 0,05% 3,29 

 (0,87)    (0,98)    (0,90)  
Siffror inom parantes representerar p-värdet. 

* Signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

** Signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 

*** Signifikant på en enprocentig signifikansnivå. 
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Som redovisas i tabell 7 kan man se att inget alfa för portföljerna TS20 och LS20 är 

signifikant skilda från noll. Det högsta alfa:t (-0,02%) gavs för TS20 av fyrfaktormodellen 

och det lägsta alfa:t (-0,34%) gavs för LS20 av trefaktormodellen. Båda portföljernas alfa 

är negativa vilket tyder på att alla portföljer presterat sämre än vad de tre olika modellerna 

predikterar. Differensportföljen för de stora S-portföljerna uppvisar ett icke signifikant 

alfa. Portföljens alfa varierar från att vara negativ (-0,07%) då den beräknas utifrån 

CAPM medan den är positiv vid beräkning utifrån tre- och fyrfaktormodellerna. Detta 

tyder på att portföljen med de lågrankade företagen presterat bättre än de topprankade sett 

utifrån CAPM:s beräkningar men underpresterar gentemot den topprankade portföljen 

utifrån tre- och fyrfaktormodellernas beräkningar. Vi kan även se att det är en stor 

markant skillnad mellan portföljernas S-betyg. 

 

Tabell 8. Regressioner för de små E-portföljerna (se appendix 3–5 för fulla 

regressionstabeller). 

CAPM  Trefaktormodellen  Fyrfaktormodellen 

Portfölj Alfa 

E-

betyg  Portfölj Alfa 

E-

betyg  Portfölj Alfa E-betyg 

TE10 0,10% 5,12  TE10 0,09% 5,12  TE10 0,09% 5,12 

 (0,61)    (0,63)    (0,63)  

LE10 0,16% 0,01  LE10 0,08% 0,01  LE10 0,07% 0,01 

 (0,66)    (0,81)    (0,84)  

Diff E10 0,28% 5,11  Diff E10 0,20% 5,11  Diff E10 

-

0,19% 5,11 

 (0,49)    (0,58)    (0,61)  
Siffror inom parantes representerar p-värdet. 

* Signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

** Signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 

*** Signifikant på en enprocentig signifikansnivå. 

 

Från tabell 8 kan vi se att inget alfa för någon av de små E-portföljerna (TE10 och LE10) 

är signifikant skilda från noll. Vi kan se att alfa mellan de två portföljerna inte skiljer sig 

åt förutom vid beräkningen utifrån CAPM där skillnaden uppgick till 0,006 

procentenheter. Båda portföljernas alfa är positiva vilket tyder på portföljerna presterat 

bättre än vad som predikterats av modellerna. Differensportföljens alfa är ej statistiskt 

signifikant skild från noll. Portföljen uppvisar dock ett negativt alfa utifrån respektive 

prissättningsmodell vilket tyder på att portföljen med de lågrankade företagen presterat 

bättre gentemot portföljen med de topprankade företagen. Vi kan se att det genomsnittliga 

E-betyget för den topprankade portföljen klart skiljer sig från den lågrankade portföljens 

genomsnittliga E-betyg. 
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Tabell 9. Regressioner för de små S-portföljerna (se appendix 3–5 för fulla 

regressionstabeller). 

CAPM  Trefaktormodellen  Fyrfaktormodellen 

Portfölj Alfa S-betyg  Portfölj Alfa S-betyg  Portfölj Alfa S-betyg 

TS10 0,21% 4,35  TS10 0,21% 4,35  TS10 0,26% 4,35 

 (0,13)    (0,13)    (0,07)*  

LS10 0,22% 0,29  LS10 0,29% 0,29  LS10 0,19% 0,29 

 (0,61)    (0,43)    (0,62)  

Diff S10 0,22% 4,06  Diff S10 0,30% 4,06  Diff S10 0,25% 4,06 

 (0,61)    (0,44)    (0,53)  
Siffror inom parantes representerar p-värdet. 

* Signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

** Signifikant på en femprocentig signifikansnivå. 

*** Signifikant på en enprocentig signifikansnivå. 

 

Från tabell 9 kan vi se att fyrfaktormodellens alfa för portföljen TS10 är på en tioprocentig 

signifikansnivå skild från noll. Övriga alfa för såväl TS10- samt LS10-portföljerna är icke 

signifikant skilda från noll. Högst alfa (0,26%) erhölls för TS10 från fyrfaktormodellen 

medan lägst alfa (-0,29%) erhölls för LS10 från trefaktormodellen. Vi kan se att 

respektive alfa för TS10 är positiva vilket tyder på att den topprankade portföljen presterar 

bättre än vad de tre modellerna predikterar. Det motsatta gäller för den lågrankade 

portföljen varför dess negativa alfa tyder på en underprestation gentemot de predikterade 

avkastningarna. Differensportföljen uppvisar positiva alfa för respektive 

prissättningsmodell vilket tyder på att den topprankade portföljen presterar bättre än sin 

lågrankade motpart. Dock är samtliga alfa för differensportföljen ej signifikant skilda från 

noll. Vi kan se att S-betygen för de två portföljerna skiljer sig tydligt åt. 
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7. ANALYS 

 

I följande kapitel kommer resultatet från föregående kapitlet att analyseras. Resultatet 

kommer att kopplas till tidigare studier samt teorier från vår teoretiska referensram. 

Detta för att tydligt kunna se likheter och olikheter med vår egna studie och på så sätt 

styrka våra resonemang. 

7.1 Analys av deskriptiv statistik 

Studiens syfte var att jämföra portföljer med högt ES-betyg och portföljer med lågt ES-

betyg. Folksams betygsskala går från noll till sju. Vi kan se att ingen av portföljerna, 

varken för E- eller S-betygen, uppnår det högsta betyget något av åren. Båda lågrankade 

portföljerna har ett viktat E-betyg på noll under de första åren medan ingen av de 

lågrankade S-portföljerna uppnår ett S-betyg under 0,04. Ser man till de genomsnittliga 

betygen uppnår ingen av de åtta portföljerna varken det maximala betyget eller det lägsta. 

Det högsta genomsnittliga E-betyget var 5,12 (för portföljen TE10) och det lägsta var 

0,01 (för portföljen LE10). För S-portföljerna var det högsta genomsnittliga betyget 4,35 

(för portföljen TS10) och det lägsta var 0,29 (för LS10-portföljen). Vi kan således se att 

de topprankade portföljerna och de lågrankade portföljerna skiljer sig markant åt vad 

gäller deras respektive ES-betyg. De verkar som att E-portföljernas betyg skiljer sig åt 

mer än vad S-portföljernas betyg gör. För de stora portföljerna kan vi exempelvis se att 

E-betyget mellan den topprankade och lågrankade portföljen skiljer sig med 4,41. 

Motsvarande differens för de stora S-portföljerna uppgår till 3,29. Enligt Folksam (2013, 

s. 26) tenderar S-betygen att vara en aning högre än E-betygen (med hänsyn till samtliga 

företag på Folksams index). Folksam menar att detta kan bero på att anställdas välmående 

(anställda är ett av huvudområdena inom mänskliga rättigheter) är en prioriterad fråga för 

många företag.  

 

Om vi kollar på vår studies portföljer kan vi se att E-betygen tenderar att vara högre än 

S-betygen för alla åren (se tabell 5) vilket talar emot vad Folksam kommit fram till. Det 

beror troligen på att Folksam kollar samtliga företag som inkluderats i deras index medan 

vår studie snarare undersöker de mer extrema topp- och lågrankade. Varför E-betygen 

tenderar att vara högre än S-betygen när man endast undersöker de topp- och lågrankade 

kan bero på en del faktorer. En förklaring kan vara att mänskliga rättigheter kan ses mer 

som en självklarhet för många svenska företag jämfört med ett fokus på miljöfrågor som 

kan ses som mer trendigt. Detta kan även styrkas av att variationen för S-betygen är låg 

då de tenderar att hålla sig konstanta över åren medan E-betygen är mer varierande och 

rörliga med tiden. Betygsskalan för E-betygen är bredare än den för S-betygen. Detta talar 

för att svenska företag har ett mer standardiserat fokus på de mänskliga rättigheterna 

medan företag generellt har ett mer varierat fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor. Detta 

tror vi är för att de mänskliga rättigheterna (främst anställdas välmående) är marginellt 

sett mindre lönsamt för företag än att arbete med miljö- och hållbara frågor. Svenska 

företag kan förväntas hålla en mer jämn nivå gällande mänskliga rättigheter i jämförelse 

med hållbara frågor eftersom det inte är mer lönsamt för företaget att hålla sig över medel 

gällande mänskliga rättigheter men kostsamt att hålla sig under. Vi tror att det kan vara 

en motsatt relation när det gäller hållbart arbete där företag har valet att antingen ha ett 

starkt fokus på miljöfrågor eller att ha ett väldigt litet fokus då lönsamheten för hållbara 

frågor kan existera på toppnivån men kanske inte på medel- eller bottennivån. Arbete med 
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hållbara frågor kan också vara dyrare än sociala frågor då detta kan innebära 

nödvändigheten att ändra exempelvis produktionsteknologi eller avfallshantering. 

 

En intressant sak som uppmärksammats under studieprocessen är att många av de företag 

som har höga E-betyg är verksamma inom starkt miljöpåverkande branscher. Detta verkar 

motsägelsefullt då företag med hög miljöpåverkan torde ha lägre E-betyg än de 

verksamma inom branscher med låg miljöpåverkan. Ett exempel på detta är Volvo AB 

som år 2013 tilldelades det högsta E-betyget av Folksam. I genomsnitt gäller motsatsen 

för branscher med låg miljöpåverkan. Exempelvis mjukvaruföretaget I.A.R System fick 

ett E-betyg på 0,00, det vill säga det lägsta möjliga betyget. Folksam (2013, s. 25) 

uppmärksammar även detta och menar på att det mest troligt beror på att företag som 

själva anser att deras miljöpåverkan är svag, eller minimal, har mindre incitament till att 

redovisa information gällande deras miljöpåverkan. De menar vidare att bolag med en 

större miljöpåverkan har en större press, från exempelvis konsumenter, varför de har 

starkare incitament till att redovisa mer information. Detta kan ses som en viss kritik mot 

ES-betygens praktiska funktion. Folksams ES-betyg bedöms utifrån företagens ledning 

av sociala och hållbara frågor. Om en investerare skulle vilja investera hållbart torde 

denna därför välja det företag som har lägst miljöpåverkan. I detta fall skulle investeraren 

föredra att investera i I.A.R. Systems istället för Volvo då I.A.R. Systems är verksamma 

i en mindre miljöpåverkande bransch.  

 

Som nämndes i resultatet fann vi ingen signifikant relation mellan den riskjusterade 

abnormala avkastningen för portföljer med ett högt E-betyg och portföljer med ett lågt E-

betyg. Derwall et al. (2005) och Cohen et al. (1997) hittade, till skillnad från andra studier 

vi har presenterat, ett positivt samband mellan avkastning och hållbarhet. Till skillnad 

från de andra studierna, samt vår egna studie, har Derwall et al. (2005) och Cohen et al. 

använt sig av mått som baseras på företagets faktiska utsläpp eller avfall som till följd av 

företagets värdeskapande. Således använder de sig inte av ES-betyg som baseras på hur 

företaget leder hållbara frågor vilket talar för att mått som baseras på företagets faktiska 

miljöpåverkan torde vara av större relevans för investeraren än dess ledning och arbete 

med sådana frågor. 

7.2 Hållbarhetsbetygets effekt på årlig avkastning 

Jämför vi tabell 5 med figur 2–5 ser vi inga tydliga mönster mellan variationen för de 

årliga avkastningarna för samtliga portföljer och deras respektive ES-betyg. Således drar 

vi slutsatsen att inget tydligt samband finns mellan årlig avkastning och E- eller S-betyg. 

Detta är även tydligt då man ser att ES-betygen inte skiljer sig markant mellan åren medan 

de årliga avkastningarna varierar kraftigt. För vissa år kan vi se att ES-betygen och 

portföljerna följer samma mönster men detta tolkar vi endast som en slump då de i övrigt 

inte korrelerar med varandra. 

 

Tittar vi på samtliga portföljers genomsnittliga avkastningar för perioden 2006 till 2016 

kan vi se vissa skillnader. Vi kan från tabell 4 se att medelvärdena för TE20 och LE20 

skiljer sig med cirka 0,38 procentenheter. Motsvarande differens för de små E-

portföljerna är 0,08 procentenheter. Således ser vi att de stora E-portföljerna verkar skilja 

sig mer än de små E-portföljerna gällande deras genomsnittliga avkastningar. Ett motsatt 

förhållande verkar gälla för S-portföljerna där de stora portföljerna har en differens på 

cirka 0,18 procentenheter medan de små S-portföljerna har en differens på cirka 0,49 

procentenheter. Således tyder detta på att det kan finnas en viss skillnad mellan 
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portföljerna men hur detta samband ser ut är oklart då vi bland E-betygen observerar den 

största differensen mellan de stora portföljerna och bland S-betygen observerar vi den 

största differensen mellan de små portföljerna. Det bör noteras att dessa observerade 

skillnader är relativt små och sannerligen inte signifikanta varför de troligen beror på 

slumpen och således kan vi inte med säkerhet uttala oss om huruvida sambandet existerar 

eller ej. 

7.3 Kumulativ avkastning i relation till ES-betyg 

Vi kan inte urskilja något tydligt mönster mellan ES-betygen och portföljernas 

kumulativa avkastningar (se tabell 5 och figur 6–7). Det vi dock har uppmärksammat är 

att E-portföljernas kumulativa avkastningar verkar vara mer volatila än S-betygens 

portföljer (med undantag för TS10-portföljen som verkar vara volatil i samma 

utsträckning som E-portföljerna). Detta överensstämmer med vad vi tidigare noterat 

mellan E- och S-betygen där E-betygen är mer volatila och S-betygen tenderar att vara 

mer konstanta över åren. Huruvida vi kan säga att detta samband existerar eller om det 

endast är en slump är något vi inte kan uttala oss om, utan vi kan endast uppmärksamma 

detta samband mellan våra portföljer. 

 

Om man undersöker de kumulativa utvecklingarna mellan E-portföljerna kan vi se att de 

topprankade portföljerna har en tydligt högre utveckling än deras lågrankade motparter. 

Det verkar således som att investera i en portfölj med högt E-betyg tenderar att ge bättre 

avkastning över tid än att investera i en portfölj med lågt E-betyg. E-portföljernas 

kumulativa avkastningar följer tydligt samma mönster. Exempelvis kan vi se att alla fyra 

portföljers kumulativa avkastning sjunker kraftigt under finanskrisen och har sedan en 

kraftigt positiv trend efter finanskrisen. Ett liknande mönster går inte att urskilja för S-

portföljerna. Vi kan se att portföljerna visar samma mönster då de ökar och sjunker 

tillsammans. Även här sjunker samtliga portföljer kraftigt under finanskrisen. Därefter 

kan vi se att de tre portföljer TS20, LS20 och LS10 har ungefär samma kumulativa 

utveckling. Den som skiljer sig från denna trend är TS10-portföljen som efter finanskrisen 

har en betydligt kraftigare kumulativ avkastning än de andra portföljerna. Således kan vi 

dra slutsatsen att endast investering i de företagen med absolut bästa S-betyg kan ge en 

över tiden bättre värdeutveckling än att investera i företag med lägre S-betyg. Denna 

slutsats kan relatera till vad vi tidigare i avsnitt 7.1 sade om S-betygens betydelse för 

lönsamhet. Det verkar som att de lägre betygen endast medför en marginell skillnad i den 

kumulativa avkastningen och att endast genom att fokusera kraftigt på arbete med sociala 

frågor kan ett företag öka sin avkastningsförmåga. Detta verkar även överensstämma med 

vad vi sade om företags fokus på hållbarhet där det är tydligt att företag med ett starkare 

fokus på deras arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor tenderar till att ge en bättre 

kumulativ avkastning än de som inte fokuserar på att arbeta hållbart. 

7.4 Samband mellan finansiell prestation och ES-betyg 

Från tabell 6 och tabell 8 kan vi se att de topprankade E-portföljerna har positiva alfa 

enligt alla tre prissättningsmodeller. För de lågrankade portföljerna kan vi se att alfa är 

negativ för LE20-portföljen men positiv för LE10-portföljen. Detta är svårtolkat då det 

tyder på att ett väldigt högt E-betyg och väldigt lågt E-betyg båda kan tendera att ge en 

positiv riskjusterad abnormal avkastning medan de portföljer med något lägre respektive 

högre betyg tenderar att vara motsatta varandra. Ser vi på differensportföljerna kan vi se 

att alfa för den stora differensportföljen är positivt medan alfa för den lilla 
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differensportföljen är negativt. Detta tyder på att i fallet av de stora portföljerna tenderar 

en portfölj med högt E-betyg att prestera bättre än en portfölj med lågt E-betyg. Motsatsen 

gäller för de små portföljerna där det negativa alfa:t tyder på att portföljen med lågt E-

betyg presterar bättre den med högt E-betyg. Av dessa resultat kan vi således inte se ett 

tydligt samband mellan E-betygen och riskjusterad abnormal avkastning. Hur som helst 

bör det noteras att inget alfa, för varken E-portföljerna eller dess differensportföljer, visar 

ett signifikant resultat. Med p-värden från 0,44 och 0,84 kan vi således inte säga att det 

verkar finnas någon märkvärdig signifikant tendens för någon av de topp- eller lågrankade 

portföljerna att prestera bättre än den andra. 

 

Från tabell 7 och tabell 9 kan vi se att båda de stora S-portföljerna visade ett negativt alfa. 

För de små portföljerna gällde ett motsatt förhållande där TS10-portföljen visade ett 

positivt alfa och LS10-portföljen visade ett negativt alfa. Även här kan man alltså se ett 

aningen udda mönster där endast portföljen med det högsta S-betyget visar på en positiv 

riskjusterad abnormal avkastning. Detta liknar även vad vi fann gällande S-portföljernas 

kumulativa avkastning där TS20, LS20, LS10 följde varandra medan TS10 kraftigt avvek 

från de andra portföljerna. Differensportföljen för de små S-portföljerna visar på ett 

positivt alfa. För den stora differensportföljen ges ett positivt alfa från trefaktor- och 

fyrfaktomodellerna varpå CAPM gav ett negativt alfa. Vi kan se att förklaringsgraden för 

CAPM:s alfa är betydligt lägre än förklaringsgraden för såväl tre- och 

fyrfaktormodellerna varför CAPM:s alfa är mindre tillförlitligt än de andra modellernas i 

detta fall. Således kan vi ändå se ett positivt alfa för båda S-portföljernas 

differensportföljer. Detta tyder därför på att portföljer med ett högt S-betyg tenderar att 

prestera bättre än portföljer med ett lågt S-betyg. Även här kan vi dock notera att alfa för 

samtliga portföljer är icke signifikanta förutom fyrfaktormodellens alfa för TS10 som är 

signifikant på en tioprocentig signifikansnivå. 

 

Vi har inte funnit några signifikanta resultat som visar på att portföljernas riskjusterade 

abnormala avkastning skiljer sig från den förväntade avkastningen eller varandra. Vi kan 

se tendenser för topprankade S-portföljer att prestera bättre än sin lågrankade motpart. 

Lika tydliga tendenser kan vi inte finna för E-portföljerna. Detta liknar även de resultat 

som Diltz (1995) och Yamashita (1999) fann i sina studier. De fann inga signifikanta 

resultat för att SRI-screening medförde bättre eller sämre avkastning. Diltz fann även 

tendenser för miljömässigt hållbara aktier att prestera bättre än mindre hållbara aktier. 

Även Utz & Wimmer (2014) och Renneboog et al. (2008b) fann att det inte existerade 

någon signifikant skillnad mellan SRI-fonders och traditionella fonders finansiella 

prestation. Renneboog et al. fann dock att SRI-fonder tenderade att underprestera 

gentemot traditionella fonder. I Sverige fann de dessutom att detta negativa samband var 

signifikant. Således följer dessa två studier inte de generella tendenser vi fann. Dock 

baserades Utz och Wimmer (2014) samt Renneboog et al. (2008b) på existerande fonder 

medan Diltz (1995) samt Yamashita (1999) likt vår egna studie baserades på 

självkonstruerade portföljer vilket kan förklara skillnaden på resultaten. 

 

Som nämndes i avsnitt 3.4 menar Markowitz portföljteori att den optimala portföljen 

kräver tillgång till hela utbudet på marknaden. Utifrån detta skulle etisk eller hållbar 

screening medföra begränsningar till portföljens avkastningsförmåga, varför screening 

torde vara en nackdel. Vidare bekräftar Capelle-Blancard & Monjon (2014) detta då de 

fann att screening medförde en försämrad avkastning. Utifrån dessa argument torde alltså 

portföljer som baseras på att endast inkludera aktier av vissa specifika karaktäristika 

medföra en försämrad avkastning än den förväntade. I vårt fall har vi endast valt företag 
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med höga respektive låga ES-betyg och därför borde detta medföra en lägre riskjusterad 

abnormal avkastning. Vi kan se från våra regressioner att samtliga portföljer, utom TS10-

portföljen, har ett alfa som inte är signifikant skilda från noll. Vi kan därför inte säga att 

dessa portföljer presterar bättre än förväntat. TS10-portföljen fick ett signifikant alfa när 

detta beräknades med fyrfaktormodellen. Detta alfa var dock positivt och talar därför mot 

att screening medfört att portföljen presterat bättre än förväntat. I likhet med vårt resultat 

fann även Renneboog et al. (2008b) att etisk och hållbar screening inte påverkar 

avkastningen något nämnvärt och drog således slutsatsen att SRI-screening varken 

medförde bättre eller sämre portföljprestation. Detta borde medföra att vi till viss del kan 

förkasta vad Markowitz och Capelle-Blancard & Monjon (2014) nämner om den negativa 

effekten av screening. Vi kan se att begränsningen till endast höga och låga ES-betyg har 

medfört vissa tendenser till positiv eller negativ riskjusterad abnormal avkastning 

(exempelvis att högrankade S-portföljer tenderar att generera positiva alfa medan 

lågrankade tenderar att generera negativa alfa). Då nästan alla portföljers alfa ej är 

signifikant skilda från noll (notera att p-värdena för dessa även är relativt höga varför det 

är högst osannolikt att detta resultat endast beror på slumpen) kan vi argumentera, likt 

Renneboog et al. (2008b) för att screening utifrån ES-betyg inte medför en begränsning 

av den abnormala avkastningen. 

 

Den effektiva marknadshypotesen menar att när marknaden är effektiv kommer alla 

tillgångar att spegla deras fundamentala värden. I en sådan marknad kommer således inte 

möjligheten till riskjusterade abnormala avkastningar existera och en investerare kan 

därför endast generera en avkastning som överensstämmer med marknadens 

förväntningar. I vår studie har vi inte funnit några signifikanta bevis för möjligheten till 

riskjusterad abnormal avkastning. En av portföljerna (TS10-portföljen) visar en 

signifikant riskjusterad abnormal avkastning på en tioprocentig signifikansnivå. Vi kan 

dock se att det finns tendenser för positiv samt negativ riskjusterad abnormal avkastning. 

Detta tyder i vår mening på en ineffektivitet hos marknaden. Detta innebär att det kan 

finnas en möjlighet för oss att förkasta den starka formen av den effektiva marknaden och 

delvis ifrågasätta den halvstarka formen. Om den starka formen av effektivitet gäller kan 

ingen typ av strategi generera en riskjusterad abnormal avkastning medan om endast den 

halvstarka formen gäller kan endast riskjusterad abnormal avkastning genereras med 

icke-publik information. Då vår studie är baserad på publikt tillgänglig information och 

då vi valt insamlingsperioder där vi förväntat oss att denna information har anammats av 

marknaden torde således ingen riskjusterad abnormal avkastning kunna genereras vare 

sig den halvstarka eller starka formen råder på marknaden. Som nämnts tidigare krävs 

användningen av en prissättningsmodell för att kunna testa och dra slutsatser om 

marknadens effektivitet (även kallat joint hypothesis eller förenat test). För att med 

säkerhet kunna uttala sig om till vilken grad marknaden är effektiv krävs således 

användningen av en korrekt prissättningsmodell. Om prissättningsmodellen inte kan antas 

vara korrekt kan en slutsats om marknadens effektivitet bli felaktig. Vår studie kan inte 

garantera att de prissättningsmodeller vi använt oss av är korrekta. Den slutsats vi kommit 

fram till angående marknadens effektivitet kan således inte garanteras. Då få signifikanta 

resultat visats kan vi inte heller med säkerhet säga att portföljernas sanna alfa inte är noll 

och att en halvstark form av marknadshypotesen därav inte kan förkastas. 

 

Från regressionerna kan vi se att för S-betygen tenderar en portfölj med väldigt högt betyg 

att generera en positiv abnormal alfa medan portföljer bestående av aktier med höga, låga 

och väldigt låga betyg tenderar att generera negativ riskjusterad abnormal avkastning. För 

E-portföljerna kan vi inte se någon tydlig relation mellan den riskjusterad abnormala 



53 
 

avkastningen och portföljernas E-betyg. Vid övergången från CAPM till 

trefaktormodellen kan vi se att den justerade förklaringsgraden ökar markant varför vi 

kan konstatera att Fama och French (1992) faktorer kan förklara en betydligt större del 

av portföljernas avkastningsvariation än CAPM. Vid övergången från tre faktorer till fyra 

faktorer kan man se endast en liten förändring av den justerade förklaringsgraden. Det 

kan därför konstateras att den återstående variationen antagligen beror på andra faktorer 

än de fyra som konsekvent använts i denna studie. Vi har likt tidigare studier (Diltz, 1995; 

Yamashita et al., 1999; Renneboog et al., 2008b; Utz & Wimmer, 2014) inte funnit 

statistiska bevis för att ett samband mellan ES-betyg och abnormal avkastning existerar. 

Olikt vår studie har Cohen et al. (1997) och Derwall et al. (2005) funnit statistiska bevis 

för att ett positivt samband mellan hållbara företag och avkastning. Den främsta 

skillnaden som vi har uppmärksammat mellan dessa studier är att Cohen et al. samt 

Derwall et al. använder sig av mer absoluta miljömått medan resterande studier använder 

sig av betyg som utgår från hur företaget arbetar och leder deras sociala och hållbara 

arbete. Derwall et al. använder sig av ett mått som baseras på hur mycket avfall ett företag 

producerat relativt det värde företaget genererar (så kallade eko-effektivitetsbetyg). 

Cohen et al. använder sig istället av egenkonstruerade portföljer baserade på företag som 

förorenar mycket och jämför med företag som förorenar lite. Denna uppenbara skillnad 

mellan vilka mått som används för att bedöma företags etiska och hållbara ställning kan 

vara det som utgör skillnaden mellan studiernas resultat. Om vi går tillbaka till vårt 

exempel angående Volvo AB och I.A.R. Systems kan vi notera att Volvo hamnar i de 

högrankade portföljerna i vår studie (och troligen även i de andra studierna som använt 

ESG-betyg). Volvo skulle däremot antagligen hamnat i en lågrankad portfölj i studien av 

Cohen et al. då de är verksamma i en bransch med hög nivå av utsläpp. Det motsatta 

skulle gälla för I.A.R Systems då deras E-betyg enligt Folksam är lågt (de redovisar sitt 

hållbarhetsarbete till en låg grad) men de är verksamma i en bransch med låg grad av 

miljöföroreningar. Således menar vi att vilken typ av mått som används för att mäta 

hållbara och etiska företag kan ha en stor betydelse för huruvida man kan finna statistiska 

samband mellan företagets grad av etiskt och hållbart arbete och dess avkastning. Som vi 

även nämnde i avsnitt 3.1 finns det inte något standardiserat system för att bedöma 

företagsetik och hållbarhet. Om mer uniforma standarder hade funnits hade kanske också 

möjligheten till att se statistiskt signifikanta samband mellan ES och avkastning ökat. 
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8. SLUTSATS 

 

I detta kapitel kopplar vi resonemanget från föregående kapitel till vårt syfte samt vår 

problemformulering. Från dessa reflektioner drar vi sedan slutsatser. Därefter 

presenteras de teoretiska och praktiska bidrag som denna studie givit. Vidare ger vi 

förslag till fortsatt forskning samt diskuterar studiens etiska aspekter. 

8.1 Slutdiskussion 

Etiska och hållbara investeringar är ett koncept som har funnits sedan 1700-talet men som 

har växt drastiskt de senaste årtiondena. Åsikterna kring huruvida detta SRI-koncept går 

att kombinera med det finansiella målet att få högsta möjliga avkastning har sedan länge 

varit skiljaktiga. Somliga menar på att en investerare endast bör tänka rationellt för att få 

den högsta avkastningen och att SRI medför en avvikelse från denna rationalitet och är 

därför inte förenlig med en finansiellt optimal strategi. Argumenten för detta är främst för 

de kostnader som uppstår i samband med en sådan screening-process som krävs för att 

tillämpa SRI eller för de diversifieringsmöjligheter en sådan strategi skulle missta på 

grund av det begränsade utbudet som detta medför. Vissa ställer sig som opponenter till 

detta och menar istället på att SRI medför konkurrensfördelar för bland annat företag som 

genom SRI-konceptet kan skapa ett mer effektivt företagande och därmed förbättra sin 

lönsamhet. Genom att konstruera åtta olika portföljer bestående av företag med höga eller 

låga ES-betyg ämnade vi i denna studie att undersöka om det existerar ett samband mellan 

en portföljs ES-betyg och dess riskjusterade abnormala avkastning. För att besvara denna 

problemformulering undersökte vi den riskjusterade abnormala avkastningen som dessa 

portföljer genererat under perioden 2006-01-01 till 2016-12-31. Som en logisk påföljd av 

detta syfte undersökte vi även den svenska marknadens effektivitet. För att konstruera 

våra portföljer använde vi oss av ES-betyg. Dessa betyg tillhandahölls av Folksam, som 

är en av flertalet aktörer som bedömer och betygsätter olika företags sociala och hållbara 

arbete. Dessa ES-betyg delas in i två separata betyg: E-betyg (miljöbetyg) samt S-betyg 

(betyg för mänskliga rättigheter). Med regressioner beräknades den riskjusterade 

abnormala avkastningen för respektive portfölj för att se om någon av portföljerna 

genererade mer än den förväntade avkastningen. Genom att konstruera differensportföljer 

undersökte vi även om topprankade portföljer presterade bättre än lågrankade portföljer. 

 

Denna studie finner inga statistiska bevis för ett existerande samband mellan varken E-

betyg eller S-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. Studien fann att portföljen med 

det högsta S-betyget presterade bättre än förväntat beräknat utifrån en av de tre använda 

prissättningsmodellerna. Resterande portföljer visade starka icke-statistiska bevis för att 

inget samband mellan ES-betyget och portföljens riskjusterade abnormala avkastning 

existerar. Vi fann dock att viss, om ej signifikant, riskjusterad abnormal avkastning 

genererades av samtliga portföljer. Vi kan se tendensen att portföljer med ett högt S-betyg 

presterar bättre än förväntat medan det motsatta gäller portföljer med ett lågt S-betyg. För 

E-portföljerna kunde vi inte se någon tendens mellan portföljernas E-betyg och dess 

riskjusterade abnormala avkastning varför förhållandet mellan dessa tolkas som oklart. 

Vi fann inte heller några statistiska bevis för att de topprankade portföljerna presterade 

bättre eller sämre än deras lågrankade motpart. Vi kunde se att de topprankade S-

portföljerna tenderade att prestera bättre än deras lågrankade motparter. För E-

portföljerna fann vi inga tendenser för de topprankade portföljerna att prestera sämre eller 

bättre än de lågrankade. Likt tidigare forskning kan således denna studie inte visa några 
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statistiska bevis för att det existerar ett samband mellan hållbarhet och riskjusterad 

abnormal avkastning. 

 

Denna studie fann heller inga statistiska bevis för att förkasta hypotesen om att den 

svenska marknaden är effektiv. Vi fann dock tendenser för existensen av riskjusterade 

abnormal avkastning vilket leder oss till att ifrågasätta såväl den starka som halvstarka 

formen av marknadshypotesen. Denna studie kan dock inte dra några signifikanta 

slutsatser om marknadens effektivitet varför vi inte kan uttala oss om denna i verkligheten 

är effektiv eller inte. 

 

Vår studie finner således inga statistiska bevis för att det existerar en negativ eller positiv 

relation mellan etiskt eller hållbart tänkande och finansiell prestation. Av denna anledning 

ser vi inga skäl för att behöva göra ett val mellan traditionella investeringar eller hållbara 

alternativt etiska investeringar. Vi anser därför att det är upp till varje individuell 

investerare att själv göra valet mellan att bruka en SRI-strategi eller inte. Vi hoppas därför 

att varje investerare överväger att investera för en hållbar framtid då vi inte ser någon 

finansiell skada av att investera på ett sådant sätt.  

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Det finns tidigare forskning om relationen mellan finansiell prestation och företags 

hållbara och etiska agerande. Det finns ett flertal studier som har använt sig av olika typer 

av ESG-betyg för att undersöka denna relation men sådana studier på den svenska 

marknaden är ytterst få till antalet. De flesta tidigare studier som har använt ESG-betyg i 

sin forskning har undersökt fonder till skillnad från vår studie som konstruerat egna 

screenade portföljer. Vår studie är således unik i den bemärkelsen att vi undersöker den 

svenska marknaden och använder Folksams ES-betyg för att konstruera egna portföljer. 

Vi fann, likt tidigare studier, inga signifikanta bevis för att det finns ett samband mellan 

avkastning och SRI. Således innebär vårt teoretiska bidrag att den nuvarande 

forskningens ställning bekräftas.  

 

Denna studies främsta praktiska bidrag är slutsatsen att det inte spelar någon roll om en 

investerare väljer att investera etiskt alternativt hållbart eller ej, då en sådan strategi inte 

kommer medföra några negativa effekter på den förväntade avkastningen. Vi anser därför 

att det borde falla naturligt för varje enskild investerare att investera hållbart eller etiskt 

då den förväntade avkastningen inte skiljer sig från konventionell investering. Således 

hoppas vi att denna studie medför en ökad medvetenhet om investerares valmöjligheter 

och att den allmänna uppfattningen om att finansiell prestation och etiskt tänkande är 

oförenliga kan anses vara förlegad. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Att bedöma företags etiska och hållbara arbete är ett fenomen som blivit allt mer vanligt 

och idag är det flera aktörer som publicerar eller tillhandahåller sådana bedömningar eller 

betyg. Som vi tidigare nämnt finns det dock ingen uniform standard för hur ett företags 

etiska och hållbara arbete skall bedömas varför dessa betyg kan skilja sig kraftigt åt 

mellan olika betygsutgivare. Vi har i vår studie använt oss av Folksams betygsättningar 

av företag på den svenska marknaden. Folksam är endast en av många aktörer som 

tillhandahåller ES-betyg. Ett förslag till vidare forskning skulle vara att jämföra de olika 

bedömningarna som dessa betygsutgivare gör för att se hur deras bedömningar skiljer sig 
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åt. Vår studie har fokuserat på att konstruera portföljer av aktier från den svenska 

marknaden endast utifrån ES-betyg. Folksam uppmärksammar i sina rapporter att betygen 

verkar skilja sig åt mellan olika branscher. Således skulle det vara intressant att testa hur 

ES-betygen mellan branscherna skiljer sig och om portföljer baserade på ES-betyg och 

bransch skulle kunna medföra en riskjusterad abnormal avkastning. 

 

Som vi nämnde i analysavsnittet har de tidigare studierna som vi har presenterat kommit 

fram till liknande slutsatser. De som skiljer sig åt är studier som använt andra mått än 

ESG-betyg, exempelvis Derwall et al. (2005) som använde ett mått som baserades på det 

avfall företaget skapade och det värde företaget genererade till följd av detta. Möjligtvis 

kan signifikanta skillnader finnas i hållbarhetsmått som baseras på annat än företagets 

ledning och arbete med hållbara och etiska frågor. Hur sådana mått skall konstrueras 

lämnar vi till framtida forskare att avgöra. 

8.4 Etiska aspekter 

SRI är ett koncept som växt mycket under den senaste tiden och det är uppenbart att 

intresset för att investera etiskt och hållbart har blivit allt mer vanligt. Således är denna 

studie viktigt ur ett samhälleligt perspektiv då den syftar till att tydliggöra förhållandet 

mellan finansiell prestation och etiskt eller hållbart tänkande. Det vår studie bidrar med 

är empiriska bevis för att det inte råder någon skillnad mellan icke-ansvarsfulla och 

ansvarsfulla aktier gällande deras förväntade avkastning. En investerare på den svenska 

marknaden behöver således inte välja mellan en portfölj som består av icke-ansvarsfulla 

aktier eller ansvarsfulla aktier för att få den bästa riskjusterade avkastningen. Vi hoppas 

att den här studiens resultat leder till att fler investerare väljer ett mer ansvarsfullt 

alternativ, och att en sådan ökad efterfrågan i slutändan även leder till att företag agerar 

mer ansvarsfullt, det vill säga ett ökad CSR-engagemang. Det här medför förhoppningsvis 

många fördelar för ett hållbart och växande samhälle. 

 

En ökad efterfrågan på förbättrad CSR kan även leda till att fler aktörer samt fler mått på 

etiskt och hållbart företagande etableras. En sådan utveckling skulle kunna leda till 

behovet av mer standardiserade tillvägagångssätt för hur olika aktörer skall bedöma och 

betygsätta ansvarsfullt företagande. Som tidigare nämnts finns för tillfället inget 

standardiserat system för hur ansvarsfullt företagande skall bedömas vilket kan skapa 

förvirring för de som önskar att investera ansvarsfullt. Ett mer standardiserat system för 

att bedöma ansvarsfullt företagande borde således vara till stor nytta för såväl den 

enskilda investeraren som önskar att investera ansvarsfullt och samhället i sin helhet. 

 

Bryman (2011, s. 131–132) redogör för fyra olika etiska principer som gäller för svensk 

forskning: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Den första principen (informationskravet) handlar om 

informationen som förmedlas av forskaren till de berörda deltagarna (Bryman, 2011, s. 

131). Sådan information handlar om undersökningens olika moment, syfte samt att 

deltagarnas medverkan är frivillig. Den andra principen berör samtycke vilket innebär att 

alla deltagare kan styra över sin egen medverkan (Bryman, 2011, s. 132). Vidare finns 

konfidentialitetskravet (Bryman, 2011, s. 132). Denna princip innebär att all information 

som relaterar till undersökningens deltagare skall vara konfidentiell och utom räckhåll för 

obehöriga. Den sista etiska principen som Bryman (2011, s. 132) nämner är 

nyttjandekravet. Denna princip innebär att information om enskilda deltagare som 

samlats in för undersökningens syfte får endast användas för detta. Vår studie grundar sig 
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på kvantitativa data som hämtats från olika offentliga databaser och rapporter. Av denna 

anledning har inga individer deltagit i denna undersökning varför informations- och 

samtyckeskraven inte kan appliceras på vår studie. Vidare anser vi att 

konfidentialitetskravet inte är tillämpningsbart på denna studie då vi endast brukar oss av 

offentligt tillgänglig information och således finns ingen anledning att beakta 

konfidentialitet. Även nyttjandekravet blir inte relevant av den anledning att vi endast 

brukar offentliga data. 
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9. SANNINGSKRITERIER 

 

I detta avslutande kapitel redogörs för studiens sanningskriterier. De kriterier vi har valt 

att inkludera är reliabilitet och validitet, detta för att öka studiens tillförlitlighet. Vidare 

kommer även studiens replikerbarhet samt generaliserbarhet att inkluderas i 

diskussionen. 

9.1 Reliabilitet 

Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, handlar om studiens stabilitet (Bryman, 2011, s. 

49). Hög reliabilitet innebär att om studien utförs på nytt torde studieresultatet bli 

detsamma. Bryman menar vidare att om detta inte skulle vara fallet tyder det på att 

slumpen eller tillfälliga omständigheter har påverkat studieresultatet. Ett tecken på att vår 

studie skulle kunna antas ha en hög reliabilitet är att vårt resultat liknar tidigare studier 

fastän de har använt annorlunda metoder. Vår studie baseras till större del på offentligt 

tillgänglig data. Skulle således vi önska att göra om studien skulle det hämtade datat vara 

exakt likadant som det tidigare använda datat varför samma resultat borde upprepas. Ett 

nära relaterat begrepp till reliabilitet är replikation som till skillnad från reliabilitet 

handlar om att andra forskare skall kunna replikera studien och således få samma resultat 

(Bryman, 2011, s. 49). För att replikation skall vara möjligt menar Bryman (2011, s. 169–

170) att studiens författare måste vara transparenta och detaljerade i beskrivningen av sitt 

tillvägagångssätt. Han menar därför att en noggrann och objektiv ställning är viktig för 

att kunna göra studien replikerbar av andra forskare. I denna studie har vi noggrant och 

tydligt försökt beskriva det tillvägagångssätt samt metoder som använts. Det faktum att 

studien baseras på sekundärdata styrker även att vi kan inta en objektiv ställning i detta 

hänseende då datamaterialet är oberoende av oss som forskare. En ytterligare faktor som 

underlättar replikerbarheten för denna studie är att det datamaterial som har använts är 

offentligt och lättillgängligt för allmänheten. Vidare har vi använt oss av allmänt 

accepterade metoder såsom regressionsanalyser samt väletablerade 

prissättningsmodeller. Vi har bearbetat datat och utfört beräkningar främst i Microsoft 

Excel där de funktioner vi har använt oss av även är tillgängliga i flertalet andra program. 

Således anser vi att med dessa anledningar i beaktning att vår studies replikerbarhet och 

reliabilitet är hög. 

9.2 Validitet 

Djurfeldt et al. (2003, s. 104) menar att “validitet handlar om giltigheten i det vi mäter 

eller frågar om.” Således menar de att validitet handlar om att mäta det som avses att 

mäta. Vidare menar de att en hög validitet tyder på avsaknad av systematiska fel. Validitet 

är även ett av de mest väsentliga forskningskriterierna enligt Bryman (2011, s. 50). För 

vår studie är begreppsvaliditet mest betydande (Bryman, 2011, s. 163). Denna typ av 

validitet handlar om hur väl måttet som används faktiskt beskriver det vi vill mäta med 

det. I vår studie använder vi ES-betyg som ett mått på hållbarhet och socialt 

ansvarstagande. Således handlar begreppsvaliditeten i detta fall huruvida ES-betygen 

faktiskt mäter till vilken grad företagen är ansvarstagande eller inte. Som nämnts tidigare 

baseras Folksams ES-betyg på bedömningar av företagens ledning av hållbart och etiskt 

arbete. Vi gör därför antagandet om att Folksams ES-betyg rättvist mäter företagens 

faktiska ansvarstagande. Även andra studier har använt sig av olika typer av ESG-betyg 
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varför detta borde medföra att sådana betyg som publiceras av väletablerade företag torde 

innebära att en starkare begreppsvaliditet kan antas. 

 

Det finns ytterligare två former av validitet som är av betydelse för oss som författare att 

diskutera. Dessa två former är intern validitet och extern validitet (Bryman, 2011, s. 50–

51). Intern validitet handlar om kausalitet, det vill säga förhållandet mellan två eller flera 

olika variabler, och huruvida en slutsats om att en sådan kausalitet finns eller inte. Vid 

sådana slutsatser måste man således diskutera om denna kausalitet faktiskt beskrivs med 

de variabler som använts eller om det finns en annan, okänd, faktor som faktiskt svarar 

för detta samband. Därmed syftar intern validitet till att ifrågasätta om ett observerat 

kausalt förhållande är äkta eller om detta samband har skapats av något annat. Vår studie 

har haft som syfte att undersöka sambandet mellan en portföljs ES-betyg och dess 

finansiella prestation. Vi har för att undersöka detta använt oss av väletablerade modeller 

som använder sig av olika faktorer som kan förklara portföljers variation. Som författare 

kan vi inte utesluta att det finns latenta variabler (som denna studie inte har tagit hänsyn 

till) som påverkar det sambandet vi ser mellan ES-betyg och riskjusterad abnormal 

avkastning. Av dessa anledningar är det svårt att uttala sig om denna studie har en hög 

eller låg grad av intern validitet och det faller därför på oss som författare att göra 

antagandet att den interna validiteten är på en tillfredsställande nivå. Extern validitet 

handlar om huruvida studiens resultat kan generaliseras och appliceras på verkligheten 

utanför studiens specifika undersökningssammanhang (Bryman, 2011, s. 51). Denna 

studie undersöker de företag med de 20% högsta respektive lägsta ES-betygen. Då vi 

inkluderar alla de företag som representerar dessa 20% kan vi således säga att detta är 

jämförbart med ett totalurval. Av denna anledning kan vi säga att studien torde ha en hög 

generaliserbarhet och därmed ha en hög extern validitet. 
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APPENDIX 

Appendix 1 - Bortfall och ersättningar för E-portföljer 

Bortfall  Ersättningar 

År Företag E  År Företag E 

2007 EpiCept Corporation 0  2007 Svithoid Tankers AB 0 

2008 EpiCept Corporation 0  2008 NOVESTRA AB 0 

2009 EpiCept Corporation 0  2009 

PRECISE BIOMETRICS 

AB 0,19 

2010 

SKANDITEK 

INDUSTRIFÖRVALTNING 

AB 0  2010 NORDNET AB 0,19 

2010 EpiCept Corporation 0  2010 SENSYSTRAFFIC AB 0,58 

2013 EpiCept 0  2013 CellaVision 0,68 

2014 Artimplant 0,44  2014 Moberg Pharma 0,68 

2014 Höganäs 3,89  2014 PEAB 3,31 

2015 Phonera AB 0  2015 Moberg Pharma 0,68 

2015 Cision 0,23  2015 Etrion 0,7 

2015 Artimplant 0,44  2015 Odd Molly 0,7 

2015 Rörvik Timber 3,33  2015 PEAB 3,31 

2015 Höganäs 3,89  2015 HEBA 3,31 

2015 SCANIA B 4,75  2015 Wihlborgs fastigheter 3,31 

2016 Phonera AB 0  2016 Moberg Pharma 0,68 

2016 Aspiro 0  2016 Etrion 0,7 

2016 Cision 0,23  2016 Odd Molly 0,7 

2016 Artimplant 0,44  2016 Aspiro 0,72 

2016 Rörvik Timber 3,33  2016 Hexpol 3,24 

2016 Transmode Holding 3,5  2016 PEAB 3,31 

2016 Höganäs 3,89  2016 HEBA 3,31 

2016 SCANIA B 4,75  2016 Wihlborgs fastigheter 3,31 
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Appendix 2 - Bortfall och ersättningar för S-portföljer 

Bortfall  Ersättningar 

År Företag S  År Företag S 

2006 

VOSTOK NAFTA 

INVESTMENT LTD 0  2006 

ELEKTRONIKGRUPPEN 

BK AB 0,82 

2006 Custos AB 0  2006 NEFAB AB 0,84 

2006 TRIPEP AB 0,58  2006 BIOLIN AB 0,85 

2006 DIGITAL VISION AB 0,78  2006 Diös Fastigheter 0,88 

2007 EpiCept Corporation 0,21  2007 Home Properties 0,88 

2008 EpiCept Corporation 0,21  2008 BTS GROUP AB 0,88 

2008 DIGITAL VISION AB 0,88  2008 Diös Fastigheter 0,88 

2009 EpiCept Corporation 0  2009 ORC software 0,88 

2009 DIGITAL VISION AB 0,46  2009 BIOPHAUSIA AB 0,88 

2009 DIAMYD MEDICAL AB 0,7  2009 NOVESTRA AB 0,88 

2010 DIAMYD MEDICAL AB 0,7  2010 Catena AB 0,88 

2010 DIN BOSTAD SVERIGE AB 0,88  2010 ORC software 0,88 

2011 EpiCept Corporation 0  2011 BTS GROUP AB 1,09 

2011 DIGITAL VISION AB 0,46  2011 Loomis AB 1,09 

2013 EpiCept Corporation 0  2013 SINTERCAST AB 1,05 

2015 ACAP Invest 0,88  2015 Svedbergs 1,09 

2015 

Phonera AB (numera Availo 

publ AB) 1,02  2015 Alltele 1,09 

2016 Aerocrine 0,63  2016 Svedbergs 1,09 

2016 ACAP Invest 0,88  2016 Alltele 1,09 

2016 

Phonera AB (numera Availo 

publ AB) 1,02  2016 Lundbergföretagen 1,09 

2015 ReadSoft 3,71  2015 ENEA 3,15 

2016 Cybercom Group 3,71  2016 ENEA 3,15 

2016 ReadSoft 3,71  2016 Securitas 3,19 
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Appendix 3 – Regressioner för CAPM 

Portfölj  Alfa MKT 

Justerad 

förklaringsgrad ESG-betyg 

TE20  0,13% 1,05 0,90 4,53 

 P-värde 0,44 0,00   

LE20  0,12% 0,84 0,56 0,29 

 P-värde 0,72 0,00   

TS20  0,11% 0,86 0,65 5,12 

 P-värde 0,69 0,00   

LS20  0,25% 0,81 0,52 0,29 

 P-värde 0,47 0,00   

TE10  0,10% 1,04 0,87 5,12 

 P-värde 0,61 0,00   

LE10  0,16% 0,82 0,49 0,01 

 P-värde 0,66 0,00   

TS10  0,21% 0,93 0,90 4,35 

 P-värde 0,13 0,00   

LS10  0,22% 0,83 0,45 0,29 

 P-värde 0,61 0,00   

Diff E20  0,04% 0,21 0,07 4,24 

 P-värde 0,91 0,00   

Diff S20  0,07% 0,05 0,00 4,83 

 P-värde 0,87 0,50   

Diff E10  0,28% 0,22 0,05 5,11 

 P-värde 0,49 0,00   

Diff S10  0,22% 0,11 0,01 5,11 

 P-värde 0,61 0,19   
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Appendix 4 – Regressioner för Fama & French trefaktormodell 

Portfölj  Alfa MKT SMB HML 

Justerad 

förklaringsgrad ESG-betyg 

TE20  0,11% 1,08 0,09 0,01 0,90 4,53 

 P-värde 0,48 0,00 0,02 0,85   

LE20  -0,20% 1,04 0,55 -0,29 0,70 0,29 

 P-värde 0,47 0,00 0,00 0,00   

TS20  -0,12% 0,87 0,04 0,01 0,65 5,12 

 P-värde 0,68 0,00 0,58 0,87   

LS20  -0,34% 1,03 0,59 -0,36 0,69 0,29 

 P-värde 0,23 0,00 0,00 0,00   

TE10  0,09% 1,05 0,05 0,07 0,87 5,12 

 P-värde 0,63 0,00 0,26 0,20   

LE10  0,08% 1,04 0,59 -0,31 0,64 0,01 

 P-värde 0,81 0,00 0,00 0,00   

TS10  0,21% 0,92 -0,02 0,04 0,90 4,35 

 P-värde 0,13 0,00 0,61 0,28   

LS10  -0,29% 1,04 0,53 -0,37 0,55 0,29 

 P-värde 0,43 0,00 0,00 0,00   

Diff E20  0,10% 0,04 -0,45 0,29 0,28 4,24 

 P-värde 0,73 0,50 0,00 0,00   

Diff S20  0,01% -0,16 -0,54 0,37 0,20 4,83 

 P-värde 0,98 0,05 0,00 0,00   

Diff E10  -0,20% 0,02 -0,53 0,37 0,25 5,11 

 P-värde 0,58 0,82 0,00 0,00   

Diff S10  0,30% -0,11 -0,54 0,41 0,20 5,11 

 P-värde 0,44 0,20 0,00 0,00   
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Appendix 5 – Regressioner för Carhart fyrfaktormodell 

Portfölj  Alfa MKT SMB HML WML 

Justerad 

förklaringsgrad ESG-betyg 

TE20  0,13% 1,08 0,10 0,01 -0,01 0,90 4,53 

 P-värde 0,44 0,00 0,02 0,89 0,71   

LE20  -0,16% 1,04 0,55 -0,29 -0,03 0,70 0,29 

 P-värde 0,56 0,00 0,00 0,00 0,58   

TS20  -0,02% 0,86 0,05 0,00 -0,07 0,65 5,12 

 P-värde 0,94 0,00 0,50 0,98 0,13   

LS20  -0,28% 1,03 0,59 -0,37 -0,04 0,69 0,29 

 P-värde 0,34 0,00 0,00 0,00 0,35   

TE10  0,09% 1,05 0,05 0,07 0,00 0,87 5,12 

 P-värde 0,63 0,00 0,26 0,21 0,95   

LE10  0,07% 1,04 0,59 -0,31 0,01 0,63 0,01 

 P-värde 0,84 0,00 0,00 0,00 0,87   

TS10  0,26% 0,92 -0,01 0,03 -0,04 0,90 4,35 

 P-värde 0,07 0,00 0,71 0,38 0,11   

LS10  -0,19% 1,03 0,54 -0,39 -0,08 0,55 0,29 

 P-värde 0,62 0,00 0,00 0,00 0,22   

Diff E20  0,08% 0,04 -0,45 0,30 0,02 0,27 4,24 

 P-värde 0,79 0,50 0,00 0,00 0,73   

Diff S20  0,05% -0,16 -0,54 0,36 -0,03 0,20 4,83 

 P-värde 0,90 0,05 0,00 0,00 0,66   

Diff E10  -0,19% 0,02 -0,53 0,37 -0,01 0,24 5,11 

 P-värde 0,61 0,83 0,00 0,00 0,87   

Diff S10  0,25% -0,10 -0,55 0,42 0,04 0,20 5,11 

 P-värde 0,53 0,21 0,00 0,00 0,52   
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