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SAMMANFATTNING 

Lönsamheten hos olika typer av aktier har länge intresserat både investerare och företag. 
Detta intresse sträcker sig även till många akademiker och forskare, där en del kunnat påvisa 
att så kallade värdeaktier kan generera en högre avkastning jämfört med marknaden och 
tillväxtaktier. Dessa värdeaktier anses vara undervärderade på marknaden och kan 
identifieras genom låga prismultiplar, så som P/E- och P/B-värden, till skillnad från 
tillväxtaktier som anses vara övervärderade på marknaden och identifieras genom höga 
prismultiplar. En strategi som fokuserar på att investera i värdeaktier är värdeinvestering, 
som har utvecklats sedan 30-talet och genererat goda avkastningar för många investerare.  
 
Under flera år har dock intresset för hållbara investeringar ökat och fått större vikt i 
investeringsbeslutet. Investerare är beredda att kompromissa med lönsamheten för mer 
hållbara investeringsalternativ, men de vill inte förlora för mycket i avkastning. Syftet med 
studien är därför att undersöka huruvida värdeinvestering kan vara en fungerande strategi 
för hållbara investeringar på en europeisk marknad, och fokus ligger på företag med höga 
ESG-poäng samt högt marknadsvärde under åren 2011-2018. Detta undersöks genom att 
jämföra prestationerna hos värde- och tillväxtaktier, samt hos ett marknadsindex utan 
hållbarhetsfokus som representerar den europeiska marknaden. I studien skapas fyra olika 
portföljer, baserade på hållbara företags låga respektive höga P/E- samt P/B-värden. 
Prestationen hos dessa portföljer, samt hos marknadsindexet, mäts i form av riskjusterad 
avkastning, och genom hypotesprövning undersöker studien ifall det finns någon signifikant 
skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan dessa portföljer samt mellan portföljerna 
och marknadsindexet.  
 
Samtliga hypotestester visar att det inte finns någon signifikant skillnad i riskjusterad 
avkastning mellan de hållbara värde- och tillväxtaktierna, eller mellan de hållbara 
portföljerna och marknadsindexet. Detta indikerar att aktierna på marknaden är korrekt 
prissatta och är således varken under- eller övervärderade, i enlighet med den effektiva 
marknadshypotesen. Denna står i kontrast till strategin för värdeinvestering som bygger på 
att finna undervärderade företag på marknaden. Utifrån dessa resultat dras slutsatsen att 
värdeinvestering inte nödvändigtvis är en fungerande strategi vid hållbara investeringar i 
stora företag på den europeiska marknaden. Enligt studien kan inte värdeaktier anses 
generera en signifikant högre riskjusterad avkastning jämfört med tillväxtaktier eller den 
generella marknaden. Investerare kan dock välja att investera i antingen ett brett 
marknadsindex, eller i mer hållbara värde- eller tillväxtaktier, och förvänta sig en relativt 
lik riskjusterad avkastning på denna marknad oavsett vilket investeringsalternativ de väljer. 
Att investera mer hållbart behöver således inte innebära en lägre avkastning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Effektiva Marknadshypotesen, EMH, ESG, Hållbarhet, Riskjusterad 
avkastning, Tillväxtaktier, Värdeaktier, Värdeinvestering 
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DEFINITIONER 

EMH: Den Effektiva Marknadshypotesen. (Efficient Market Hypothesis) 
 
ESG: Ett hållbarhetsmått som mäter Miljö-, Samhälleliga och Bolagsstyrningsfrågor. 
(Environment, Social and Governance) 
 
P/B: Prismultipel där aktiepriset jämförs mot företagets bokförda värde. (Price-to-book 
ratio) 
 
P/CF: Prismultipel där aktiepriset jämförs mot företagets kassaflöde. (Price-to-cash flow 
ratio) 
 
P/D: Prismultipel där aktiepriset jämförs mot företagets utdelning. (Price-dividend ratio) 
 
P/E: Prismultipel där aktiepriset jämförs mot företagets vinst. (Price-to-earnings ratio) 
 
P/S: Prismultipel där aktiepriset jämförs mot företagets försäljning. (Price-to-sales ratio) 
 
Tillväxtaktier: Övervärderade aktier, kännetecknas av höga pris-multiplar. 
 
Värdeaktier: Undervärderade aktier, kännetecknas av låga pris-multiplar. 
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1 INLEDNING 

Det inledande kapitlet introducerar läsaren till bakgrunden av studien, och går sedan 
vidare med att diskutera problemområdet där även forskningsgapet presenteras. Därefter 
presenteras syftet med två tydligt formulerade forskningsfrågor som klargör studien för 
läsaren. Slutligen diskuteras valet av ämne, samt de begränsningar som författarna gjort. 
 

1.1 Problembakgrund 

Lönsamhet har genom tiderna varit en drivande faktor för investerare, både privat och för 
företag. I grund och botten handlar det om att investerare vill ha så hög avkastning som 
möjligt på sina investeringar, och idag finns det flera olika strategier om hur de kan gå 
tillväga för att försöka generera denna avkastning. En sådan strategi är värdeinvestering, för 
vilken Graham & Dodd lade grunden år 1934 genom sin bok Security Analysis. Denna 
strategi går ut på att värdera företag för att avgöra ifall de är över- eller undervärderade på 
marknaden (Graham & Dodd, 2009, s. 66, 69-70). Enligt Arnold (2008, s. 584-585) kan 
undervärderade aktier identifieras genom deras låga aktiepris i relation till vinst eller bokfört 
värde (P/E- och P/B-värde), och genom att investera i undervärderade företag menar 
Graham & Dodd (2009, s. 669-671) att investerare kan få en bättre avkastning gentemot 
marknaden när aktiepriset går upp. Portföljer uppbyggda med undervärderade aktier 
genererar då en högre avkastning än marknaden även efter att avkastningen har riskjusterats 
(Basu, 1977, 1983; Bauman et al., 1999). 
 
Teorin kring värdeinvestering går dock emot en del andra teorier, och en av de som ofta tas 
upp i kontrast till värdeinvestering är den Effektiva Marknadshypotesen (EMH). Länge var 
hypotesen om en effektiv marknad allmänt vedertagen och priserna på en marknad antogs 
återspegla all tillgänglig information. Fama (1970) utvecklade denna teori vilket 
revolutionerade mångas syn på den finansiella marknaden. EMH menar att alla aktiepriser 
helt reflekterar företagets värde och korrigeras kontinuerligt då ny information blir 
tillgänglig på marknaden (Fama, 1970, s. 413). Detta innebär att det är omöjligt för 
investerare att köpa undervärderade aktier, eller att sälja övervärderade aktier, på en effektiv 
marknad. Det bör alltså enligt EMH vara omöjligt att överträffa marknadens prestationer 
utan att ta på sig mer risker (Arnold, 2008, s. 563-566). De senaste decennierna har dock 
många forskare visat att investerare faktiskt kan få överavkastning gentemot marknaden 
genom att följa strategin för värdeinvestering (Bauman et al., 1999; Fama & French, 1995, 
1998; Lakonishok et al., 1994). Även Warren Buffet, idag världens tredje rikaste man 
(Forbes, u.å.), anammade Graham & Dodd’s idé tidigt och har genom sin karriär gjort sig 
en förmögenhet på att följa en värdeinvesteringsstrategi. Buffet (1984, s. 13) säger att han 
är övertygad om att marknaden är ineffektiv, vilket står i kontrast till vad Fama (1970) 
konstaterar med den effektiva marknadshypotesen. Buffet (1984) lägger fram flera exempel 
där värdeinvesterare, andra än honom själv, lyckats exploatera klyftan mellan pris och värde 
som han menar finns på marknaden.  
 
Sedan strategin för värdeinvestering presenterades har flera studier genomförts för att se 
ifall värdeaktier presterar bättre än tillväxtaktier på olika marknader samt för olika 
tidshorisonter och perioder. Värdeaktier karakteriseras ofta genom sina låga aktiepriser 
relativt olika värderingsmått såsom vinst (P/E), bokfört värde (P/B), försäljning (P/S), 
kassaflöde (P/CF) eller utdelning (P/D) (Bodie et al., 2011, s. 138-140). Dessa värdeaktier 
anses vara undervärderade på marknaden, till skillnad från tillväxtaktier som anses vara 
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övervärderade. Tillväxtaktier karaktäriseras därför istället genom sina höga aktiepriser 
relativt dessa värderingsmått, och det höga aktiepriset rättfärdigas av investerarna som tror 
att företaget kommer ha en snabb tillväxt (Bodie et al., 2011, s. 140). Fama & French (2007, 
s. 44-45) menar att värdeföretag tenderar ha en lägre tillväxttakt och lönsamhet, i kontrast 
till tillväxtföretag som har hög lönsamhet och snabb tillväxttakt. Tidigare studier inom 
området visar att värdeaktier generellt sett presterar bättre än tillväxtaktier och genererar en 
högre riskjusterad avkastning (Basu, 1977, 1983; Bauman et al., 1999; Fama & French, 
1995, 1998; Lakonishok et al., 1994). Bauman et al. (1999, s. 111) och Lakonishok et al. 
(1994, s. 1547) nämner dock i sina studier att det finns fall där tillväxtaktier visar på bättre 
prestation jämfört med värdeaktier. 
 
Förutom lönsamhet så har även hållbarhet blivit allt viktigare för investerare under senare 
år. I flera år har diskussioner om global uppvärmning, dåliga arbetsförhållanden samt 
exploatering av jordens resurser varit centrala, och människor börjar inse värdet av ett gott 
hållbarhetsarbete. Redan år 1987 betonar Världskommissionen för miljö och utveckling 
(1988, s. 57-80) vikten av hållbar utveckling, d.v.s. att tillgodose dagens behov utan att 
begränsa kommande generationers möjligheter att göra detsamma. De menar att en hållbar 
social och ekonomisk utveckling inte kan ske utan att också miljöfrågor tas i beaktning. 
Resursutnyttjande och miljöförstöring är inte bara ett högt pris vår natur får betala, utan 
även en kostnad som företag måste ta ansvar för. Allt fler investerare inser att de genom 
hållbara investeringar har möjlighet att influera hur företagen tar sig an dessa problem. 
Investerare vill ha fortsatt hög avkastning, men vill samtidigt påverka genom sina 
investeringsbeslut. Eurosif (2018, s. 16-17) noterar denna positiva trend där investerare 
demonstrerar en högre medvetenhet av sin potential att påverka hur företag agerar i 
hållbarhetsfrågor, samt att investerare vill göra skillnad genom att välja hållbara 
investeringsformer. Som ett resultat av detta har Socialt Ansvarsfulla Investeringar (Socially 
Responsible Investing, SRI) fått ett allt större fäste hos investerare i Europa, vilket lett till 
att fler företag börjat ta sitt sociala ansvar och integrerar Miljö-, Sociala- och 
Bolagsstyrningsfrågor (Environmental, Social and Governance, ESG) i deras verksamhet 
(Eurosif, 2018, s. 10-11). 
 
ESG är i princip synonymt med hållbarhet och behandlas så i denna rapport. Det är ett 
hållbarhetsmått som mäter hur företag integrerar frågor rörande miljö, socialt ansvar och 
bolagsstyrning i sin verksamhet (Robeco, u.å.), och idag finns flera olika institut som 
poängsätter företag och länder enligt ESG-metoder. Thomson Reuters är ett av de företag 
som framställt ett ramverk för att utvärdera företags arbete kring ESG. Deras ESG-betyg är 
utformade så att de enkelt kan inkluderas i analyser och forskning, och baseras på över 400 
ESG-mätvärden för drygt 7000 publika företag världen över (Thomson Reuters, 2019, s. 3). 
Målet med ESG-arbetet är att få företag att reflektera över hur de arbetar med 
hållbarhetsfrågor i verksamheten, samt att bidra till ett hållbart samhälle och en hållbar 
utveckling. Det kan exempelvis handla om ett företags utsläppsnivåer och 
energiförbrukning, hur de hanterar mänskliga rättigheter och jämställdhet, samt hur deras 
transparens och interna kontroller ser ut (Robeco, u.å.; Nordea, u.å.). Dessa frågor blir som 
sagt allt viktigare för företag att integrera in i verksamheten, inte minst för att allt fler 
investerare börjar inkludera hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut (Eurosif, 2018, s. 
16-17). Antal hållbara investeringar har historisk sett ökat drastiskt senaste åren, och denna 
trend förmodas fortsätta även framöver (EY, 2018). 
 
Bonaventura & Giudici (2018, s. 24) påvisar i sin studie att företag som integrerar ESG i 
Europa generellt sett ökat sitt P/E-värde mellan åren 2012-2017. Dock har företagen med 
högst ESG-poäng den lägsta ökningen av P/E, och samtidigt den högsta ökningen av 
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inkomst (Bonaventura & Giudici, 2018, s. 24). Det innebär att företag som i stor 
utsträckning integrerar ESG-kriterierna i sin verksamhet således har en större tillväxt av 
deras inkomster jämfört med de företag som inte gör det, och detta tycks inte reflekteras 
fullt ut i deras aktiepriser. Hanson (2013) visar även att företag som arbetar med ESG eller 
andra typer av hållbarhetsarbete skapar konkurrensfördelar. Värdeinvesterare vill veta om 
företaget de köper tänker på framtiden och ifall konkurrensfördelarna som de besitter är 
hållbara, vilket företagets fokus på hållbarhetsarbete är ett gott tecken på (Hanson, 2013, s. 
22, 30-31). Företagens hållbarhetsarbete är en växande marknad och allt fler investerare ger 
hållbarhetsfaktorer högre vikt i deras investeringsbeslut. Det blir således allt viktigare för 
företag att skaffa sig konkurrensfördelar gentemot varandra, och det finns inga genvägar i 
arbetet med att behålla dessa fördelar. Även värdeinvesteraren Warren Buffet betonar detta: 

“…taking shortcuts is not the pathway to achieving sustainable competitive 
advantage, nor is it an avenue toward satisfying customers. In times such as these, 

a company must invest in the key ingredients of profitability: its people, 
communities and the environment.” 

– Warren E. Buffet (Johns Mansville, 2012, s. 4) 
 

1.2 Problemdiskussion 

Hållbarhet är som sagt ett område som blir mer och mer aktuellt, vilket också visar sig i 
ständigt utvecklade mål och ramverk för både länder och företag att efterfölja. Den 
Europeiska Kommissionen presenterade 2018 planen som de satt upp för att implementera 
principerna för ansvarsfulla investeringar, vilka har som mål att skapa ett mer hållbart 
finansiellt system genom att integrera och rapportera om ESG-kriterier (PRI, 2018, s. 2). 
Global Sustainable Investment Alliance (GSIA, 2019, s. 9) visar i 2018 års återblick att hela 
48,8 % av alla investeringar i Europa skedde i enlighet med Eurosif:s SRI-strategier, vilka 
integrerar ESG-faktorer i investeringsprocessen. Detta är således två exempel som visar på 
hur länder och investerare inom EU och Europa prioriterar hållbarhet genom att integrera 
ESG i verksamheten. Den europeiska marknaden är därför en intressant och relevant 
marknad att undersöka, eftersom allt fler investerare inom denna marknad investerar 
hållbart. Information om hur värde- och tillväxtaktier från hållbara företag presterar är dock 
bristfällig, vilket är ett problem med hänsyn till det ökade intresset för hållbara 
investeringar. Värdeinvestering har genom tidigare forskning bevisats generera en högre 
avkastning jämfört med marknaden (Basu, 1977, 1983; Bauman et al., 1999; Fama & 
French, 1995, 1998; Lakonishok et al., 1994), och ifall detta kan bevisas även för hållbara 
investeringar kan investerare få denna överavkastning även vid hållbara investeringar. Det 
ger investerare fler valmöjligheter i sina investeringsbeslut, fler investerare kan bli manade 
att investera hållbart, och företag kan påverkas att börja agera mer hållbart inom 
verksamheten. 
 
Eccles et al. (2014, s. 2853) kom i sin studie fram till att hållbara företag presterar bättre än 
mindre hållbara företag på den amerikanska marknaden. En liknande studie för den 
europeiska marknaden visade på samma resultat; att företag med höga ESG-poäng presterar 
bättre än de med lägre (Bonaventura & Giudici, 2018, s. 19). På grund av detta fokuserar 
denna studie på hållbara företag inom den europeiska marknaden. Hur hållbara dessa företag 
är mäts med ESG-betyg, och för att inte exkludera någon industri från urvalet kommer de 
mest hållbara företagen sorteras ut från varje sektor. Tidigare studier av Fama & French 
(1992, s. 449-450) och Bauman et al. (1999, s. 108-110) har även påvisat att ett företags 
storlek, d.v.s. deras börsvärde, har en viss förklaringsförmåga för skillnaden i avkastning 
mellan värde- och tillväxtaktier. På grund av detta, och eftersom större företag ofta har bättre 
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möjligheter att arbeta med ESG (RobecoSAM, u.å.), kommer enbart stora företag med höga 
ESG-poäng undersökas i denna studie. 
 
Eftersom urvalet då består av enbart hållbara alternativ, d.v.s. företag som fokuserar på ESG 
och satsar långsiktigt, anser författarna att det vore gynnsamt att se om denna studies resultat 
skiljer sig från resultat i tidigare forskning, och jämfört med företag som inte nödvändigtvis 
har lika stort hållbarhetsfokus. Således vill de jämföra de hållbara företagens prestation med 
ett referensindex som representerar den marknaden som helhet, för att se om studiens urval 
genererar en överavkastning gentemot den marknaden. Det index som valts i syfte att 
undersöka detta är marknadsindexet STOXX Europe Large 200. Detta marknadsindex 
innehåller även enbart stora företag samt baseras på den europeiska marknaden. Detta 
innebär att jämförbarheten mellan studiens urval och marknadsindexet hålls hög, så att goda 
slutsatser kan dras från de resultat studien kommer visa. Denna studie gynnar därför inte 
enbart de som vill investera hållbart, utan även andra kan dra nytta av resultaten om de 
skulle visa att de hållbara portföljerna generellt sett har en bättre avkastning. 
 
Inga tidigare studier har återfunnits som visat hur värde- och tillväxtaktier presterar i 
relation till varandra för företag som har ett starkt fokus på ESG. Detta är ett område som 
saknar forskning och som författarna vill komplettera genom denna studie. Studien hoppas 
kunna bidra med ny kunskap som ska hjälpa de investerare som vill investera hållbart. En 
studie gjord av Sandberg & Nilsson (2015, s. 40) visar att hållbara investerare oftast inte är 
beredda att ge upp någon större del av avkastningen i utbyte mot att välja ett hållbart 
investeringsalternativ. Denna studie är således viktig för att visa investerare ifall 
värdeinvestering är en strategi som kan generera en god riskjusterad avkastning även vid 
hållbara investeringar. Då skulle de inte behöva kompromissa mellan en god avkastning och 
att göra ett hållbart val i sitt investeringsbeslut. Det gäller inte bara privata investerare, utan 
även institutionella som vill redovisa en god avkastning till sina kunder. Således hoppas 
författarna att studien kan bidra till ny kunskap hos alla typer av investerare, men även hos 
akademiker och företag. De kan förhoppningsvis få en djupare förståelse över hur hållbara 
investeringar kan hjälpa dem i vad och hur de prioriterar både investeringar och kunder, 
samt ge grund för eventuell vidare forskning. 
 
Som nämnts i bakgrunden finns det många olika nyckeltal att använda sig av när det 
kommer till att klassificera värde- och tillväxtaktier. Efter att ha gått igenom tidigare studier 
har författarna beslutat sig för att använda två av dem, P/E och P/B. P/E är ett nyckeltal som 
flera studier använt för att beskriva avkastning hos värde- respektive tillväxtaktier (Basu, 
1975, 1977, 1983; Fama & French, 1998; Lakonishok et al., 1994). Även P/B har använts 
som en förklarande variabel till avkastningen beteende i flera tidigare studier, och legat som 
grund till klassificeringen av värde- och tillväxtaktier (Bauman et al., 1999; Fama & French, 
1992, 1995, 1998; Lakonishok et al., 1994). Med stöd av denna tidigare forskning känner 
författarna att dessa är de mest relevanta variablerna att använda vid skapandet av portföljer 
bestående av värde- respektive tillväxtaktier. Företag med låga P/E- och P/B-värden 
kommer ligga i två olika värdeaktieportföljer, och företag med höga P/E- och P/B-värden 
kommer ligga i två olika tillväxtaktieportföljer. 
 
Fama & French (1995, s. 154, 1998, s. 1975) samt Davis et al. (2000, s. 391) säger att 
finansiella problem är en faktor som finns hos värdeaktier, vilket gör dem mer riskfyllda 
och är en av anledningarna till att de genererar en högre genomsnittlig avkastning. 
Författarna till denna studie vill undersöka ifall detta stämmer för företag som satsar mycket 
på hållbarhet, eftersom tidigare studier visar på att företag som arbetar mycket med 
hållbarhet är mindre benägna att hamna i finansiell knipa (Gangi et al., 2018, s. 13). Således 



 

 5 

bör värdeaktier för företag som satsar på hållbarhet prestera sämre, ifall en högre risk 
relaterat till finansiella problem är anledningen till den normalt sett höga avkastningen de 
genererar. Verheyden et al. (2016, s. 54) beskriver i sin studie att företag generellt sett 
genererar en positiv riskjusterad avkastning om de integrerar ESG-faktorer i sin verksamhet. 
På grund av detta, och eftersom ESG kommer vara måttet på hållbarhet även i denna studie, 
kommer den riskjusterade avkastningen tas i beaktning här. En riskjusterad avkastning 
kommer då bortse från skillnader i total risk mellan värde- och tillväxtaktiernas avkastning, 
istället för att bara se till en överavkastning relativt marknaden.  
 
I bakgrunden säger EMH att marknaden är effektiv och att aktier är korrekt prissatta utifrån 
den information som finns tillgänglig. Detta betyder att under- eller övervärderade företag 
inte borde finnas på marknaden, och strategier som utgår från att hitta undervärderade 
företag skulle då inte fungera på en effektiv marknad (Arnold, 2008, s. 563). Graham & 
Dodd’s strategi om värdeinvestering är en sådan, och de argumenterar för att det 
systematiskt går att hitta undervärderade företag på marknaden och vinna genom att 
investera i dessa. Denna studie kommer undersöka relationen mellan dessa teorier, men på 
marknaden för hållbara investeringar. Om det går att systematiskt identifiera 
undervärderade hållbara företag, investera i dessa värdeaktier, och efter en tid redovisa en 
högre riskjusterad avkastning jämfört med marknaden och andra företag, så motbevisar det 
EMH:s argument. Därför kommer studien fokusera på EMH och värdeinvestering som 
teoretiska grundpelare till studien, samt ESG som mått för hållbarhet för investeringarna. 
Målet är att ge företag och investerare bättre kunskap om hur de ska tänka kring 
värdeinvestering som en strategi för hållbara investeringar. 
 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Som diskuterats tidigare i detta inledande kapitel är hållbara investeringar en växande 
marknad som blir allt mer attraktiv för investerare. Idag finns det mätbara sätt att se till 
vilken utsträckning företag engagerar sig i hållbarhetsfrågor, och ESG är ett mått på detta. 
Det primära syftet med studien är att se ifall värdeinvestering är en fungerande strategi att 
använda när det kommer till investeringar i stora hållbara företag inom Europa. Studien ska 
således klargöra om det är värdeaktier eller tillväxtaktier som är det mest lönsamma 
alternativet när det kommer till investeringar i stora företag som har stort fokus på ESG. 
 
För att kunna uppfylla det primära syftet med studien avser författarna besvara följande 
forskningsfråga:  
 
- Genererar värdeaktier en högre riskjusterad avkastning jämfört med tillväxtaktier 

inom stora hållbara företag på den europeiska marknaden? 
 
Studien strävar också efter att undersöka ifall värde- eller tillväxtaktier av stora hållbara 
företag presterar bättre än den generella marknaden, d.v.s. inkluderat företag som inte 
nödvändigtvis har ett stort fokus på hållbarhet. Det sekundära syftet är således att se ifall de 
hållbara portföljerna som denna studie skapar presterar bättre än ett marknadsindex som 
inte har något specifikt fokus på hållbarhet. För att uppfylla det sekundära syftet avser 
författarna besvara följande forskningsfråga: 
 
- Genererar värde- och tillväxtaktier för stora hållbara företag en högre riskjusterad 

avkastning jämfört med ett marknadsindex utan hållbarhetsfokus? 
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Om resultatet i denna studie visar på att portföljer med hållbara värde- eller tillväxtaktier 
presterar bättre än ett marknadsindex utan hållbarhetsfokus skulle det kunna indikera att 
marknaden är ineffektiv, och det finns utrymme för investerare att få överavkastning 
gentemot marknaden. Detta står således i kontrast till vad EMH säger, och stärker de 
slutsatser som Lakonishok et al. (1994) och Bauman et al. (1999) dragit. Därutöver, om 
resultatet i studien visar på att portföljer med värdeaktier presterar bättre än portföljer med 
tillväxtaktier, kan en slutsats dras att det är lönsammare för investerare att köpa värdeaktier 
i stora hållbara företag. Således är värdeinvestering en bra strategi att använda vid hållbara 
investeringar. Om studien tvärtom visar att tillväxtaktier presterar bättre än värdeaktier kan 
motsatta slutsatser dras. Resultaten skulle dock även kunna visa sig vara insignifikanta, 
vilket skulle tyda på att marknaden är effektiv enligt EMH eftersom inga 
prestationsskillnader finns mellan portföljerna eller den generella marknaden. Då kan en 
slutsats dras att värdeinvestering inte nödvändigtvis är en fungerande strategi vid hållbara 
investeringar i stora europeiska företag. 
 

1.4 Val av forskningsområde 

Denna studie är ett examensarbete som skrivs under författarnas sista termin på 
civilekonomprogrammet. Under studietiden har författarna läst kurser inom både 
redovisning och finansiering, vilket breddat kunskapsnivån om både teorier och termer som 
har varit nödvändiga för genomförandet av studien. Eftersom frågor om miljö, mänskliga 
rättigheter samt korruption är områden som under en lång tid uppmärksammats av såväl 
individer, nyheter och företag, var detta något som författarna ville ta i beaktning i sin studie. 
Därmed när det var beslutat att undersöka huruvida värde- eller tillväxtaktier i Europa var 
mest lönsamma gjordes detta utifrån hållbara företag som implementerat ESG i sin 
verksamhet. Att undersöka detta för de senaste åtta åren valdes även för att tidsperioden har 
påvisat historiskt låga räntesatser runt om i Europa, samt generellt sett goda avkastningar 
på investeringar (Quignon, 2018). Det finns knapp information om konsekvenserna av dessa 
låga, och ibland negativa, räntor i denna period, och att undersöka detta utifrån hur värde- 
och tillväxtaktier presterar under dessa förhållanden var således något som intresserade 
författarna och förhoppningsvis kan öka kunskapen hos allmänheten.  
 
Eftersom det är viktigt för institutionella investerare och företag att ta investerarnas 
intressen i beaktning är studien något som kan hjälpa företag så väl som investerare. 
Investerarnas intressen kopplas främst till avkastning, men många prioriterar nu även 
hållbarhet eller andra faktorer, vilket företagen måste ta hänsyn till utan att kompromissa 
med lönsamheten. Genom att se huruvida värdeinvestering är en lämplig strategi att använda 
vid hållbara investeringar kan denna nya kunskap hjälpa investerare och företag att ta bättre 
beslut. Studien kan även bidra till diskussionen kring den effektiva marknaden, ifall EMH 
är sann för en marknad med enbart stora och hållbara företag. Tidigare studier visar att 
värdeaktier generellt sett presterar bättre än tillväxtaktier, men detta har inte tidigare 
undersökts på en exklusivt hållbar marknad. Det finns således inget stöd för att samma 
resultat kommer visas i denna studie, och det är därför ett intressant forskningsområde för 
författarna. 
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1.5 Avgränsningar 

Avgränsningarna som har gjorts för denna studien är presenterade nedan. Anledningen till 
dessa avgränsningar är att författarna ska kunna genomföra en fokuserad och tillförlitlig 
studie inom ramen för den tid och kunskap de besitter. Avgränsningarna hjälper till i 
undersökningens syfte att utreda ifall värde- eller tillväxtaktier inom hållbara företag är mest 
lönsamma, samt ifall de presterar bättre än den generella marknaden. 
 

- Författarna har beslutat att avgränsa tidsperioden till åtta år, mellan intervallet 2011-
2018. Detta tidsintervall anses vara långt nog för att uppvisa en eventuell trend 
(Bodie et al., 2011, s. 421-423), vilket är viktigt för att över tid kunna identifiera 
eventuella prestationsskillnader hos värde- och tillväxtaktier. Den valda 
tidsperioden utesluter även finanskrisen 2008, vilken hade kunnat ge missvisande 
resultat på grund av den breda negativa effekt krisen hade på den finansiella 
marknaden. Under de åtta åren som ska undersökas har dock många marknader inom 
Europa varit i en högkonjunktur, och eftersom studiens resultat baseras på denna 
historiska data säger det nödvändigtvis inte något om hur framtida avkastningar 
kommer att se ut.  

- Datainsamlingen till studien kommer ske via databasen Thomson Reuters Eikon som 
är ett kraftfullt verktyg med gott anseende. Detta begränsar dock författarna till 
ESG-data från Thomson Reuters, samt till de företag och nyckeltal som finns 
tillgängliga i databasen. Valet av databas gjordes av bekvämlighet på grund av 
tillgängligheten på Universitetsbiblioteket i Umeå, och eftersom den är pålitlig och 
tillhandahåller den data som är nödvändig för denna studie. 

- Studien begränsar sig till europeiska företag med fokus på ESG, och företagen måste 
ha ESG-betyg från Thomson Reuters under alla åtta år som undersöks i denna studie. 
Författarna inkluderar sedan enbart de 50 % bästa företagen varje år, d.v.s. de företag 
som har högst ESG-poäng inom varje ekonomisk sektor. Genom denna 
urvalsprocess kommer enbart de mest hållbara företagen inom varje sektor 
inkluderas, vilket även innebär att studiens resultat inte blir applicerbara på mindre 
hållbara företag. Det finns dock en risk för selektionseffekt här, och för en mer 
utförlig diskussion om hur urvalet är konstruerat och dess möjliga konsekvenser för 
studiens resultat se avsnitt 5.1.1. 

- Enbart stora företag med höga börsvärden inkluderas i urvalet för denna studie på 
grund av att tidigare studier påvisar storleken som en betydande faktor för att 
förklara skillnaden i värde- och tillväxtaktiers avkastning (Bauman et al., 1999; 
Fama & French, 1992). Således kommer endast företag med ett börsvärde på över 2 
miljarder Euro att studeras, vilket gör att studiens resultat inte blir applicerbara på 
mindre företag. Denna avgränsning innebär också till viss del en selektionseffekt, 
eftersom det kan leda till en överrepresentation för de länder som har fler företag 
med höga marknadsvärden i jämförelse med länder som inte har lika många stora 
företag.  

- Studien avgränsar sig till den europeiska marknaden, varpå urvalet inkluderar 21 
länder. Anledningen att inte fler länder inkluderas är för att företagen från dessa 
länder inte uppfyller de kriterier som satts upp i form av höga ESG-poäng och höga 
börsvärden, eller för att de inte finns med i datasystemet. Denna avgränsning innebär 
dock att studiens resultat inte blir applicerbara på en annan geografisk marknad. 
Genom dessa avgränsningar för portföljerna blir urvalet mer fokuserat och studien 
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kommer kunna bidra med ny information i och med att området och det valda urvalet 
inte tidigare studerats i dessa frågor. 

- För att besvara den sekundära forskningsfrågan behövs ett referensindex utan 
specifikt fokus på hållbarhet. Indexet måste omfatta den europeiska marknaden och 
innehålla enbart stora företag, på samma sätt som avgränsningarna dragits för urvalet 
till portföljerna. Författarna har därför identifierat marknadsindexet STOXX Europe 
Large 200 som ett passande index eftersom det innehåller totalt 200 företag från 14 
av de 21 länder som ingår i studiens urval, och det minsta företaget har ett börsvärde 
på över 6 miljarder Euro. På grund av detta har författarna valt att avgränsa studien 
till detta index för en rättvis jämförelse med den generella marknaden.  

- Författarna har valt att avgränsa sin studie till två nyckeltal, P/E och P/B. Dessa 
nyckeltal har använts i ett flertal tidigare studier för att definiera värde- och 
tillväxtaktier (Basu, 1975, 1977; Bauman et al., 1999; Fama & French, 1995, 1998; 
Lakonishok et al., 1994). Författarna valde dessa två nyckeltal eftersom de är 
återkommande i tidigare studier som visat på signifikanta resultat, och således bör 
samma nyckeltal generera goda resultat för även denna studie. P/E och P/B nämns 
även som populära nyckeltal vid värdeinvestering och klassificering av 
undervärderade företag av Arnold (2008, s. 584), vilket stärker dess relevans för 
denna studie. 

- Tidigare studier har exkluderat företag med negativa P/E- och P/B-värden, eftersom 
dessa inte kan visa på förväntad tillväxt eller avkastning (Basu, 1977, s. 665-666; 
Fama & French, 1992, s. 441; Lakonishok et al., 1994, s. 1546). Detta gör att även 
författarna i denna studie valt att exkludera företag från deras urval det år som de 
uppvisar negativa P/E- eller P/B-värden. Det kan dock innebära en risk att resultaten 
blir mindre signifikanta, ifall många företag med höga avkastningar behöver 
exkluderas på grund av detta. 
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2 TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Detta kapitel börjar med att introducera läsaren till den tidigare forskning som författarna 
använt som grund för sin studie, där relevanta delar från tidigare studier sammanfattas och 
diskuteras. Därefter återger författarna en sammanfattande bild på hur denna tidigare 
forskning bidragit till studien, samt hur de vill bygga vidare på detta. 
 

2.1 Tidigare forskning 

På samma sätt som tidigare forskning bygger vidare på varandra, kommer även denna studie 
bygga vidare på den grund som lagts av tidigare forskare. Eftersom denna studie syftar till 
att undersöka om värde- eller tillväxtaktier är det mest lönsamma alternativet vid hållbara 
investeringar, har författarna i denna studie försökt hitta de mest relevanta artiklarna inom 
dessa områden. Till författarnas kännedom finns ingen tidigare forskning som undersöker 
just detta, men många tidigare studier har undersökt liknande områden på olika sätt. 
Exempelvis finns mycket forskning om värde- och tillväxtaktiers prestation på olika 
marknader, och det finns även mycket forskning om prestationerna hos företag som 
integrerar ESG i sin verksamhet. Den tidigare forskning som legat till grund för 
utformningen av denna studie presenteras i detta delkapitel. Detta kommer ge läsaren en 
tydlig överblick av forskningsområdet och vad som legat till grund för författarnas val av 
teori, begränsningar och nyckeltal. 
 

2.1.1 Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their 

Price-Earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis. Basu, S. 

(1977) 

Denna studie genomfördes mellan 1957 och 1971 på den amerikanska marknaden (Basu, 
1977, s. 668). Syftet med studien var att se om det finns något samband mellan företagens 
P/E-värden och investeringars avkastning. För att kunna undersöka detta delade de in 
företag i fem olika portföljer baserat på deras P/E-värde. De har även valt att exkludera de 
företag som påvisade negativa P/E-värden (Basu, 1977, s. 666). Detta är något som 
författarna av denna studien kommer ta i beaktning, både nyckeltalet samt exkluderingen 
av negativa P/E-värden. Basu (1977, s. 680) kommer fram till att företag med låga P/E-
värden genererar en högre riskjusterad avkastning än företag med höga P/E-värden. 
Därigenom menar de att resultaten inte stämmer överens med EMH, eftersom priserna på 
värdepapper inte fullt ut reflekterar P/E-information (Basu, 1977, s. 680). Detta är av 
intresse för författarna till denna studie, eftersom resultaten kan bygga vidare på bevis för 
eller emot EMH.  
 

2.1.2 The Cross-Section of Expected Stock Returns. Fama, E.F. & French 

K.R. (1992) 

Fama & French (1992) gör i denna studie en tvärsnittsundersökning på den amerikanska 
marknaden mellan åren 1963 till 1990, med målet att finna vilka variabler som förklarar den 
genomsnittliga avkastningen hos aktier. En av deras främsta upptäckter är att beta, d.v.s. 
systematisk risk, inte verkar förklara avkastningen (Fama & French, 1992, s. 438), vilket 
bidrar till valet att i denna studie inte använda beta som mått på risk. Fama & French (1992, 
s. 428) finner även att kombinationen av P/B och storlek, d.v.s. företagets börsvärde, 
förklarar avkastningen bättre än andra variabler såsom P/E och hävstångseffekt. Detta är 
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anledningen till varför denna studie enbart kommer inkludera stora företag som har höga 
börsvärden. Fama & French (1992, s. 449-450) anser även att P/B visar på starkare 
förklaringsförmåga jämfört med storleken, vilket är en av anledningarna till varför 
författarna till denna studie valt P/B som en variabel vid klassificering av värde- och 
tillväxtaktierna. Fama & French (1992, s. 444) säger nämligen att företag som har låga P/B-
värden anses ha dåliga utsikter enligt marknaden, och blir således lågt värderade. Vidare 
menar Fama & French (1992, s. 451-452) att om priserna på en marknad är rationella så 
måste P/B och storlek företräda risken som dessa aktier bär på. Skillnaden i avkastning 
mellan värde- och tillväxtaktier anses således bero på att de bär på olika mycket risk. Därför 
anser författarna till denna studie att det är viktigt att riskjustera avkastningen för de 
portföljer som ska undersökas. 
 

2.1.3 Contrarian Investment Extrapolation, and Risk. Lakonishok, J., 

Shleifer, A. & Vishny, R.W. (1994) 

Lakonishok et al. (1994) studerar varför värdeinvestering som strategi verkar prestera bättre 
än marknaden, och de gör detta genom att undersöka varför värdeaktier tenderar att generera 
högre avkastning jämfört med tillväxtaktier på den amerikanska marknaden mellan 1968 
och 1990. Lakonishok et al. (1994, s. 1551-1553) skapar sina portföljer med tillväxt- 
respektive värdeaktier genom att gruppera och separera aktierna med de 30 % högsta 
respektive lägsta värdena på P/E, P/B samt P/CF. Denna typ av portföljindelning, som även 
förekommer i andra studier, kommer användas i denna studie för att exkludera aktier som 
tenderar pendla mellan höga och låga värden på nyckeltalen. De nyckeltal som Lakonishok 
et al. (1994, s. 1547-1550) valt för sin studie motiveras på grund av deras förmåga att 
förklara skillnader i avkastning hos värde- och tillväxtaktier, vilket är till stöd för de val av 
nyckeltal som författarna till denna studie gjort. De exkluderar även negativa nyckeltal, 
vilket författarna till denna studie också valt att göra för få fram ett mer rättvisande resultat, 
eftersom negativa nyckeltal inte ger information om någon förväntad tillväxt (Lakonishok 
et al., 1994, s. 1546). 
 
Lakonishok et al. (1994, s. 1543) kommer fram till att värdeaktier inte är fundamentalt mer 
riskfyllda jämfört med tillväxtaktier, eftersom de regelbundet presterar lika bra eller bättre, 
oavsett marknadens upp- och nedgångar. Värdeaktier visar inte heller på någon högre 
avkastning i relation till en högre risk, mer än vad tillväxtaktier gör (Lakonishok et al., 1994, 
s. 1574). Lakonishok et al. (1994, s. 1567) har inte begränsat sig till att undersöka risk i 
form av beta, eftersom beta inte anses vara rätt metod för att mäta risknivån i portföljerna. 
De mäter därför risken inom portföljerna även med standardavvikelse (Lakonishok et al., 
1994, s. 1564). Detta stärker beslutet att i denna studie inte använda beta som mått på risk 
inom portföljerna, utan istället justera avkastningarna för risk med standardavvikelse och 
riskfri ränta. 
 
Lakonishok et al. (1994, s. 1567) nämner naiva investerare som en potentiell anledning till 
värdeaktiernas påvisade överavkastning, d.v.s. att investerare tittar på vad som skett 
historiskt som en indikation på hur framtiden kommer att se ut. Detta leder i sin tur till att 
tillväxtaktier blir övervärderade. Trots att denna studie, och många andra, påvisat att 
värdeaktier presterar bättre väljer dock de flesta individuella och institutionella investerare 
att placera sitt kapital i tillväxtaktier, kanske främst för att de vill ha investeringar som 
snabbt genererar avkastning (Lakonishok et al., 1994, s. 1575-1576). Värdeaktier tenderar 
nämligen ha en mer långsiktig tidshorisont medan tillväxtaktier snabbare ger resultat, om 
än en lägre avkastning (Lakonishok et al., 1994, s. 1576). 
 



 

 11 

2.1.4 Value versus Growth: The International Evidence. Fama, E. & French, 

K. (1998) 

Fama & French (1998) utvecklar i den här studien de resultat som de kommit fram till i 
deras tidigare forskning från 1992 som är gjord på den amerikanska marknaden. I denna 
studie undersöker Fama & French värde- och tillväxtaktier mer globalt genom att inkludera 
13 stora ekonomier från Amerika, Europa, Australien samt sydöstra Asien. Målet med 
studien var att se om de resultat som visade sig på den amerikanska marknaden, att 
värdeaktier genererar högre avkastning jämfört med tillväxtaktier, också stämmer i ett mer 
globalt perspektiv (Fama & French, 1998, s. 1976). De samlar in data mellan åren 1975 och 
1995 för samtliga marknader från olika databaser, och använder sig av nyckeltalen P/B, P/E, 
P/CF samt P/D när de klassificerar värde- och tillväxtaktierna (Fama & French, 1998, s. 
1975). Därefter skapar de olika portföljer baserat på dessa nyckeltal, där 30 % av aktierna 
med högsta respektive nyckeltal klassificeras som tillväxtaktier, och de lägsta 30 % som 
värdeaktier. Detta indelningssätt av värde- och tillväxtaktier kommer även användas i denna 
studie, främst på grund av tidigare forskning har påvisat att det finns skillnader i 
avkastningen mellan dessa två grupper. 
 
I studien fastställer Fama & French (1998, s. 1976, 1981) att värdeaktier genererar högre 
avkastning än tillväxtaktier för samtliga marknader och för samtliga portföljer, bortsett från 
Italien. Fama & French (1998, s. 1997) använder sig av CAPM (Capital Asset Pricing 
Model) för att undersöka risken i portföljerna, och det är en modell som oftast används för 
att beräkna avkastningskravet på en tillgång utifrån riskfri ränta, beta samt en förväntad 
marknadsavkastning (UC, u.å.a). Fama & French (1998, s. 1997) använder dock modellen 
för att se ifall den kan förklara avkastningsskillnader, men de kommer fram till att modellen 
inte kan förklara den överavkastning som värdeaktierna påvisar. Istället menar de att risk 
som inte omfattas av CAPM är anledningen till att värdeaktier genererar en högre 
avkastning än tillväxtaktier (Fama & French, 1998, s. 1997) . Detta argumenteras då i linje 
med EMH, som menar att det enda sättet att få högre avkastning än marknaden är att också 
ta på sig mer risk. Eftersom de är mer riskfyllda kan värdeaktier således generera en 
överavkastning som inte tillväxtaktier kan. Detta är ett av argumenten till att författarna i 
denna studie ska riskjustera avkastningen för att utesluta total risk som anledning till 
eventuell skillnad i avkastning. Dock ska detta inte göras med CAPM, eftersom modellen 
inte visar sig tillräcklig i denna studie. 
 

2.1.5 Investor Overreaction in International Stock Markets. Bauman, W.S., 

Conover, M.C. & Miller, R.E. (1999) 

Många tidigare studier har funnit att värdeaktier presterar bättre än tillväxtaktier på flera 
olika marknader, och Bauman et al. (1999) försöker i denna studie förklara vad denna 
skillnad i avkastning beror på. Studien utförs på 21 internationella marknader mellan åren 
1986-1996 (Bauman et al., 1999, s. 103). De klassificerar värde- och tillväxtaktier baserat 
på deras P/E-värde samt deras tillväxt i vinst per aktie (Earnings Per Share, EPS). 
Resultaten i studien visar att värdeaktier generellt sett genererar högre avkastning jämfört 
med tillväxtaktier på den globala marknaden, men för fyra länder finner de ett motsatt 
samband (Bauman et al., 1999, s. 108-109). Två av dessa länder är inom Europa, Tyskland 
och Nederländerna, vilket är av intresse för författarna i denna studie eftersom dessa länder 
är med i urvalet som undersöks här. Bauman et al. (1999, s. 109-110) hittar flera orsaker till 
varför värdeaktier generellt sett presterar bättre än tillväxtaktier, bland annat att investerare 
verkar överreagera när de ser den tidigare tillväxten i EPS och antar att det kommer hålla i 
sig framöver. Detta leder till att priserna för dessa tillväxtaktier drivs upp och vice versa för 
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värdeaktier. Att tillväxtaktier på en del marknader presterat bättre än värdeaktier menar 
alltså Bauman et al. (1999, s. 110) är bevis på att investerarnas optimism och tendens att 
överreagera kan hålla i sig i två år eller längre. Bauman et al. (1999, s. 105) undersöker även 
risk som anledning till värdeaktiers överavkastning, men finner att de presterar bättre även 
när de riskjusteras med standardavvikelsen.  
 

2.1.6 ESG for all? The impact of ESG screening on Return, Risk, and 

Diversification. Verheyden, T., Eccles, R.G. & Feiner, A. (2016) 

I studien gjord av Verheyden et al. (2016, s. 47) skrivs det om att det blivit allt viktigare för 
företag att implementera ESG-faktorer i verksamheten, samt att det skett en stor ökning av 
SRI investeringar. Tidigare har teknisk och fundamental information använts inom 
portföljstrategier, men i denna studie visar Verheyden et al. (2016, s. 47) hur ESG-data kan 
bidra med information om ett företags framtida prestationer. Studien undersöker ifall 
investeringar i portföljer som har fokus på ESG-kriterier innebär en kompromiss i den 
riskjusterade avkastningen (Verheyden et al., 2016, s. 48). I studien används Sharpekvoten 
vid beräkning av den riskjusterade avkastningen, vilket även kommer användas av 
författarna till denna studie för att kontrollera för total risk och inte bara systematisk risk. 
Verheyden et al. (2016, s. 51) baserar sin studie på ett globalt urval, och studien visade att 
ESG har positiva effekter på portföljer främst inom Europa och USA där ESG-
rapporteringen är av högre kvalitet. Detta är av intresse för författarna av denna studie, 
eftersom det visar att ESG har en positiv effekt på portföljer inom Europa. Verheyden et al. 
(2016, s. 54) visar att den riskjusterade avkastningen till och med påverkas positivt av ESG. 
Författarna i denna studie kan således ponera att de portföljer som ska undersökas kan visa 
högre riskjusterad avkastning på grund av deras höga ESG-betyg. Således kan studien 
påvisa andra resultat jämfört med tidigare studier, eftersom de inte har fokuserat på företag 
med stort hållbarhetsfokus. Studien kan eventuellt även visa på skillnader i riskjusterad 
avkastning mellan dessa portföljer och den generella marknaden. 
 

2.2 Sammanställning av tidigare forskning 

De tidigare studierna som är presenterade ovan visar att värdeaktier generellt sett genererar 
högre avkastning jämfört med tillväxtaktier både globalt, men främst på den amerikanska 
marknaden. Den tidigare forskningen har utförts genom olika metoder och för olika 
perioder, men de har kunnat dra samma slutsats - att företag med lägre prismultiplar tenderar 
ge högre överavkastning. Forskarna har försökt förklara varför detta sker, och försökt hitta 
vilka variabler som kan förklara detta fenomen. Till exempel visar flera studier hur ett av 
de vanligaste måtten för risk, d.v.s. beta, inte är tillräckligt för att förklara värdeaktiernas 
överavkastning, vilket är varför detta riskmått inte används i denna studie. Istället verkar 
P/E och P/B visa på en starkare förklaringsförmåga av avkastningen hos värde- och 
tillväxtaktier, samtidigt som argument för investerares naivitet, risk utanför CAPM:s 
gränser, eller investerares kortsynthet kommer in som orsaker till över- och undervärdering 
av aktier.  
 
Författarna till denna studie har kunnat dra nytta av denna tidigare forskning i sitt arbete, 
exempelvis vid val av nyckeltal, databearbetning, portföljindelning och vid beslut av test 
och metod för att uppfylla syftet och generera signifikanta resultat. Tidigare studier har 
många gemensamma slutsatser, men deras argument skiljer sig mycket åt. Till exempel ser 
de ofta väldigt olika på vilken roll risk spelar in i värdeaktiernas prestationer. Lakonishok 
et al. (1994) säger emot vad Fama & French (1992) påstår angående värdeaktiers 
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riskbenägenhet, vilka Fama & French (1998) sedan motargumenterar. Att riskjustera 
avkastningarna, likt Verheyden et al. (2016), är därför en viktig aspekt i denna studie. Fama 
& French (1992, 1998) argumenterar för EMH med en ökad risk som förklaring till 
avkastnings skillnaderna, vilket motargumenteras av Basu (1977), Bauman et al. (1999) och 
Lakonishok et al. (1994). Det blir därför intressant att se huruvida EMH verkar hålla eller 
inte för det urval som undersöks i denna studie. De tidigare studiernas slutsatser kommer 
alltså testas i viss mån i denna studie, och författarna hoppas att resultaten kan bidra till 
diskussionen och den forskning som redan finns inom ämnet. 
 
Något som saknas i tidigare forskning är ett djupare fokus på den europeiska marknaden, 
samt reflektioner om hur hållbarhetsarbete kan påverka värdeinvestering. Så vitt författarna 
vet finns heller inga studier som undersöker den tidsperiod som denna studie fördjupar sig 
inom. Detta är därmed ett forskningsgap som författarna till denna studie strävar att fylla. 
Tidigare forskning visar nämligen, att hållbarhetsarbete har flera positiva effekter för 
företag. Till exempel har de kunnat påvisa ett positivt förhållande mellan företags 
hållbarhetsarbete och deras avkastning (Verheyden et al., 2016, s. 54). Hur detta påverkar 
värde- respektive tillväxtaktier blir en intressant påbyggnad i denna studie. Eftersom allt 
fler investerare prioriterar hållbarhet blir det intressant att se ifall värdeinvestering, som 
historiskt sett visat stor framgång, även har goda framtidsutsikter inom ramen för hållbara 
investeringar. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen med de teorier och strategier som 
är relevanta och används i denna studie. Den effektiva marknadshypotesen introduceras 
först, följt av strategin om värdeinvestering och slutligen ESG. 
 

3.1 Den Effektiva Marknadshypotesen (EMH)  

Länge har frågan om huruvida aktiemarknaden är effektiv intresserat och fascinerat allt från 
investerare och akademiker, till företagare. Intresset har främst varit att finna ineffektiviteter 
som kan utnyttjas för egen vinning, till exempel felprissatta värdepapper eller 
arbitragemöjligheter (Arnold, 2008, s. 563-570). Den effektiva marknadshypotesen menar 
dock att systematiska över- eller undervärderingar av aktier inte sker på en effektiv 
marknad, och således kan inte investerare slå marknaden genom någon strategi som går ut 
på att köpa dessa undervärderade aktier (Arnold, 2008, s. 563). På en effektiv marknad 
återspeglas all tillgänglig information i priset på en tillgång, så priset är alltid dess sanna 
värde. Priset förändras endast när ny information blir tillgänglig, och detta sker samtidigt 
för alla på en effektiv marknad så att ingen kan veta något före någon annan och utnyttja 
situationen till sin egen vinning (Arnold, 2008, s. 563-564). 
 
Idén om effektiva marknader kom i samband med Maurice Kendalls forskning av aktie- och 
råvaruprisers beteende, vilket mynnade ut i en ny teori: random walk (Brealey et al., 2014, 
s. 321-324). Kendall (1953, s. 11) upptäckte i sin forskning att det inte finns några 
regelbundna priscykler i prisernas beteende, utan de verkade ha slumpmässiga förändringar 
från ena stunden till den andra. Han fann således ingen systematisk korrelation mellan 
prisernas rörelser i ena stunden till de efterföljande, och kunde därför inte identifiera några 
trender eller mönster i prisernas beteende (Arnold, 2008, s. 568). Priserna i en 
konkurrenskraftig marknad, som en effektiv marknad är, måste därför följa detta 
slumpmässiga beteende. Om historiska priser kan användas för att förutse framtidens 
prisförändringar skulle investerare enkelt kunna bli förmögna genom att köpa aktier som de 
vet kommer gå upp i pris i framtiden. Detta skulle inte kunna gå på en effektiv marknad 
med hög konkurrens, eftersom priserna enligt EMH omedelbart skulle justeras när 
investerare försöker utnyttja den information som finns i de historiska priserna. Resultatet 
av detta är att informationen om framtiden som finns i historiska priser redan skulle 
reflekteras i dagens pris (Brealey et al., 2014, s. 324-325).  
 
Priset på ett värdepapper förändras när ny information blir tillgänglig, och detta är även 
varför dessa slumpmässiga vandringar sker i aktiepriserna (Arnold, 2008, s. 568). 
Investerare vet aldrig om nästa nyhet kommer vara bra eller dålig, d.v.s. kommer driva upp 
eller dra ned aktiepriset. Det finns även så många aktörer på en konkurrensfylld, effektiv 
marknad att när ny information blir tillgänglig så flyttar priserna direkt till en ny rationell 
och opartisk nivå som reflekterar tillgångens sanna värde. Så fort ett mönster tycks synas 
försvinner det, eftersom det utnyttjas av investerarna. Investerare skulle bara leta efter ny 
information om detta beteende skulle kunna resultera i en högre avkastning på 
investeringarna (Bodie et al., 2011, s. 373-375), men på en verkligt effektiv marknad skulle 
detta inte hjälpa eftersom all information redan finns inbakad i marknadspriserna (Brealey 
et al., 2014, s. 324-325). 
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Olika marknader kan dock upplevas ha olika nivåer av effektivitet. Fama (1970) utvecklade 
EMH och testade till vilken utsträckning marknader kan anses vara effektiva. I artikeln 
presenterade han tre olika nivåer som EMH kan delas upp i, beroende på den mängd 
information som reflekteras i priserna och således hur pass effektiv marknaden är: 

- Svag marknadseffektivitet:  
På första nivån reflekterar priserna den information som kan utläsas i historiska 
priser och dess beteende (Fama, 1970, s. 388). Om marknader har en svag nivå av 
effektivitet är det omöjligt att konsekvent skapa sig en överavkastning gentemot 
marknaden genom att studera historiska priser, eftersom priserna kommer följa en 
så kallad random walk (Brealey et al., 2014, s. 324). 

- Semi-stark marknadseffektivitet:  
På den andra nivån reflekterar priserna, utöver historisk prisinformation, även all 
annan information som är tillgänglig för allmänheten (Fama, 1970, s. 388). Detta 
inkluderar resultatrapporter, nyheter om utdelning, förändringar i ledningen, teknisk 
utveckling, och annan information från internet eller den finansiella pressen 
(Arnold, 2008, s. 570; Brealey et al., 2014, s. 324-325). På marknader som har en 
semi-stark nivå av effektivitet justeras priser omedelbart när ny information blir 
tillgänglig för allmänheten, vilket innebär att det inte finns några fördelar med att 
analysera tillgänglig information eftersom det redan återspeglas i tillgångens pris 
(Arnold, 2008, s. 570). 

- Stark marknadseffektivitet:  
På den tredje nivån reflekterar priserna all information som kan fås genom djupa 
analyser av företag, marknader och ekonomier. Detta inkluderar även information 
som hålls privat, så kallad insider-information (Arnold, 2008, s. 570; Fama, 1970, s. 
388). Insiderhandel är inte möjlig på en starkt effektiv marknad, eftersom 
informationen återspeglas i priset redan innan den är allmänt känd. På en starkt 
effektiv marknad finns investerare som har mer eller mindre tur, men inte någon 
som konsekvent kan överprestera marknaden (Brealey et al., 2014, s. 325). På den 
här nivån av effektivitet finns dock mycket bevis för ineffektivitet, och det finns 
även många lagar som reglerar insiderhandel (Bodie et al., 2011, s. 376; Fama, 1970, 
s. 414-415). 

 

3.1.1 Kritik och bevis för och emot EMH 

EMH och dessa olika nivåer av effektivitet har testats mycket genom åren, med blandade 
resultat. Generellt sett har de funnits stöd för en svag marknadseffektivitet (Arnold, 2008, 
s. 570-576; Bodie et al., 2011, s. 386-388), vilket Fama (1970, s. 414) demonstrerar i sin 
artikel. Fama (1970, s. 415) finner även stöd för en semi-stark effektivitet i marknaderna, 
vilket andra forskare hittat bevis både för och emot (Arnold, 2008, s. 578-588; Bodie et al., 
s. 388-392). Den semi-starka formen av effektivitet är den mest efterforskade och motsägs 
främst av fundamentala analytiker. Dessa analytiker försöker estimera en akties sanna 
värde, baserat på framtida avkastningar, och jämför detta med marknadspriserna för att se 
ifall de är över- eller undervärderade (Arnold, 2008, s. 577-578). Om den semi-starka 
formen av effektivitet är sann skulle detta arbete vara onödigt, eftersom all sådan 
information redan återspeglas i priset. Den enda möjligheten analytiker, fondförvaltare och 
investerare har att överprestera marknaden skulle vara på grund av tur eller på grund av att 
de har insiderinformation (Arnold, 2008, s. 577-578). Strategier såsom värdeinvestering 
skulle därför inte kunna fungera och konsekvent prestera bättre än marknaden, men många 
bevis finns för att detta faktiskt har skett historiskt (Arnold, 2008, s. 584-585; Buffet, 1984). 



 

 16 

Så fort en ineffektivitet har identifierats tenderar den att snabbt rätta till sig. Till exempel 
tenderade mindre företag att prestera bättre än stora företag vilket många investerare var 
snabba att utnyttja, men fick betala dyrt för när marknaden rättade sig (Arnold, 2008, s. 
581). Basu (1977, s. 675) demonstrerar i sin artikel en P/E-effekt som påvisade att aktier 
med låga P/E-värden tenderar generera högre avkastning jämfört med slumpmässigt utvalda 
aktier med samma risknivå. De menar att information om P/E-värden inte fullt ut reflekteras 
i aktiepriset, och således kan det ej stödja en semi-stark marknadseffektivitet (Basu, 1977, 
s. 681). EMH kan heller inte riktigt förklara finansiella bubblor eller kriser, varför de uppstår 
och består under längre perioder för att sedan krascha. Det står emot vad EMH påstår, främst 
eftersom priserna inte borde avvika anmärkningsvärt från tillgångens fundamentala värde 
(Arnold, 2008, s. 585-586). 
 
Det är välkänt att personer med tillgång till insiderinformation har möjligheten att utnyttja 
detta och köpa eller sälja aktier i företaget innan informationen delges till allmänheten 
(Bodie et al., 2011, s. 392-393). Fama (1970, s. 415) förklarar att en stark nivå av 
marknadseffektivitet bör ses som ett riktmärke, mot vilket avvikelser från EMH kan dömas. 
Den enda anledningen till att ineffektiviteter finns är på grund av att vissa individer har 
tillgång till insiderinformation och utnyttjar denna (Fama, 1970, s. 409). En stark form av 
effektivitet är således inte något som marknader förväntas ha, på grund av att det finns 
individer som har monopolistisk tillgång till särskild information. Utnyttjandet av detta 
motarbetas dock i de flesta ekonomier, och det begränsas i form av lagar och förordningar 
(Bodie et al., 2011, s. 392-393). 
 
Trots att teorin har fått mycket kritik genom åren så lever den kvar och är högst aktuell för 
denna studie. En semi-stark marknadseffektivitet enligt EMH skulle innebära att över- och 
undervärderingar inte kan ske på en effektiv marknad. Det i sin tur skulle innebära att värde- 
och tillväxtaktier alltid är korrekt prissatta och en värdeinvesteringsstrategi skulle inte 
systematiskt kunna prestera bättre än marknaden eller andra investeringsstrategier. Om 
denna studie skulle visa att värdeaktier generellt sett presterar bättre än tillväxtaktier 
stämmer inte nödvändigtvis detta, och EMH skulle kunna få ökad kritik genom denna 
studies resultat. Dock kan denna studie även påvisa att det inte finns någon signifikant 
skillnad i hur aktierna presterar. Således kan författarna istället argumentera för att en 
strategi som bygger på att hitta undervärderade företag inte fungerar på den undersökta 
marknaden, som då skulle kunna anses ha en semi-stark marknadseffektivitet enligt EMH.  
 

3.2 Värdeinvestering 

Graham & Dodd (2009) lade 1934 grunden till värdeinvestering, som står i direkt kontrast 
till EMH. Värdeinvestering handlar om att identifiera och investera i aktier som på 
marknaden säljs till ett pris under dess fundamentala värde, givet företagets framtidsutsikter 
(Arnold, 2008, s. G:30). Graham & Dodd (2009, s. 66) förklarar att investerare borde 
försöka hitta vad ett företags sanna värde är för att kunna slå fast ifall det är lämpligt eller 
inte. Genom detta ska investeraren kunna rättfärdiga ett aktieköp, eller få vetskap om aktien 
är över- eller undervärderad på marknaden (Graham & Dodd, 2009, s. 66). En av 
grundpelarna i värdeinvestering är att handla med en så kallad säkerhetsmarginal, vilket 
innebär att leta efter undervärderade företag där aktierna kan köpas till ett pris som är lägre 
än dess sanna värde (Graham & Dodd, 2009, s. 372-375). De tydligaste avvikelserna i 
priserna på värdepapper beskriver Graham & Dodd (2009, s. 670-671) som svängarna 
mellan hög- och lågkonjunktur, där sanningen är att aktier säljs till för dyra priser under en 
högkonjunktur och till för låga priser under en lågkonjunktur. Det finns dock en gräns på 
hur högt eller lågt priserna kan gå tills de vänder och återvänder till naturliga nivåer än en 
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gång, vilket är något som de menar kan utnyttjas (Graham & Dodd, 2009, s. 670-671). Kort 
sagt handlar värdeinvestering om att finna dessa över- och undervärderingar för att utnyttja 
den ineffektivitet som detta påvisar på marknaden. 
 
Graham & Dodd (2009, s. 669-671) diskuterar olika sätt som dessa över- och 
undervärderingar kan hittas och menar att det finns avvikelser mellan värdepappers priser 
och dess sanna värde. Ett sätt att hitta dessa under- eller övervärderade aktier på är genom 
att analysera deras bokförda värden i relation till marknadspriserna (Arnold, 2008, s. 584). 
I tidigare studier har undervärderade aktier definierats som värdeaktier och övervärderade 
aktier som tillväxtaktier, där forskare funnit bevis på att värdeaktier över tid tenderar att 
överprestera både tillväxtaktier och marknaden i stort (Basu, 1977; Bauman et al., 1999; 
Fama & French, 1992, 1998; Lakonishok et al., 1994). Fler bevis som stödjer strategin om 
värdeinvestering presenteras av Buffet (1984) som är en av de mest framgångsrika 
investerare som anammat denna strategi. Han berättar även om flera andra personer som 
genom värdeinvestering lyckats skapa portföljer och generera överavkastning gentemot 
marknaden under flera års tid (Buffet, 1984). 
 
Värdeinvesterare kännetecknas ofta genom sitt handlingssätt att agera tvärtemot vad andra 
investerare gör på marknaden (Lakonishok et al., 1994, s. 1542). Investerare tenderar att 
överreagera och satsa på aktier som gått bra historiskt vilket driver upp deras priser, och 
driver ned priser på andra aktier som historiskt inte visat lika stark tillväxt (Lakonishok et 
al., 1994, s. 1542). Värdeinvesterare vill betala så lite som möjligt för en bra aktie, och 
utnyttjar denna ineffektivitet i marknaden genom att köpa de nu lågt prissatta värdeaktierna 
som de hoppas kan generera höga avkastningar i framtiden (Arnold, 2008, s. 584-585). Vid 
uppbyggande av en värdeinvesteringsportfölj krävs det dock att investeraren verkligen 
förstår vilka egenskaper som finns hos såväl värdeaktier som tillväxtaktier. Hur dessa skiljer 
sig åt kommer utvecklas i följande avsnitt. 
 

3.2.1 Värdeaktier 

Enligt Lakonishok et al. (1994, s. 1542-1543) är värdeaktier de aktier som historiskt har 
presterat sämre och förväntas fortsätta att göra det. De anses ha en långsam tillväxttakt och 
vara mindre lönsamma (Fama & French, 2007, s. 45). Investerare som går emot denna mer 
generella uppfattning om värdeaktier tenderar dock att generera högre avkastning 
(Lakonishok et al., 1994, s. 1542, 1674). Värdeaktier har generellt sett låga marknadspriser 
i relation till vinst, kassaflöde, bokfört värde eller utdelning (Bauman & Miller, 1997, s. 
57). Med andra ord är det lågt värderade aktier, och de kan identifieras genom olika 
nyckeltal. De vanligaste att använda vid identifiering av värdeaktier är enligt Arnold (2008, 
s. 584-585) låga P/E-, P/B-, och P/D-värden, trots att även andra nyckeltal använts i många 
olika studier.  
 
Värdeaktier är den typ av aktier som används i värdeinvestering, eftersom de anses kunna 
generera högre avkastning än tillväxtaktier. Varför detta sker har skilda förklaringar, med 
allt från investerarnas beteende till aktiernas riskbenägenhet. Till exempel argumenterar 
Lakonishok et al. (1994, s.1567) och Bauman et al. (1999, s. 109-110) att det kan bero på 
att investerare är naiva och tenderar att överreagera och därmed driver priserna till 
irrationella nivåer. Fama & French (1992, s. 451-452, 1998, s. 1997) säger dock att det beror 
på att värdeaktier är fundamentalt mer riskfyllda, medan Lakonishok et al. (1994, s. 1574) 
påvisar att värdeaktier inte varit mer riskfyllda än tillväxtaktier. De har således motsägande 
slutsatser för sina resultat, vilket leder till att risk är något som bör beaktas i denna typ av 
studie. 
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3.2.2 Tillväxtaktier 

Till skillnad från värdeaktier ses tillväxtaktier som aktier som presterat bra historiskt och 
förväntas fortsätta göra det av marknaden (Lakonishok et al., 1994, s. 1542-1543). De anses 
också ha en snabb tillväxttakt och vara mycket lönsamma (Fama & French, 2007, s. 45). 
Tillväxtaktier ses som raka motsatsen till värdeaktier och har generellt sett höga 
marknadspriser i relation till vinst, kassaflöde, bokfört värde eller utdelning (Bauman & 
Miller, 1997, s. 57). Samma nyckeltal kan användas vid identifiering av tillväxtaktier som 
vid värdeaktier, men tillväxtaktier identifieras istället med höga P/E-, P/B-, och P/D-värden 
(Arnold, 2008, s. 584). Tillväxtaktier är populära och handlas ofta av den generella 
marknaden som ser en aktie med god historisk avkastning och förväntar sig att denna ska 
fortsätta framöver. Graham & Zweig (2006, s. 115-117) förklarar investerare som satsar på 
att köpa tillväxtaktier som defensiva, men påpekar även att tillväxtaktier har tenderat vara 
väldigt riskfyllda. De kan ha en snabb tillväxt i vinster men priset växer ofta i en mycket 
snabbare takt, och när detta stannar av eller vänder så får även priset en kraftig  nedgång 
(Graham & Zweig, 2006, s. 115-117). 
 
Tillväxtaktier jämförs ofta mot värdeaktier i tidigare forskning, främst för att se hur de 
presterar gentemot varandra och därigenom se ifall värdeinvestering som strategi är en bra 
strategi (Bauman, 1999; Fama & French, 1992, 1998; Lakonishok, 1994). För att dra 
slutsatser om värdeinvestering fungerar på den undersökta marknaden kommer därför 
värdeaktiernas prestationer jämföras mot tillväxtaktier även i denna studie. Resultat från 
tidigare studier har övervägande visat att värdeaktier presterar bättre, men ändå är 
tillväxtaktier det mer populära valet bland investerare och anses generera överlägsna 
portföljprestationer (Bauman & Miller, 1997, s. 57). Genom att undersöka värde- och 
tillväxtaktiernas prestation gentemot varandra, men nu på en hållbar europeisk marknad, 
hoppas studien kunna bidra till diskussionen. 
 

3.3 ESG 

Hållbart investerande är något som har funnits och praktiserats sedan 60-talet, då investerare 
kunde välja att exkludera hela industrier eller enskilda aktier från sina portföljer (MSCI, 
u.å.). Denna idé har dock växt kraftigt sedan dess och allt fler investerare börjar prioritera 
hållbarhet i sina investeringsval (GSIA, 2019, s. 8; MSCI, u.å.). Idag kan hållbarhet mätas 
på ett kvantitativt sätt med hjälp av ESG, som mäter hur företag tar i beaktning 
hållbarhetsfaktorer som består av miljö-, sociala-, och bolagsstyrningsfrågor (MSCI, u.å.). 
ESG fungerar därmed som ett ramverk som företag kan följa för att långsiktigt kunna skapa 
värde. Genom att se hur företag arbetar med dessa ESG-faktorer kan investerare således få 
sig en bild av hur de arbetar med hållbarhet, samt till vilken utsträckning. Många investerare 
vill att deras personliga värderingar ska representeras i deras investeringsval, och ESG kan 
därför vara en viktig del i deras investeringsbeslut eftersom intresset för hållbara 
investeringar har ökat signifikant (MSCI, u.å.; EY, 2018).  
 
ESG spelar idag en viktig roll i många företags verksamheter och bevis finns för att ESG 
har en positiv inverkan på företags operationella och finansiella prestation (Nordea, 2017, 
s. 1-3; Verheyden et al., 2016, s. 47). Företag som fokuserar på ESG tenderar dessutom ha 
mindre risker och korruption jämfört med de företag som inte har stort fokus på ESG (MSCI, 
u.å.). Dessa egenskaper är lockande för många investerare, och därmed har även 
institutionella investerare börjat ta hänsyn till dessa faktorer i deras beslutsprocesser (MSCI, 
u.å.). Integreringen av ESG hos företag inom Europa ökade med 60 % mellan år 2016 till 
år 2018, vilket pekar på att detta blir allt viktigare för både företagen och investerarna 
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(GSIA, 2019, s. 13). Det finns flera olika databaser som tillhandahåller ESG-data och i 
denna studie används ESG-data från Thomson Reuters. Tabell 1 förtydligar de områden 
som de tar i beaktning vid ESG-värdering av företag. 
 
Tabell 1: Områden som Thomson Reuters tar i beaktning inom ramen för ESG. 
Miljöfrågor (E) Sociala frågor (S) Bolagsstyrningsfrågor (G) 
Resursanvändning Arbetskraft Styrelsen 
Innovation Mänskliga rättigheter Aktieägare 
Utsläpp Samhälle CSR-strategi 
 Produktansvar  

(Thomson Reuters, 2019, s. 6) 
 
ESG är uppdelat i tre områden för miljö-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor. Företag kan 
ha olika stort fokus på de olika delarna, där ett företag exempelvis arbetar mycket med 
miljöfrågor och ett annat fokuserar på de sociala problemen. Vad dessa olika områden 
behandlar beskrivs i mer detalj nedan. 
 

3.3.1 Miljöfrågor (E) 

Det första området tar i beaktning ett företags inverkan på miljön och kan vara allt från hur 
stor energiförbrukning företaget har, till hur stora utsläpp, föroreningar eller avfall de gör 
(Robeco, u.å.; Nordea, u.å.). Idag arbetar många företag med dessa frågor, till exempel 
genom att använda sig av förnybar energi, dokumentera elektroniskt eller agera med 
klimatkompensation. Vissa företag påverkar dock miljön i större utsträckning än andra på 
grund av den verksamhet som bedrivs (Business Sweden, u.å.). 
 
Databasen som ska användas i denna studie fokuserar på tre olika kategorier när det kommer 
till miljöfaktorn (Thomson Reuters, 2019, s. 6). Den första kategorin består av 
resursanvändning och tar i beaktning huruvida företagen lyckas minska på användning av 
vatten, el och material (Thomson Reuters, 2019, s. 16). Den andra kategorin fokuserar på 
innovation och handlar om hur företag kan reducera sina miljökostnader, exempelvis genom 
att skapa nya marknadsmöjligheter genom nya hållbara tekniker eller processer (Thomson 
Reuters, 2019, s. 16). Den tredje kategorin består av utsläpp och handlar om hur företag 
minskar deras utsläpp, både när det kommer till produktionen men även i operationella 
processer såsom leveranser (Thomson Reuters, 2019, s. 16).  
 

3.3.2 Sociala frågor (S) 

Det andra området inom ESG består av de sociala aspekterna, d.v.s. hur företagen behandlar 
deras intressenter. Det inkluderar allt från kunder och anställda, till hur de tar i beaktning 
samhället där de är verksamma (Nordea, u.å.; Robeco, u.å.). Företags arbete med dessa 
frågor kan vara av stor betydelse för samtliga intressenter, och inte minst för investerare. 
Dessa kanske inte vill investera i ett företag som använder sig av barnarbete, försummar 
mänskliga rättigheter, eller som inte tar hänsyn till deras omgivning. Stora företag kan 
nämligen göra stor skada för människor i sin omgivning, och därför är det bra för investerare 
att kunna se hur företag arbetar med dessa frågor (Nordea, 2017, s. 2-3). ESG-poängen 
möjliggör detta för samtliga intressenter. 
 
Det finns fyra olika kategorier som Thomson Reuters tagit i beaktning när det kommer till 
den sociala faktorn (Thomson Reuters, 2019, s. 6). Den första kategorin består av arbetskraft 
och kollar på hur nöjda de anställda är på arbetsplatsen, hur säker den är, samt hur företagen 
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tagit i beaktning mångfald och lika möjligheter bland de anställda (Thomson Reuters, 2019, 
s. 16). Den andra kategorin består av mänskliga rättigheter och granskar hur väl företagen 
tagit hänsyn till dessa fundamentala rättigheter som är lika för alla, oavsett ursprung etc. 
(Thomson Reuters, 2019, s. 16). Den tredje kategorin handlar om samhället och tittar på hur 
företag agerar gentemot samhället, skyddar folkhälsan samt hur de upprätthåller ett etiskt 
handlingssätt (Thomson Reuters, 2019, s. 16). Den fjärde kategorin handlar om 
produktansvar och granskar hur företagets produkter tar i beaktning kundernas säkerhet, 
hälsa och integritet (Thomson Reuters, 2019, s. 16). 
 

3.3.3 Bolagsstyrningsfrågor (G) 

Det tredje området som ESG behandlar är bolagsstyrning, och det är något som långsiktigt 
kan gynna företaget, dess anställda, deras kunder och samhället i stort (Nordea, u.å.; 
Robeco, u.å.). Denna faktor avser att mäta hur företagen lyckas sätta upp interna kontroller 
och motverka saker som korruption, och ligger även som stöd för att lägga upp ramverk när 
det kommer till företagets intressenter (Nordea, u.å.; Robeco, u.å.). Genom detta arbete 
hoppas företagen kunna öka transparensen mot aktieägarna, så att de vet vilka rättigheter de 
har och hur bolagsstyrningen inom företaget ser ut (Nordea, u.å.).  
 
För att mäta denna faktor använder sig Thomson Reuters av tre olika kategorier (Thomson 
Reuters, 2019, s. 6). Den första kategorin består av styrelsen och hur de arbetar mot att 
integrera bolagsstyrningsprinciper i verksamheten, samt hur effektiv denna integration varit 
(Thomson Reuters, 2019, s. 16). Här tittar de bland annat på hur styrelsen är strukturerad 
och vilka funktioner den har (Thomson Reuters, 2019, s. 18). Den andra kategorin handlar 
om likabehandling av företagets aktieägare, samt hur företaget skyddar sig mot fientliga 
övertaganden (Thomson Reuters, 2019, s. 16). Den tredje kategorin består av CSR-strategin 
och handlar om företagets dagliga hållbarhetsarbete, d.v.s. hur de lyckas integrera de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna i deras dagliga beslutstaganden 
(Thomson Reuters, 2019, s. 16).  
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4 VETENSKAPLIG METOD 

Detta kapitel presenterar den vetenskapliga metoden för denna studie. Det inkluderar vilken 
forskningsfilosofi som används, valet av metod samt vilket tillvägagångssätt studien 
använder sig av. Därefter presenteras den litteratursökning som använts, följt av 
författarnas källkritik. Slutligen diskuteras de etiska och samhälleliga problemen, samt 
studiens kvalitetskriterier som inkluderar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
MacIntosh & O’Gorman (2015, s. 50-52) förklarar hur den vetenskapliga metoden bör 
struktureras samt i vilken ordning de olika stegen i forskningsprocessen bör behandlas. 
Figur 1 illustrerar dessa olika steg och det första steget är forskningsfilosofi, som i sin tur 
består av två delar; ontologiska synpunkter och epistemologiska synpunkter. Därefter 
kommer valet av metodik, d.v.s. om en kvantitativ eller kvalitativ metod ska användas i 
studien. Det sista steget är att besluta om vilket tillvägagångssätt som ska användas vid 
dataanalysen, antingen en deduktiv eller en induktiv teori (MacIntosh & O’Gorman, 2015, 
s. 51). Vad dessa olika steg innebär och vilka val som tagits för denna studie kommer 
förklaras mer i följande avsnitt. 
 

 
Figur 1. Översikt av processen och valen av vetenskaplig metod för denna studie.  
Källa: MacIntosh & O’Gorman (2015, s. 51). 
 

4.1 Forskningsfilosofi 

Forskningsfilosofi handlar om vart kunskapen som används kommer ifrån och hur denna 
kunskap i sin tur utvecklas (Saunders et al., 2012, s. 127-129). Under en studies gång görs 
ständigt antaganden, och varje individ har en egen uppfattning om den kunskap som de tar 
till sig. Detta påverkar i sin tur forskningsprocessen. Det är således viktigt att förstå 
processen bakom studien, för att få en bild av hur alla delar faller på plats. Inom 
forskningsfilosofin finns det två områden som ligger som grund för forskningsprocessen, 
och dessa är dess ontologiska och epistemologiska utgångspunkter (Saunders et al., 2012, 
s. 129). 
 

Angrepssätt
Deduktiv Induktiv

Metodologi
Kvantitativ Kvalitativ

Epistimologi
Positivism Interpretivism

Ontologi
Objektivism Konstruktionism 

Forskningsfilosofi 

Datainsamling 

Dataanalys 
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4.1.1 Ontologiska synpunkter - Verklighetssyn 

Första steget i den vetenskapliga metoden handlar om ontologi, d.v.s. vilken verklighetssyn 
som studien utgår ifrån. Det handlar i grunden om att definiera ifall sociala enheter och 
företeelser påverkar sociala aktörer eller tvärtom, ifall det är aktörerna som kontinuerligt 
skapar dessa företeelser (Bryman & Bell, 2017, s. 52-54). Det finns således två olika 
ståndpunkter inom verklighetssynen, vilka delas upp i objektivism och konstruktionism. 
Objektivism handlar om att ha ett objektivt synsätt, d.v.s. att sociala företeelser uppfattas 
som något yttre i relation till aktören, som i sin tur påverkas av dessa (Bryman & Bell, 2017, 
s. 52-53). Konstruktionism har i sin tur ett mer subjektivt synsätt där personliga åsikter och 
tankar tas i beaktning, samt menar att aktörerna skapar och påverkar dessa sociala 
företeelser (Bryman & Bell, 2017, s. 53-54).  
 
Denna studie grundar sig i objektivismen för att på ett korrekt sätt kunna uppfylla studiens 
syfte och besvara de forskningsfrågor som presenterats tidigare. Med en objektiv 
verklighetssyn kan inte ens personliga åsikter påverka resultaten, så oavsett vem som utför 
studien ska kunna komma fram till samma resultat. För att se huruvida värde- eller 
tillväxtaktier är det mest lönsamma alternativet inom stora hållbara företag inom Europa 
ska sekundärdata behandlas och statistiska test genomföras. Detta kräver ett objektivt 
synsätt eftersom en viss process och struktur måste efterföljas för att resultaten ska kunna 
betraktas som trovärdiga. Även om konstruktionism passar till andra typer av studier hade 
det i detta fallet inte fungerat, eftersom författarnas egna känslor och åsikter skulle kunna 
påverka resultatet på så sätt att de inte kan generera ett konkret och mätbart resultat. 
 

4.1.2 Epistemologiska synpunkter - Kunskapssyn 

Epistemologi är det andra steget i den vetenskapliga metoden och handlar om vad som 
betraktas som godtagbar kunskap (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Detta är något som kan 
skilja sig beroende på vilken typ av studie som ska genomföras, men det finns två 
huvudområden som denna studie kommer diskutera; positivism och interpretativism 
(MacIntosh & O’Gorman, 2015, 58-60). Dessa kunskapssyner står i kontrast till varandra 
vilket gör att de inte passar till samma typ av studie. Positivism fokuserar bland annat på 
fakta och hypoteser som ska testas med stora urval och får fram specifika resultat för ett 
undersökt ämne, medan interpretativismen fokuserar på betydelsen av den kunskap som 
samlats in och genom mindre urval försöker se resultaten från olika synvinklar (MacIntosh 
& O’Gorman, 2015, s. 60-65). Positivism accepterar således kunskap som är observerbar 
och mätbar vilket dessutom kräver en objektiv verklighetssyn, till skillnad från 
interpretativismen som accepterar kunskap som kommer från subjektiva deltagare i 
exempelvis intervjuer och istället lägger vikt på djupare förståelse (Saunders et al., 2012, s. 
134-137). Det är därför vanligt att i kvantitativa studier ha en positivistisk kunskapssyn, 
främst eftersom teorier som måste ses som godtagbar kunskap ofta testas utan att forskaren 
lägger in egna värderingar och tolkningar av denna (MacIntosh & O’Gorman, 2015, s. 59-
60). 
 
Denna studie avser att fokusera på kunskap utan att lägga in egna värderingar om detta för 
att i senare skede kunna besvara hypoteser samt ge observerbara och mätbara resultat. På 
grund av detta kommer studien anta en positivistisk kunskapssyn, vilket är att föredra när 
insamlad data ska analyseras och testas på ett objektivt sätt. Studien avser svara på om 
värde- eller tillväxtaktier genererar bäst avkastning för stora hållbara företag baserat på 
historisk data, vilket kommer generera väldigt specifika resultat som inte kan tolkas fritt 
eller appliceras i andra orelaterade sammanhang. Detta är ytterligare stöd för studiens valda 
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kunskapssyn eftersom det är i linje med positivismen, och står i kontrast till 
interpretativismen som ser kunskap på ett subjektivt sätt. 
 

4.2 Metodologi 

Vilken metodologi, eller forskningsstrategi, en studie har ligger i nära relation till vilken 
verklighetssyn och kunskapssyn som studien grundar sig i. Det finns i regel två olika 
forskningsstrategier; kvalitativ och kvantitativ (Bryman & Bell, 2017, s. 58). MacIntosh & 
O’Gorman (2015, s. 59) förklarar att för en kvantitativ forskningsstrategi är det vanligast 
att också ha en objektiv verklighetssyn och en positivistisk kunskapssyn, vilket denna studie 
utgår ifrån och står i kontrast till vad en kvalitativ forskningsstrategi normalt har. En 
kvalitativ forskningsstrategi lägger vikt på ord i exempelvis intervjuer, till skillnad från en 
kvantitativ forskningsstrategi som lägger vikt på kvantitativ data från exempelvis databaser 
(Bryman & Bell, 2017, s. 58). Således beror metodologin i en studie på vilken typ av data 
som kommer samlas in. 
 
Eftersom studiens syfte är att se ifall stora hållbara värde- eller tillväxtaktier presterar bättre 
på den europeiska marknaden, och av det kunna dra en slutsats huruvida värdeinvestering 
är en fungerande strategi vid hållbara investeringar, är det viktigt att kunna dra en generell 
slutsats. En kvantitativ forskningsstrategi är enligt Bryman & Bell (2017, s. 58-59) mest 
lämpad till att göra detta och till att testa teorier. På grund av detta, samt eftersom tidigare 
forskning som ligger till grund för denna studie har utförts med en kvantitativ 
forskningsstrategi, kommer även denna studie genomföras med en liknande metodologi. 
Denna studie kommer använda sig av sekundärdata från Thomson Reuters Eikon databas 
vid tester och analyser, för att besvara forskningsfrågorna. Detta tillsammans med de val 
som gjort för studiens forskningsfilosofi stärker studiens val av metodologi. 
 

4.3 Vetenskapligt angreppssätt 

Teori har ofta en viktig roll i forskning, men hur kopplingen till teori ser ut kan variera 
beroende på vilken typ av studie som genomförs. Den vanligaste uppfattningen brukar vara 
att forskare genomför en studie för att testa hur en teori håller, d.v.s. de vill undersöka 
förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2017, s. 42-43). Detta kallas att ha 
en deduktiv ansats i studien och processen finns illustrerad i figur 2. Genom en deduktiv 
ansats kommer studien fram till nya bevis genom hypotestester (MacIntosh & O’Gorman, 
2015, s. 54). Motsatsen till detta är att ha en induktiv ansats till studien och således komma 
fram till ny kunskap och nya teorier genom en empirisk undersökning (MacIntosh & 
O’Gorman, 2015, s. 54). Den deduktiva processen går således från teori till ett observerat 
resultat, medan den induktiva processen är motsatsen och går från en observation till en ny 
teori (Bryman & Bell, 2017, s. 45). 
 

Figur 2. Den deduktiva processen. 
Källa: Bryman & Bell (2017, s. 43) och Saunders et al. (2012, s. 145). 
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Denna studie kommer följa den deduktiva ansatsen för att kunna besvara 
forskningsfrågorna, eftersom studiens syfte är att ta reda på om värdeinvestering är en 
fungerande strategi att använda när det kommer till hållbara investeringar inom Europa. 
Detta undersöks således genom redan befintliga teorier som EMH och värdeinvestering. 
Enbart redan kända formler, såsom P/E, P/B och Sharpekvoten, kommer användas för att 
generera nya hypoteser och slutsatser om dessa befintliga teorier, samt om huruvida tidigare 
forskningsresultat om värdeaktiers överprestation gentemot tillväxtaktier även stämmer för 
enbart hållbara investeringar. I viss utsträckning kommer induktiva metoder beröras, i och 
med att mer generella slutsatser kommer dras från det specifika urval studien undersöker. 
Dock valdes inte en induktiv metod eftersom studien inte syftar i att utveckla någon ny teori, 
utan den bygger på redan utvecklade teorier och kommer försöka förklara sin omvärld 
genom dessa. 
 

4.4 Litteratursökning 

För att kunna utföra denna studie har författarna gjort en ingående litteratursökning. Den 
primära databasen som har använts är Umeå Universitetsbiblioteks databas. Biblioteket har 
tillgång till flera andra databaser vars innehåll inkluderas i de sökningar som sker genom 
dem. Detta gör att bibliotekets databas är den mest omfattande, och således även den mest 
relevanta för studiens litteratursökning. Därigenom fick författarna tillgång till 
vetenskapliga artiklar, böcker och annan typ av litteratur som berör de relevanta områdena 
inom studien. Utöver den databasen användes även databasen DiVa som stöd för utförandet 
av studien, och Google Scholar för vidare litteratursökning av det material som inte 
biblioteket tillhandahöll. I tabellen nedan finns de sökord som använts genom studien för 
att hitta relevant litteratur.  
 
Tabell 2. Engelska och svenska sökord som använts i studiens litteratursökning. 
Engelska  Svenska 
Contrarian investment 
Efficient market hypothesis 
Environmental, social and governance 
ESG 
ESG value investing 
Global sustainable investment 
Growth stocks 
Price earnings ratio 
Principle for responsible investment 
Risk-adjusted returns 
Thomson Reuters ESG rating 
Value investing 
Value stocks 
Value stocks and growth stocks 
Value strategies 

Effektiva marknadshypotesen 
Hållbar utveckling 
Riskfri ränta 
Riskjusterad avkastning 
Räntor 
Tillväxtaktier 
Värdeaktier 
Värdeaktier och tillväxtaktier 
Värdeinvestering 
 
 

 
Det finns i regel två olika typer av källor; primärkällor och sekundärkällor. Primärkällor kan 
exempelvis vara böcker, avhandlingar eller vetenskapliga artiklar som presenterar 
originaldata och ger ut förstahandsinformation om något (Umeå Universitetsbibliotek, 
u.å.a). Sekundärkällor refererar istället tillbaka till primärkällor och ger ut 
andrahandsinformation, exempelvis i summeringar, analyser, översiktsartiklar och 
litteraturstudier (Umeå Universitetsbibliotek, u.å.a). Denna studie har i den mån det är 
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möjligt och relevant använt sig av primärkällor i form av vetenskapliga artiklar och böcker. 
Dock har vissa böcker även varit sekundärkällor, som exempelvis vissa ämnes- eller 
kursböcker som refererat till andra studier och sammanfattat deras resultat, samt återgett 
bredare förklaringar kring vissa teorier och strategier. 
 

4.5 Källkritik 

Eftersom denna studie har en deduktiv ansats och således utgår från befintliga teorier och 
information relaterat till detta är det viktigt att konstant reflektera över källornas 
trovärdighet. Författarna har därför varit noga med vilka databaser, artiklar, webbsidor och 
böcker de använt sig av vid insamlandet av information till denna studie. De har följt Umeå 
Universitetsbiblioteks (u.å.b) källkritiska rekommendationer vid detta arbete och några av 
de saker som de kollat efter är eventuella sidansvariga, publiceringsdatum, målgrupp och 
anledning för publicering, men främst materialets relevans för studien och dess trovärdighet.  
 
Denna studie använder främst primärkällor eftersom de återger information med minsta 
möjliga vinkling, vilket kan uppstå i sekundärkällor som tolkar den informationen som finns 
i primärkällan. Primärkällor är således oftast mer trovärdiga och bedöms som mer relevanta 
för denna studie, men de har granskats kritiskt enligt de kriterier presenterade av Umeå 
Universitetsbibliotek (u.å.b). De sekundärkällor som använts, d.v.s. vissa ämnes- eller 
kursböcker, har också kritiskt granskats och bedömts efter sin trovärdighet och relevans för 
studien. Dessa har dessutom undersökts på ett mer jämförande sätt för att bekräfta att 
informationen är återgiven korrekt, vilket inneburit att författarna försökt hitta multipla 
källor som säger samma sak för att stärka källornas trovärdighet.  
 
För den empiriska delen av studien kommer data samlas in från Thomson Reuters Eikon 
databas, vilket innebär att studien använder sig av sekundärdata. Detta innebär att datan är 
insamlad och sammanställd av någon annan än forskarna själva, vilket gör att även källan 
för denna data har kritiskt granskats i hur datan samlats in, behandlats och distribuerats. 
Valet av databas vad främst av bekvämlighet då den finns tillgänglig via Umeå Universitet, 
men även på grund av dess relevans eftersom den erbjuder den nödvändiga information som 
denna studie kräver, som ESG-data, historiska aktiepriser, nyckeltal, etc. Författarna har 
dock kritiskt granskat hur denna data och behandlingen av datan ser ut, som exempelvis hur 
ESG-datan sammanställs och poängsätts, hur nyckeltalen beräknas samt hur historisk data 
stämmer överens med historisk data som finns tillgänglig på övriga kanaler. Thomson 
Reuters har en god transparens i hur de sköter detta, vilket ökar trovärdigheten för databasen 
och den data som författarna kommer använda sig av. Thomson Reuters är dessutom ett 
välkänt namn inom finansbranschen som leverantör av information och nyheter till företag, 
vilket vidare ökar författarnas tillförlitlighet till dem.  
 

4.6 Samhälleliga och etiska aspekter 

Etiska överväganden har fått en allt viktigare roll för forskningens genomförande och dess 
kvalitet. Forskningsresultaten kan utveckla det samhälle som forskningen berör, och det är 
därför viktigt att forskningen utförs på ett ansvarsfullt sätt genom exempelvis diskussioner 
kring forskningsetiska frågor (Vetenskapsrådet, 2017, s. 2). I en studie likt denna är det 
således viktigt att följa vissa etiska riktlinjer och hitta en rimlig balans mellan olika 
intressen, som kunskapsintresset och integritetsintresset. Många etiska riktlinjer handlar om 
forskningens koppling till människor, exempelvis respondenter, och hur integriteten, 
transparensen och relationen ser ut mellan dem (CODEX, 2018). Denna studie kommer 
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dock inte använda sig av respondenter, så vissa annars viktiga aspekter är inte relevanta för 
just denna studie. Däremot behandlas etiska frågor utifrån författarnas egna etiska ansvar, 
eftersom de sitter på ansvaret för att studien är av god kvalitet och är moraliskt acceptabel 
(CODEX, 2019). Ansvaret sträcker sig även mot alla dem som indirekt kan påverkas och 
gagnas av studien och de resultat som den leder till (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8). 
Författarna har medvetet valt att inte peka ut enskilda företag i denna studie, utan endast 
tala om portföljerna som en grupp företag med liknande egenskaper, så som P/E- eller P/B-
värden. Genom detta signaleras inga resultat om specifika företag som bra eller dåliga, 
läsares åsikter om företagen influeras inte och de företag som ingår i urvalet blir inte 
negativt påverkade. 
 
Författarna har genom studien reflekterat över, och strävat att följa, en god forskningssed 
och de rekommendationer som Vetenskapsrådet (2017, s. 8) sammanfattar i några viktiga 
punkter. Dessa har sin förankring i vanliga etiska normer och värderingar. Det är viktigt att 
författarna medvetet granskar och redovisar studiens utgångspunkter (Vetenskapsrådet, 
2017, s. 8), vilket gjorts tidigare i detta kapitel. De har även anammat en källkritisk och 
djupgående granskning av tidigare forskning för att vara rättvis i bedömningen av denna, 
samt för att korrekt tolka dess mening och relevans för den aktuella studien. Detta inkluderar 
bland annat att författarna granskat vem som genomfört den tidigare forskningen, vad de 
har gjort, varför det har gjort det och vilka slutsatser de dragit från sina resultat. Vidare är 
det viktigt att hålla en god ordning i studien med hjälp av tydlig dokumentering 
(Vetenskapsrådet, 2017, s. 8), vilket genomgående sker i denna studie med tydliga 
referenser och arkiverande av nyttjade dokument.  
 
En studie bör alltid sträva efter att gynna samhället och bedrivas utan att skada människor, 
miljö eller djur (Vetenskapsrådet, 2017, s. 8), vilket har varit en viktig del i bedrivandet av 
denna studie på grund av en djup fokusering på hållbarhetsaspekter. Författarna har 
genomfört studien i elektroniska medel så lång som möjligt och har endast använt material 
som är allmänt tillgänglig eller som de fått tillåtelse att använda från dess upphovsman. De 
har även förhoppningar om att resultaten kan gynna samhället både på företags- och 
individnivå, bland annat genom att visa om värdeinvestering är en bra strategi eller inte vid 
hållbara investeringar. Företag kan få en bättre förståelse av vad investerare kan tänkas 
sträva efter, och kan då agera på ett sätt som tillfredsställer dessa behov. Detta gäller både 
de undersökta företagen men även andra företag som kan tänkas influeras av denna studie. 
Studien kommer även öppet redovisa de metoder, resultat och intressen som studien har för 
att skapa en transparens gentemot läsaren. Oavsett vad resultaten visar, vare sig det står i 
linje med tidigare forskning eller finner skillnader i och med ett hållbarhetsfokus, kommer 
de redovisas objektivt och tydligt.  
 
Författarna har även tagit hänsyn till de etiska riktlinjer som UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation) lagt fram (Guchteneire, u.å.). Det är 
viktigt att fundera över huruvida studiens resultat kan misstolkas eller användas i felaktiga 
syften, och motverka detta så långt som möjligt. Författarna har arbetat med detta främst 
genom att ha tydligt ställda forskningsfrågor, ett tydligt syfte och tydligt förklara de teorier 
och metoder som studien använder sig av. För att ytterligare minska risken att resultaten 
misstolkas har författarna även försökt klargöra att studien inte nödvändigtvis berättar något 
om framtiden, eftersom den baseras på historisk data i en period med relativt goda 
avkastningar i många europeiska länder. UNESCO betonar även vikten av att forskning 
utförs på ett kompetent, objektivt sätt utan partiska inslag (Guchteneire, u.å.), vilket 
författarna tagit hänsyn till i studiens utgångspunkter samt genom att exkludera personliga 
åsikter kring studiens möjliga utfall. Författarnas egna etiska principer innefattar att företag 
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bör integrera ESG-faktorer i sin verksamhet, vilket är anledningen till att fokus ligger på 
just hållbara företag i denna studie. Dock låter de inte sina egna värderingar kring detta 
påverka studiens genomförande och de resultat och slutsatser som presenteras. I och med 
att studien kommer publiceras i DiVa har författarna haft i åtanke att inte inkludera 
eventuellt känsligt innehåll, men fortsatt integrera transparens i uppsatsen med ett objektivt 
synsätt på studien som helhet. 
 

4.7 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är något som bör tas i beaktning för att resultatet på studien ska bli så 
sanningsenligt som möjligt. Det är en serie frågeställningar och kriterier som har som mål 
att förhindra att författarna vilseleder sig själva och läsarna med sina egna intuitioner på 
grund av deras relation till forskningen (Saunders et al., 2012, s. 191-192). I detta delkapitel 
kommer författarna diskutera de tre kriterierna validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
på en djupare nivå, samt förklara vilka åtgärder som de tagit till för att kvalitén på studien 
ska vara så hög som möjligt. 
 

4.7.1 Validitet 

Validitet är generellt sett det viktigaste forskningskriteriet och går ut på att undersöka om 
de slutsatser som presenterats, baserat på datan, är godtagbara (Bryman & Bell, 2017, s. 69). 
Bryman & Bell (2017, s. 69-70) presenterar fyra olika slag av validitet i sin bok; 
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Begreppsvaliditet 
handlar om huruvida beräkningarna som görs faktisk mäter det som studien syftar att mäta 
och gäller främst vid kvantitativa studier. Intern validitet handlar om hur slutsatser som 
tagits baserat på ett kausalt samband mellan variabler faktiskt stämmer eller inte. Extern 
validitet berör generalisering, d.v.s. hur studien som utförs kan generaliseras utöver den 
egna studien. Slutligen berörs den ekologiska validiteten som handlar om huruvida studien 
som utförs kan användas av människor i deras vardag. 
 
Denna studie kommer beakta de olika delarna för validitet, främst genom att se till att den 
data som samlas in samt de tester som kommer utföras är relevanta för att kunna besvara 
studiens syfte och forskningsfrågor. Stort fokus läggs därmed på att ha en stark 
begreppsvaliditet inom studien.  Denna studie kommer däremot inte lägga stort fokus på 
den interna validiteten eftersom kausaliteten i relationen mellan ESG-betyg och lönsamhet 
för värde- och tillväxtaktier inte kommer att studeras. Vidare finns inga kausala samband 
mellan variablerna P/E och P/B som används vid portföljindelningen till värde- och 
tillväxtaktier, eftersom uppdelningen och testerna görs individuellt och inte påverkar 
varandra. Den externa validiteten bekräftas främst eftersom studien kommer kunna 
generaliseras på liknande marknadsförhållanden, d.v.s. om värdeinvestering är en bra 
strategi vid investeringar i stora hållbara företag på den europeiska marknaden. Det 
begränsas således inte bara till de företag som ingår i studiens urval. Dock finns det en 
begränsning här eftersom det inte säger något om andra marknader, exempelvis den 
asiatiska eller amerikanska, och det säger inte heller något om mindre företag. Den 
ekologiska validiteten uppfylls i den mån att både institutionella investerare och privata 
investerare kommer få ta del av resultaten i denna studie. Därmed kan detta ge en insikt för 
dessa personer om hur de kan investera när det kommer till stora hållbara företag inom 
Europa. Dock baseras studien på historisk data, så även om den kan öka förståelsen om 
strategier för hållbara investeringar och kan visa på generella resultat, så säger det inget om 
den hur den faktiska framtiden kommer att se ut. 
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4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet från denna studie kommer bli detsamma om 
studien skulle genomföras på nytt (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Författarna har klart och 
tydligt presenterat de olika delarna av studien för att stegen ska kunna repeteras och generera 
samma resultat, oavsett vem som utför studien. Studien anses även ha en hög reliabilitet i 
och med att den är av kvantitativt slag och använder historisk data från tillförlitliga källor 
som grund för de resultat som framställs. En replikerande studie kan alltså använda samma 
tillvägagångssätt, samtidigt som de har tillgång till exakt samma data. Något som däremot 
skulle kunna generera skilda resultat är mänskliga fel, exempelvis att skrivfel, missar eller 
felberäkningar sker vid insamlingen och behandlingen av datan. Detta skulle kunna hända 
både författarna av denna studie, samt de individer som försöker replikera den. För att 
minska risken för detta ska båda författarna närvara vid datainsamlingen och kontrollera 
behandlingen av datan så att det utförs på ett korrekt sätt. De ska även tydligt försöka 
förklara vilka steg som tagits så att lika tillvägagångssätt kan användas vid eventuella 
replikationer. 
 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet handlar om hur väl slutsatser kan dras om ett sammanhang utifrån det 
urval som undersöks, vilket kan återkopplas till extern validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 
69, 180). Studiens urval är fokuserat till några av Europas största och mest hållbara företag 
utifrån deras ESG-poäng, och det kommer därför gå att generalisera resultatet som denna 
studie genererar till även andra liknande företag inom det undersökta området. Detta 
inkluderar de företag som exkluderats från studien på grund av att de inte haft ESG-poäng 
under hela den undersökta tidsperioden, eller företag som helt enkelt inte återfanns i 
databasen Eikon men som har liknande förutsättningar angående storlek, marknad och 
hållbarhetsarbete.  
 
Generaliserbarheten har även ökat i och med att urvalet baseras på olika ekonomiska 
sektorer och således inkluderar företag från en bredare grupp industrier. Detta för att inte 
utesluta eller överrepresentera någon industri när de mest hållbara företagen identifieras. 
Förhoppningsvis kommer studien, som undersöker värde- och tillväxtaktiers lönsamhet för 
urvalet, således kunna säga om en högre lönsamhet generellt sett finns i värde- eller 
tillväxtaktier hos stora hållbara företag inom Europa. Eftersom deras prestationer dessutom 
jämförs mot ett marknadsindex i den sekundära forskningsfrågan, så kommer resultatet även 
kunna berätta om det är mer lönsamt att satsa på hållbara värde- eller tillväxtaktier jämfört 
med att investera i den generella marknaden. Dessa generaliseringar kommer dock inte 
fungera på mindre företag eller andra marknader utanför Europa, eftersom studien 
begränsats i de avgränsningar som gjorts. Andra marknader kan nämligen ha andra krav och 
prioriteringar hos både företagen och investerarna, vilket således inte undersöks i denna 
studie. 
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5 EMPIRISK METOD 

I det följande kapitlet förklarar författarna tydligt studiens tillvägagångssätt och empiriska 
metod för att undersöka hållbara värde- och tillväxtaktiers prestation gentemot varandra, 
samt gentemot marknaden. Här belyses hur studiens datainsamling och hantering går till, 
däribland om studiens urval, det marknadsindex som ska undersökas, studiens tidsperiod, 
portföljindelning, avkastningsberäkning och riskjustering. Slutligen presenteras de 
hypoteser studien avser att besvara, samt ger en mer ingående beskrivning om de tester som 
kommer användas för att analysera portföljernas prestationer. 
 

5.1 Datainsamling 

I denna studie används sekundärdata insamlat från Thomson Reuters Eikon databas, vilket 
är optimalt för denna typ av studie eftersom den tillhandahåller finansiell information samt 
ESG-data för tusentals företag världen över (Thomson Reuters, 2019, s. 3). De variabler 
och nyckeltal som samlas in från databasen är utvalda i syfte att besvara forskningsfrågorna. 
Detta inkluderar att hämta hem data om företagens P/E- och P/B-värden, som är de 
finansiella nyckeltal som används för att klassificera dem som antingen värde- eller 
tillväxtaktier. Datan som ligger till grund för portföljindelningen, d.v.s. ESG-data och P/E- 
samt P/B-värden, kommer samlas in på årsbasis eftersom portföljerna viktas om årligen. 
Denna data hämtas hem i början av varje år som undersöks, för att klassificeringen ska ske 
i början av året så att aktiernas prestation kan mätas under året som följer.  
 
Författarna kommer däremot hämta data om aktiepriser på daglig basis, och utifrån detta 
beräkna den dagliga avkastningen. Dessa avkastningar kommer därefter riskjusteras och 
användas för att jämföra prestationen hos värde- och tillväxtaktierna, samt det europeiska 
marknadsindex som ska undersökas, och således besvara forskningsfrågorna. I 
riskjusteringen behövs data om riskfri ränta som också hämtas hem från Thomson Reuters 
Eikon, i form av tioåriga statsobligationer för samtliga länder i urvalet. Denna data hämtas 
hem månadsvis eftersom den inte fanns tillgänglig på en daglig basis, och författarna 
konverterar sedan dessa till en daglig riskfri ränta. Anledningen till att både avkastningen 
och den riskjusterade avkastningen beräknas på daglig basis är för att bibehålla maximalt 
antal observationer inom portföljerna och indexet inför de kommande testerna. För att få en 
tydlig presentation av datan så att den lätt ska kunna tolkas av läsaren kommer datan även 
beräknas och presenteras på årsbasis i denna rapport. 
 

5.1.1 Urval 

Eftersom studien syftar till att undersöka hur värde- och tillväxtaktier för stora hållbara 
företag i Europa presterar gentemot varandra samt gentemot ett marknadsindex, har urvalet 
och datainsamlingen genomförts med detta i åtanke. Författarna har därför först begränsat 
urvalet till stora börsnoterade företag på den europeiska marknaden. I denna studie 
definieras stora företag som de företag som har ett börsvärde på minst 2 miljarder Euro, 
vilket sattes som ett gränsvärde för att sortera bort mindre företag och få ett mer koncentrerat 
urval. Denna initiala selektionen består då av 1016 företag. Studien kommer däremot enbart 
inkludera hållbara företag i urvalet för att kunna besvara de forskningsfrågor som 
presenterats. Därför är det nödvändigt att ESG-data finns för företagen, varpå de företag 
som inte har denna data sorteras bort. Detta resulterar då i 806 företag, men dessa inkluderar 
då även företag som saknar ESG-data vissa av åren som undersöks i denna studie. 
Författarna sorterar därför bort de företag som inte har ESG-data för hela tidsperioden, d.v.s. 
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alla de åtta åren, vilket minskar urvalet med 25,8 %. Efter denna screening i Thomson 
Reuters Eikon består då det initiala urvalet av totalt 598 företag från 21 olika länder inom 
Europa. Vilka dessa länder är går att avläsa i Appendix 1. 
 
Baserat på detta initiala urval kommer sedan mindre urvalsgrupper skapas för varje år, 
baserat på företagens ESG-poäng. De 50 % mest hållbara företagen, d.v.s. de med högsta 
ESG-poängen från varje ekonomisk sektor varje år, sorteras ut och kommer ligga till grund 
för portföljindelningarna. Det finns 10 olika ekonomiska sektorer som hanteras av Thomson 
Reuters, och de klassificerar vilken industri som ett företag hör till (Thomson Reuters, 2012, 
s. 3). Genom att inkludera 50 % av alla företag från samtliga 10 sektor bibehålls en viss 
diversifiering inom urvalet, och de portföljer som byggs upp varje år kommer således utgå 
från ett urval på 301 hållbara företag. Denna urvalsmetod är baserad på metodologin som 
hållbarhetsindexet Thomson Reuters/S-Network Europe ESG Best Practices Index utgår 
från (Thomson Reuters, 2018, s. 5-6). En sak som skiljer dessa åt är dock att urvalet i denna 
studie endast inkluderar företag som har ESG-data för hela tidsperioden.  
 
Den urvalsprocess som beskriv här kan dock komma att skapa selektionseffekter. En 
selektionseffekt som kan uppstå är när företag som saknar ESG-data något år exkluderas 
från urvalet. Det innebär att företag som något år har höga ESG-poäng och kanske även hög 
avkastning då utesluts från urvalet, för att de något av de andra åren i tidsintervallet inte 
hade ESG-data. Eftersom en fjärdedel av företagen elimineras från urvalet i detta steg kan 
detta ha en inverkan på studiens slutgiltig resultat, exempelvis om många av företagen som 
elimineras här är värde- eller tillväxtaktier med höga avkastningar. Detta säkerställer dock 
att det är företag som över tid presterat bra när det kommer till ESG, eftersom de under flera 
års tid implementerat ESG-frågor i sin verksamhet. En annan selektionseffekt som kan 
uppstå är att företag med höga ESG-poäng exkluderas på grund av att det inom just den 
sektorn finns flera konkurrenter med högre ESG-poäng, medan det i andra sektorer 
inkluderas företag i urvalet som har lägre ESG-poäng. Dock ligger det lägsta ESG-värdet 
inom studiens urval på 59,82, vilket är högre än det lägsta värdet som finns inom 
hållbarhetsindexet som ligger på 49,59, och bekräftar därför en hög nivå av hållbarhet inom 
de portföljer som skapas. 
 
Efter denna urvalsprocess inkluderar studien enbart publika europeiska företag med höga 
ESG-poäng och ett högt börsvärde. Detta urval är därmed uppbyggt för att kunna uppfylla 
studien syfte och besvara forskningsfrågorna. De 301 mest hållbara företagen som ingår i 
urvalet kommer skilja sig från år till år, eftersom företagens ESG-poäng varierar över tid. 
Vidare exkluderas även de företag som saknar nödvändig information, som aktiepris, P/E- 
eller P/B-värden, eller om de har negativa P/E- eller P/B-värden. Anledningen till dessa 
avgränsningar är att denna information krävs för att kunna besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor, och negativa värden är inte relevanta eftersom de inte ger information om 
framtida avkastningar enligt tidigare forskning (Basu, 1977, s. 665-666; Fama & French, 
1992, s. 441; Lakonishok et al., 1994, s. 1546). Att inkludera företag med negativa P/E- och 
P/B-värden kan dessutom påverka urvalets homogenitet och leda till svagare resultat 
(Athanassakos, 2013, s. 3-4). Genom dessa avgränsningar hoppas författarna att studien kan 
generera mer korrekta resultat så att de kan dra bättre och mer generella slutsatser. Efter allt 
detta består urvalsgrupperna varje år av mellan 260 och 295 hållbara företag som kommer 
ligga till grund för klassificeringen av värde- och tillväxtaktier och efterföljande 
portföljindelning. 
 
Saunders et al. (2012, s. 513) menar att forskare måste ha ett stort urval och många 
observationer för att kunna testa om skillnader är signifikanta eller inte, vilket är viktigt för 
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denna typ av studie. Enligt Buglear (2005 s. 486) bör urvalet bestå av åtminstone 30 
observationer för att kunna anses vara tillräckligt stort, vilket agerat som ett minimum för 
denna studie. Dessa kriterier är uppfyllda eftersom datan inom portföljerna kommer 
behandlas på daglig basis och således ger omkring 260 observationer varje år, för varje 
separat portfölj. Baserat på detta kan författarna göra hypotestester och därigenom besvara 
studiens forskningsfrågor. 
 

5.1.2 Marknadsindex 

För att kunna besvara den sekundära forskningsfrågan kommer denna studie jämföra den 
riskjusterade avkastningen hos de hållbara värde- och tillväxtportföljerna med ett europeiskt 
marknadsindex som inte har något specifikt fokus på hållbarhet. Indexet som kommer att 
användas är STOXX Europe Large 200 som består av de största företagen från STOXX 
Europe 600 index (STOXX, 2019a, s. 37). Detta marknadsindex är ett referensindex som 
reflekterar marknaden som helhet, vilket är en viktig aspekt för att studien ska kunna 
uppfylla det sekundära syftet och besvara den andra forskningsfrågan. Anledningen till att 
detta index valdes för att testa studiens värde- och tillväxtportföljer mot marknaden är för 
att indexet avser samma marknad som denna studies urval, samt för att det enbart inkluderar 
stora företag vilket är viktigt för att kunna genomföra en rättvisande jämförelse.  
 
Det finns dock en del skillnader mellan studiens egna urval och marknadsindexet. Indexet 
innehåller bland annat färre företag från ett färre antal länder inom Europa, jämfört med 
studiens initiala urval. De 200 företag som ingår i indexet finns utspridda i 14 europeiska 
länder, vilket är 7 färre än denna studiens urval. Vilka dessa länder är, och vilken fördelning 
dessa har inom indexet, finns presenterat i Appendix 2. Det generella börsvärdet på indexet 
är högre än börsvärdet för studiens urval, där det minsta företaget i indexet har ett börsvärde 
på 6,5 miljarder Euro (STOXX, 2019b, s. 1). Det är 4,5 miljarder högre än det minsta 
företaget i studiens urval, vilket försäkrar att samtliga företag kan klassificeras som stora 
företag. Marknadsindexet har även en bredare spridning på ESG-poäng jämfört med 
studiens urval till portföljerna, i och med att det lägsta ESG-poänget inom indexet ligger på 
16,39 år 2011, och det högsta är 95,86 år 2018. 
 

5.1.3 Tidsperiod 

Studien avser att undersöka en tidsperiod på åtta år, mellan åren 2011-2018, för att se hur 
hållbara värde- och tillväxtaktier i Europa presterar gentemot varandra och gentemot den 
europeiska marknaden. Författarna kommer således använda sig av den senast tillgängliga 
informationen som Thomson Reuters Eikon tillhandahåller, d.v.s. årsbokslutsuppgifter och 
ESG-data för 2018. Studien baseras på historiska resultat under en till synes bra tidsperiod, 
där avkastningar generellt sett varit goda i Europa. Tidsintervallet exkluderar även den 
senaste finansiella krisen, vilket valts bort eftersom det är en period som undersökts mycket 
tidigare, men som också kan ge denna studie missvisande resultat på grund av dess negativa 
effekt på den finansiella marknaden. Eftersom denna studie dessutom undersöker huruvida 
EMH verkar gälla på den undersökta marknaden, var valet att exkludera den finansiella 
krisen logiskt eftersom EMH inte riktigt kan förklara finansiella kriser och bubblor (Arnold, 
2008, s. 585-586). 
 
Den valda tidsperioden inkluderar även perioder efter år 2014 där vissa av länderna i urvalet 
haft negativa styrräntor som reflekteras främst i kortsiktiga räntor, men för vissa länder även 
i de långsiktiga. Det är således en unik tidsperiod eftersom detta inte tidigare skett så utbrett 
i Europa, och det kan tänkas påverka studiens resultat. Perioden och företeelsen är inte 
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välstuderad och därför hoppas denna studie kunna bidra med ny forskning inom området. 
Tidsperioden anses vara lång nog för att de ska kunna uppfatta trender inom urvalet och 
generera goda, jämförbara resultat för värde- och tillväxtaktier, likt tidigare studier gjorda 
på andra marknader och i andra tidsperioder (Bauman et al., 1999; Lakonishok et al., 1994). 
Således kommer författarna i denna studie, under en period på åtta år, kunna se om värde- 
eller tillväxtportföljerna som är hållbara genererar högst riskjusterad avkastning, samt se 
ifall dessa portföljer presterar bättre än den generella marknaden under samma period. 
 

5.2 Datahantering 

Värde- och tillväxtaktier är något som definierats tidigare i denna studie, och kommer i 
denna del behandlas mer konkret utifrån den historiska data som samlas in. För att besvara 
studiens forskningsfrågor behöver företagens aktier årligen klassificeras som antingen 
värde- eller tillväxtaktier och placeras i portföljer, som författarna beräknar den dagliga 
riskjusterade avkastningen för. Författarna samlar in företagens P/E- och P/B-värden för att 
kunna klassificera deras aktier som antingen värde- eller tillväxtaktier, eftersom dessa 
variabler legat till grund för klassificering av värde- och tillväxtaktier i flera tidigare studier 
(Basu, 1977; Bauman et al., 1999; Fama & French, 1992, 1998; Lakonishok et al., 1994). 
Även andra variabler har använts i liknande studier, men har valts bort här eftersom de 
uppvisat mindre tydliga resultat och har inte använts lika frekvent som de valda nyckeltalen 
(Bauman et al., 1999; Fama & French, 1992, 1998; Lakonishok et al., 1994).  
 
Vissa antaganden som görs i denna studie i beräkningen av den riskjusterade räntan kan 
eventuellt påverka studiens resultat, och för att se hur robusta resultaten är kommer en 
känslighetsanalys genomföras. Detta i form av att testa känsligheten i den riskjusterade 
avkastningen när det riskfria räntan förändras, beroende på hur den hanteras och beräknas. 
För datahanteringen har författarna främst använt sig av verktyget Microsoft Excel, för att 
göra allt från beräkningar, sortering och portföljindelningar. Det har varit smidigt främst 
eftersom datan inhämtad från Thomson Reuters Eikon direkt kan laddas ned till Excel för 
att vidare behandlas och sorteras. 
 

5.2.1 Portföljindelning 

Det första steget i portföljindelningen är att separera värde- och tillväxtaktier baserat på 
deras P/E- och P/B-värden. Företag med låga P/E- och P/B-värden klassificeras som 
värdeaktier, och de företag med de 30% lägsta värdena kommer placeras i separata 
värdeportföljer baserade på P/E- respektive P/B-värden. Företag med höga P/E- och P/B-
värden klassificeras istället som tillväxtaktier, och de företag med de 30% högsta värdena 
kommer placeras i separata tillväxtportföljer baserat på P/E- respektive P/B-värden. De 
övriga 40% anses vara neutrala och klassificeras varken som värde- eller tillväxtaktier 
eftersom de ligger på gränsen och snabbt kan ändra värden, och de kommer således uteslutas 
från studien för att undvika missvisande resultat. Denna typ av portföljindelning har använts 
i tidigare studier och har påvisat tydliga resultat (Fama & French, 1992, 1995; Lakonishok 
et al., 1994), och används därför även i denna studie. 
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Figur 3. Överblick av indelningen till värde- och tillväxtportföljer för denna studie. 
 
Baserat på denna sammansättning av portföljer kommer fyra hållbara portföljer skapas, och 
dessa portföljer kommer att viktas om varje år vilket resulterar i totalt 32 omviktningar. Hur 
indelningen av dessa ser ut illustreras tydligt i figur 3. Portföljerna som viktas om årligen 
kan komma att se olika ut från år till år, främst eftersom de kan innehålla andra företag från 
ett år till ett annat i takt med att ESG-poängen förändras. Portföljindelningen baseras på 301 
europeiska företag som är de mest hållbara inom sina sektorer varje år, baserat på de 598 
företag som ingår i det initiala urvalet. Eftersom författarna exkluderar företag med negativa 
värden, och värdena på nyckeltalen kan variera från år till år, kommer sammansättningarna 
av portföljerna således ändras i takt med att värdena på dessa finansiella nyckeltal förändras. 
Det innebär att urvalet som ligger till grund för portföljerna består av mellan 260 och 295 
företag varje år, beroende på hur många företag som exkluderas. Detta påverkar även 
storleken på de individuella omviktningarna, eftersom fler företag kan behöva exkluderas 
vissa år och således innehåller dessa omviktade portföljer ett färre antal företag. Det finns 
som minst 78 och som mest 89 företag i varje separat omviktning, och inom varje årsperiod 
innehåller dessa omviktade portföljer lika stort antal företag för respektive nyckeltal, 
oberoende om de är värde- eller tillväxtportföljer. Detta säkerställer tillförlitligheten i de 
jämförelser som görs av portföljernas riskjusterade avkastning. 
 

5.2.2 Beräkning av avkastning 

Efter att ha delat upp värde- och tillväxtaktier i portföljer baserat på deras P/E- och P/B-
värden ska författarna mäta hur dessa presterar. Det kommer göras genom att jämföra 
portföljernas riskjusterade avkastning med varandra, samt med ett marknadsindex. För att 
göra detta behöver först avkastningen beräknas, vilket görs utifrån företagens aktiepriser. 
Därför samlas data in om dagliga aktiepriser för samtliga företag i urvalet samt i 
marknadsindexet. Den prisdata som Thomson Reuters Eikon tillhandahåller är justerad för 
kapitalåtgärder, d.v.s. att effekten av utdelningar redan är tagen i beaktning och priset 
justerat efter detta. För beräkningen av avkastning används Excel som hjälpverktyg, och 
den dagliga avkastningen beräknas då enligt nedan formel som tolkats av Bodie et al. (2011, 
s. 155). 
 

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝑃- − 𝑃-/0
𝑃-/0

 

        
Portföljens dagliga avkastning beräknas som genomsnittet av de avkastningar som samtliga 
företag i portföljen har den dagen. Denna genomsnittliga dagliga avkastning blir en 
observation, och varje år finns data för 260 dagar. Detta genererar 260 observationer varje 

Portföljindelning

P/E

Värdeportfölj
30 % lägsta värdena

Tillväxtportfölj
30 % högsta värdena

P/B

Värdeportfölj
30 % lägsta värdena

Tillväxtportfölj
30 % högsta värdena

där, 𝑃-     = aktiens pris vid tillfälle t 
       𝑃-/0 = aktiens pris vid tillfälle t-1 
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år, för varje portfölj. I beräkningarna för denna studie kommer författarna använda sig av 
dessa dagliga avkastningar, men de kommer även beräkna en genomsnittlig årlig avkastning 
för att återge en tydligare redovisning av resultaten. För att beräkna den årliga avkastningen 
summeras de dagliga avkastningarna för portföljen. Detta görs separat för alla portföljer 
samt för alla år inom tidsperioden som undersöks. Samma beräkning av avkastning görs 
även för det marknadsindex som studien undersöker i syfte att besvara den sekundära 
forskningsfrågan. 
 

5.2.3 Riskjustering och riskfri ränta 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan portföljerna av värde- och tillväxtaktier, 
samt för marknadsindexet, kommer avkastningen för dessa att riskjusteras. Två olika 
portföljer kan generera olika hög avkastning, vilket kan bero på hur riskfyllda dessa 
portföljer är. En portfölj som har låg risk tenderar att generera lägre avkastning jämfört med 
en portfölj som har högre risk (Bodie et al., 2011, s. 195-196). Den portfölj som genererar 
högst avkastning måste därför inte nödvändigtvis vara det bättre alternativet. Ett sätt att 
minska risken på är genom diversifiering, vilket innebär att inkludera olika tillgångar och 
värdepapper i portföljen för att minska den osystematiska risken, så kallad unik risk som är 
specifik för en viss industri (Bodie et al., 2011, s. 225). För de portföljer som undersöks i 
denna studie har en viss diversifiering redan skett i och med dess sammansättning av olika 
aktier från företag inom olika ekonomiska sektorer. Diversifiering kan dock inte reducera 
en investerings systematiska risk, d.v.s. den marknadsrisk som finns på finansmarknaden 
och påverkar samtliga industrier (Bodie et al., 2011, s. 225). Genom att riskjustera 
portföljernas avkastning utesluts risken som anledning till portföljernas eventuella skilda 
avkastningar, vilket ökar jämförbarheten av värde- och tillväxtaktiernas prestationer.  
 
Det finns flera olika metoder för riskjustering, men för denna studie kommer Sharpekvoten 
att användas, vilket är industristandard för att mäta den riskjusterade avkastningen (Kidd, 
2011, s. 1). Denna metod för riskjustering används även av Verheyden et al. (2016, s. 50) 
som även de studerar hållbara företags avkastning justerat för både systematisk och 
osystematisk risk. Sharpekvoten är mest relevant för denna studie eftersom den mäter 
portföljens avkastning i relation till dess totala risk (Bodie et al., 2011, s. 850). Den passar 
även bäst för att enkelt jämföra avkastningen på olika investeringsalternativ (Kidd, 2011, s. 
3). Således kan värde- och tillväxtportföljernas samt marknadsindexets prestationer enkelt 
jämföras mot varandra, där den som har en hög Sharpekvot presterar bättre än den med låg 
Sharpekvot. Bodie et al. (2011, s. 859) presenterar formeln för Sharpekvoten enligt nedan: 
 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡 =
𝑟6 − 𝑟7	
𝜎6

 

 
 
Sharpekvoten beräknar portföljens avkastning i relation till den riskfria räntan och 
portföljens standardavvikelse (Bodie et al., 2011, s. 850). Den riskfria räntan är vad en 
investerare kan tjäna på en helt riskfri investering och lägger därför grunden till vad de kan 
förvänta sig i avkastning (Bodie et al., 2011, s. 157). Den tioåriga statsobligationen är ett 
vanligt riktmärke för vad den riskfria räntan ligger på (Arnold, 2008, s. 279; UC, u.å.b), och 
för denna studie baseras därför den riskfria räntan på tioåriga statsobligationer från de länder 
som ingår i urvalet. Denna hämtas hem månadsvis från Thomson Reuters Eikon som 
presenterar datan i form av en årlig ränta varje månad, och författarna kommer omvandla 
dessa till en daglig riskfri ränta. Därefter beräknas ett vägt genomsnitt för varje portföljs 

där, �̅�6 = portföljens avkastning 
       �̅�7 = riskfri ränta 
       𝜎6  = portföljens standardavvikelse	



 

 35 

riskfria ränta, baserat på vilka länder som ingår i varje portfölj och hur många företag som 
inkluderats från de respektive länderna. Genom att använda ett sådant viktat genomsnitt för 
den riskfria räntan reduceras den potentiella selektionseffekten som kan uppstå när vissa 
länder överrepresenteras inom portföljerna. I samtliga portföljer är företag från 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland överrepresenterade, vilket är sant även för det 
marknadsindex som studeras i denna studie. Fördelningen av länder inom portföljerna och 
marknadsindexet finns presenterat i Appendix 1 och 2. 
 
Standardavvikelsen är ett mått på risk som mäter spridningen av avvikelser från ett 
genomsnitt, exempelvis i den avkastning som ett investeringsalternativ kan ge (Bodie et al., 
2011, s. 156-157). För portföljerna i denna studie baseras dess standardavvikelse på 
spridningen i de dagliga avkastningarna för företagen inom portföljen, och författarna 
beräknar därför denna årligen för varje portfölj som undersöks. Enligt Bodie et al. (2011, s. 
227) kan en portföljs varians beräknas med formeln 
 

𝜎;< = 𝜔><𝜎><
?

>@0

+ 𝜔>𝜔B𝜎>B

?

B@0,>DB

?

>@0

 

 

varpå kvadratroten av denna ger en portföljs standardavvikelse. Först beräknas då varje 
företags varians samt de kovarianser som finns mellan samtliga företag i portföljen. 
Företagen inom varje portfölj beräknas även vara likaviktade, så att inget enskilt företag blir 
överrepresenterat. Dessa beräkningar baseras även de på daglig data så att författarna kan 
få fram portföljernas dagliga standardavvikelse. Då portföljerna viktas om för varje år 
resulterar detta i totalt 32 beräkningar av portföljernas standardavvikelse. 
Standardavvikelsen för marknadsindexet beräknas på samma sätt som för portföljerna, men 
eftersom denna inte viktas om årligen beräknas standardavvikelsen enbart en gång och är 
konstant över hela tidsperioden. 
 
Efter att ha fastställt de riskfria räntorna och standardavvikelserna så har författarna den 
data som krävs för att kunna beräkna Sharpekvoten, och således riskjustera avkastningen 
för portföljerna och marknadsindexet. Sharpekvoten genererar då ett numeriskt värde som 
kan jämföras portföljerna emellan för att se vilken av portföljerna som genererar bäst 
avkastning frånsett eventuella skillnader i risknivå. Sharpekvoten genereras även för 
marknadsindexet, för att rättvisa jämförelser mellan den generella marknaden och 
portföljerna ska kunna genomföras. 
 

5.2.3 Känslighetsanalys 

Det kan finnas osäkerhet i resultat och de utfall som dessa kan visa, och för att minska denna 
osäkerhet och försäkra sig om att ett resultat är robust kan en känslighetsanalys genomföras 
(Brealey et al., 2014, s. 248). I denna studie kommer därför en sådan analys utföras på den 
riskjusterade avkastning som beräknas och ligger till grund för de tester och de resultat som 
denna studie kommer visa. Denna typ av analys undersöker hur olika händelser och 
förändringar i en variabel kan påverka det slutgiltiga resultatet (Arnold, 2008, s. 181). En 
viktig variabel för denna studie är den riskfria räntan, då denna är en av tre variabler som 
ingår i beräkningen av Sharpekvoten. Den riskfria räntan ska beräknas som ett vägt 
genomsnitt av de riskfria räntorna från de länder som varit representerade i portföljerna och 
i marknadsindexet. Det finns dock andra sätt som denna variabel skulle kunna beräknas på, 
vilka eventuellt kan påverka de resultat som denna studie visar. Därför kommer en 

där, 𝜔> = tillgång i:s vikt inom portföljen 
       𝜔B   = tillgång j:s vikt inom portföljen 
       𝜎>   = variansen för tillgång i 
       𝜎>B = kovarians mellan tillgångarna i och j 
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känslighetsanalys utföras genom att undersöka hur studiens resultat påverkas ifall den 
riskfria räntan förändras och beräknas på annat sätt. 
 
På det sätt som den riskfria räntan ska beräknas i denna studie innebär det att varje separat 
portfölj och marknadsindexet får olika riskfria räntor, eftersom de alla innehåller olika 
många företag från olika länder inom Europa. Exempelvis kan värdeportföljerna innehålla 
fler företag från länder med hög riskfri ränta, jämfört med tillväxtportföljerna som kanske 
innehåller fler företag från länder med låg riskfri ränta. Detta kan leda till att värde- och 
tillväxtportföljerna får olika höga räntor vilket kan inverka på jämförelserna mellan deras 
riskjusterade avkastningar då dessa påverkas olika mycket av den riskfria räntan vid 
riskjusteringen. Detsamma gäller vid jämförelsen mot marknadsindexet, vars riskjusterade 
avkastning också påverkas av dess unika riskfria ränta. Därför kommer den riskfria räntan 
beräknas på två olika sätt, för att se hur resultaten förändras om den riskfria räntan förändras. 

1. Först kommer den riskfria räntan beräknas som ett likaviktat genomsnitt för de 
länder som varje år ingår i de fyra värde- och tillväxtportföljerna, så att ingen 
skillnad görs mellan dessa. Detta exkluderar således den riskfria räntan från de 
länder som något år inte ingår i någon av portföljerna. För marknadsindexet ingår 
samma 17 länder samtliga år, men denna beräknas nu också som ett likaviktat 
genomsnitt av deras riskfria räntor. De riskfria räntorna kommer variera på 
månadsbasis, men beräknas till en daglig riskfri ränta som används i beräkningen av 
Sharpekvoten. 

2. För att sedan inte göra någon skillnad på hur räntan kan variera i varje period och 
således för de olika portföljerna i varje period, kommer en genomsnittlig riskfri ränta 
beräknas för hela perioden. Denna beräknas som ett genomsnitt av de tidigare 
uträknade riskfria räntorna som inte skiljer sig mellan värde- och tillväxtportföljerna 
men som varierar på månadsbasis. Nu ska istället en konstant daglig riskfri ränta 
användas för hela den undersökta perioden. 

 

5.3 Portföljanalys 

För att kunna uppfylla studiens syfte och besvara dess forskningsfrågor måste författarna 
genomföra analyser och tester av den data som samlats in och behandlats. Studien avser 
först testa två hypoteser för att således kunna besvara om antingen värde- eller tillväxtaktier 
från stora hållbara företag presterar bättre på den europeiska marknaden. Därefter kommer 
ytterligare fyra hypoteser att testas för att besvara den andra forskningsfrågan, om huruvida 
dessa hållbara värde- och tillväxtportföljer presterar bättre än den generella marknaden. För 
att se om hypoteserna kan testas med ett parametriskt eller icke-parametriskt test kommer 
normalfördelningen inom urvalet att undersökas. Vid beräkningar, analysering och tester 
kommer programmen Microsoft Excel och STATA att användas som hjälpverktyg.  
 

5.3.1 Statistiska hypoteser 

Studien har framställt hypoteser som ska hjälpa till i att uppfylla studiens syfte och besvara 
forskningsfrågorna. Dessa hypoteser kommer att bestå av två delar, en nollhypotes och en 
alternativhypotes. Nollhypotesen presenterar ett påstående som en forskare försöker 
motbevisa, genom att testa om beviset emot påståendet är signifikant eller inte (Moore et 
al., 2011, s. 353). Alternativhypotesen fungerar däremot som en mothypotes och är oftast 
det påstående som en forskare tror, eller hoppas, kommer visa sig signifikant (Moore et al., 
2011, s. 354). Genom att göra tester på dessa hypoteser försöker forskaren se om 
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nollhypoteserna har signifikanta bevis mot sig, eller om dessa bevis helt enkelt inte är nog 
starka. Visar sig nollhypotesen ha signifikanta bevis emot sig så kommer den förkastas, 
d.v.s. nollhypotesen gäller inte längre och istället anses då den alternativa hypotesen vara 
mest trolig. Visar sig däremot nollhypotesen inte ha nog signifikanta bevis emot sig kan den 
inte förkastas. 
 
För att kunna genomföra dessa tester och se ifall hypoteserna har tillräckligt starka bevis 
mot sig, måste en signifikansnivå att testa hypoteserna mot väljas ut. Normalt pratas det om 
tre olika nivåer, 10 %, 5 % samt 1 %, och det finns för- och nackdelar med dem alla (Bryman 
& Bell, 2017, s. 344). Författarna har var valt att använda sig av en signifikansnivå på 5 % 
för att få en högre tillförlitlighet i resultaten än test som görs med en signifikansnivå på 
10 % (Bryman & Bell, 2017, s. 344). Att använda en lägre signifikansnivå på 1 % skulle 
kunna medföra en ökad risk för att acceptera nollhypotesen trots att den skulle vara felaktig 
(Bryman & Bell, 2017, s. 345). Således uteslöts en lägre signifikansnivå för denna studie, 
och den valda signifikansnivån på 5 % innebär då att risken att författarna drar felaktiga 
slutsatser är en på tjugo (Bryman & Bell, 2017, s. 344). Studien kommer därmed kunna 
förkasta nollhypoteserna om det skulle visa sig att p-värdet är mindre än 0,05. 
 
Att testa hypoteser är dock i sig inte helt riskfritt och problem kan uppstå. Som sagt finns 
en risk för att en nollhypotes accepteras trots att den inte borde det, vilket är vanligt för en 
lägre signifikansnivå på 1%. Det finns dock även en risk att nollhypotesen förkastas även 
fast den inte borde det, exempelvis om resultatet är en tillfällighet (Bryman & Bell, 2017, 
s. 345). Detta är mer vanligt när en signifikansnivå på 5 % används, vilket ska göras i denna 
studie. Det är därför viktigt att noga analysera och bearbeta den data som testas, och i denna 
studie görs tester för en längre tidsperiod vilket minskar risken av att resultaten beror på 
slumpen. Det är dock fortfarande viktigt att ha detta i åtanke, och att den historiska datan i 
sig inte säger något om hur framtiden kommer se ut.  
 
Denna studien avser att testa huruvida den riskjusterade avkastningen är högre för 
värdeaktier med låga P/E- och P/B-värden, eller för tillväxtaktier med höga P/E- och P/B-
värden, hos stora hållbara företag inom Europa. Som förklarat tidigare i detta kapitel är 
värde- och tillväxtaktierna uppdelade i fyra olika portföljer varje år, baserat på deras P/E- 
och P/B-värden. De dagliga observationerna inom portföljerna ska sedan testas för hela 
tidsperioden för att se om det finns någon trend i vilken av dem som genererar den högsta 
riskjusterade avkastningen. De hypoteser som avser besvara detta och hjälpa till att uppnå 
studiens syfte presenteras nedan. 
 
Hypotes 1 

H01: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/E-värden jämfört med den hållbara portföljen med höga 
P/E-värden, för åren 2011-2018. 
 
HA1: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/E-värden jämfört med den hållbara portföljen med höga 
P/E-värden, för åren 2011-2018. 
 
Hypotes 2 

H02: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/B-värden jämfört med den hållbara portföljen med höga 
P/B-värden, för åren 2011-2018. 
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HA2: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/B-värden jämfört med den hållbara portföljen med höga 
P/B-värden, för åren 2011-2018. 
 
Vidare kommer studien undersöka om värde- och tillväxtaktier för hållbara företag presterar 
bättre än ett marknadsindex som inte har något specifikt fokus på hållbarhet. Författarna 
kommer då jämföra huruvida den riskjusterade avkastningen för värde- och tillväxtaktier 
baserade på P/B- och P/E-värden är högre eller lägre jämfört med den riskjusterade 
avkastningen för marknadsindexet STOXX Europe Large 200, för perioden 2011-2018 som 
undersökts i denna studie. För att uppnå studiens syfte och besvara den sekundära 
forskningsfrågan kommer nedan hypoteser att testas:  
 
Hypotes 3 

H03: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/E-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
HA3: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/E-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
Hypotes 4 

H04: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/B-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
HA4: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med låga P/B-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
Hypotes 5 

H05: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med höga P/E-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
HA5: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med höga P/E-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
Hypotes 6 

H06: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med höga P/B-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
 
HA6: Det finns en signifikant skillnad mellan den riskjusterade avkastningen för den 
hållbara portföljen med höga P/B-värden jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för 
åren 2011-2018. 
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5.3.2 Normalfördelning 

Att undersöka en populations normalfördelning handlar om att se huruvida populationen är 
jämnt fördelad kring dess medelvärde (Moore et al., 2011, s. 45-46). Densiteten i 
populationen gör att en normalfördelning utseendemässigt är symmetriskt klockformad med 
avrundade ändar, men formen kan dock vara mer eller mindre brant beroende på hur hög 
standardavvikelsen för urvalet är (Bodie et al., 2011, s. 162-163). Många statistiska test är 
parametriska och förutsätter att datan är normalfördelad, vilket författarna således måste 
undersöka för att avgöra vilket test som passar bäst för att pröva de hypoteser som 
presenterats. 
 
För att se om datan i denna studie är normalfördelad eller inte kommer, förutom 
fördelningens utseende, även ett Shapiro-Wilk test att användas både för portföljerna och 
marknadsindexet. Enligt Razali & Wah (2011, s. 32) är Shapiro-Wilk det mest kraftfulla 
testet för att titta på normalfördelning, speciellt när ett större antal observationer undersöks, 
vilket är varför författarna valt att använda det testet. Likt vid hypotestesterna kommer en 
signifikansnivå på 5 % användas även vid detta test. Om resultatet av testet visar att datan 
är normalfördelad kommer denna studie använda sig av ett parametriskt test. Skulle det 
däremot visa att det inte är normalfördelat kommer istället ett icke-parametriskt test att 
användas för att testa hypoteserna. 
 

5.3.3 Parametriska och icke-parametriska tester 

Som nämnt ovan finns det två olika typer av tester som författarna till denna studie kan göra, 
beroende på om datan är normalfördelad eller inte. Är datan normalfördelad passar ett 
parametriskt test bäst, och då kommer författarna av denna studie gå vidare med att göra 
parametriska t-test. Detta är ett av de vanligaste tillvägagångssätten för att avgöra ifall en 
nollhypotes kan förkastas eller inte, och har använts i liknande studier (Lakonishok et al., 
1994, s. 1564-1566). För t-test kan det också vara bra att ha ett relativt stort urval, för att 
kunna få trovärdiga resultat (Moore et al., 2011, s. 16.1-16.8). Det finns även olika typer av 
t-test, men denna studie kommer i detta fall använda sig av oberoende t-test som fastställer 
huruvida det finns en statistiskt signifikant skillnad i medelvärdet hos två oberoende urval 
(Moore et al., 2011, s. 418-422). Det passar bra för denna studie eftersom portföljerna 
byggda på höga respektive låga P/E- och P/B-värden är oberoende av varandra, och likaså 
är marknadsindexet oberoende från portföljerna. 
 
Om datan inte visar sig vara normalfördelad passar ett icke-parametriskt test bättre, och 
författarna kommer då gå vidare med att göra Wilcoxon rank sum test för att se ifall det 
finns en signifikant skillnad mellan portföljernas riskjusterade avkastning, samt för 
marknadsindexet. Detta test kan ersätta ett oberoende t-test i de situationer där urvalet inte 
är normalfördelat eller stort nog, utan att kompromissa med tillförlitligheten i resultaten 
(Moore et al., 2011, s. 16.2, 16.7-16.13). I testet tittar författarna på två olika urval och 
undersöker ifall det ena urvalet systematiskt har signifikant högre värden än det andra 
(Moore et al., 2011, s. 16.13). Moore et al. (2011, s. 16.2) förklarar även att en skillnad 
mellan t-testet och Wilcoxon rank sum testet är att det senare använder medianvärdet i sina 
beräkningar, istället för medelvärdet som används vid t-test. Oavsett vilket test som 
genomförs så kommer programmet STATA att användas vid utförandet av testerna. 
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6 EMPIRISKA RESULTAT 

Detta kapitel presenterar de resultat som studien kommit fram till. Kapitlet inleds med att 
visa en övergripande bild på hur datan ser ut rent deskriptivt för portföljerna, men även för 
marknadsindexet. Därefter förklaras avkastningen samt den riskjusterade avkastningen, 
följt av de resultat som test för normalfördelning visar. Slutligen presenteras en 
sammanställning av Wilcoxon rank sum testerna, följt av en tydlig överblick ifall 
hypoteserna kan förkastas eller inte. 
 

6.1 Deskriptiv data 

Två nyckeltal, P/E och P/B, används för att dela in aktierna som antingen värde- eller 
tillväxtaktier. Tabell 3 visar en översikt över både värde- och tillväxtportföljerna för 
nyckeltalet P/E, och tabell 4 visar samma data för portföljerna baserade på P/B-värden. 
Tabellerna visar att värdena för nyckeltalen skiljer sig mycket åt beroende på vilken portfölj 
de tillhör, eftersom värdeportföljerna enbart innehåller aktier med låga P/E- eller P/B-
värden och tillväxtportföljerna tvärtom enbart innehåller aktier med höga P/E- eller P/B-
värden. 
 
Tabell 3. Deskriptiv data för värde- och tillväxtportföljer baserade på P/E-värden. 

  2011 2012 2013 2014 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
Antal företag 82 85 78 81 
P/E Medelvärde 9,1 37,1 6,5 31,5 8,4 41,8 10,9 49,3 
P/E Median 9,0 27,4 6,7 21,0 8,3 24,6 11,4 33,1 
P/E Standardavvikelse 2,0 28,8 1,7 49,6 2,0 63,1 2,8 63,3 
ESG Medelvärde 76,13 72,73 75,75 73,76 74,99 73,29 74,66 73,76 
ESG Standardavvikelse 7,51 7,33 8,05 7,69 7,08 7,61 7,63 8,15 

  2015 2016 2017 2018 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
Antal företag 81 83 80 85 
P/E Medelvärde 11,4 86,4 10,5 50,8 10,5 47,7 10,2 38,3 
P/E Median 12,1 34,4 11,0 34,8 10,8 30,2 10,5 31,8 
P/E Standardavvikelse 2,8 157,5 3,0 53,2 3,1 64,6 2,6 15,7 
ESG Medelvärde 76,88 74,15 77,14 76,46 78,02 77,03 77,37 77,36 
ESG Standardavvikelse 8,25 7,68 7,45 7,27 7,01 7,28 6,98 7,22 

 
I tabellen ovan som beskriver portföljerna baserade på P/E-värden kan en trend tydas där 
vissa av tillväxtportföljerna har stora skillnader i deras median- och medelvärde. 
Anledningen till detta beror främst på att vissa företag haft P/E-värden som är markant högre 
än resterande företag inom portföljen, vilket höjer portföljens medelvärde men påverkar inte 
medianen. Exempelvis syns detta för tillväxtportföljen under år 2015, där medianen ligger 
på 34,4 medans medelvärdet ligger på 86,4 som ett resultat av ett markant högre P/E-värde 
för ett av företagen inom portföljen. Standardavvikelsen visar även på detta, så den år 2015 
uppgår till 157,5 vilket avviker markant från resterande år. Denna trend går inte att urskilja 
för värdeaktierna, främst eftersom de har en jämnare distribution av P/E-värden och inga 
negativa värden påträffades inom urvalet. I tabell 3 presenteras även medelvärdet och 
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standardavvikelsen av de ESG-poäng som företagen inom varje portfölj har. Detta för att 
tydligt visa och kunna jämföra hur hållbar varje enskild portfölj är efter den årliga 
omviktningen. Tabellen visar att värdeaktierna generellt sett har aningen högre 
genomsnittlig ESG-poäng jämfört med tillväxtaktierna, samt att värdeportföljen under år 
2017 är den mest hållbara. Det kan dock noteras att skillnaderna portföljerna emellan inte 
är stor då spridningen i samtliga omviktningar ligger på en jämn nivå, och portföljerna har 
höga genomsnittliga ESG-poäng vilket innebär att de anses vara väldigt hållbara. 
 
Samma deskriptiva data som presenterats för portföljerna baserade på P/E-värden, finns 
presenterad för portföljerna baserade på P/B-värden i tabell 4 här nedanför. 
 
Tabell 4. Deskriptiv data för värde- och tillväxtportföljer baserade på P/B-värden. 

  2011 2012 2013 2014 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
Antal företag 88 88 88 89 
P/B Medelvärde 0,89 4,50 0,66 4,45 0,75 4,51 0,90 6,08 
P/B Median 0,95 3,54 0,71 3,46 0,78 3,55 0,93 4,29 
P/B Standardavvikelse 0,19 2,17 0,19 3,05 0,19 2,67 0,21 4,47 
ESG Medelvärde 75,41 72,94 74,37 74,54 74,37 73,61 75,23 72,74 
ESG Standardavvikelse 7,33 7,52 7,46 8,58 6,87 8,05 7,24 8,16 

  2015 2016 2017 2018 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
Antal företag 88 88 87 88 
P/B Medelvärde 0,91 6,62 0,87 6,52 0,88 5,07 0,95 5,89 
P/B Median 0,95 4,40 0,90 4,35 0,91 3,91 1,00 4,52 
P/B Standardavvikelse 0,23 6,27 0,26 7,54 0,26 3,90 0,27 5,30 
ESG Medelvärde 75,93 74,99 77,31 76,71 77,91 76,92 78,51 77,61 
ESG Standardavvikelse 7,70 7,88 7,36 7,01 7,36 7,05 7,02 6,96 

 
Tabell 4 presenterar motsvarande deskriptiv data som tabell 3 för portföljerna baserade på 
P/B-värden, och generellt sett innehåller P/B-portföljerna något fler företag på grund av ett 
mindre bortfall av företag som saknar relevant data. Dock har företag med negativa P/B-
värden exkluderats, vilket varit mellan tre och sju företag per år. Skillnaderna mellan 
portföljernas median- och medelvärde för P/B är inte lika stora som de var för 
tillväxtportföljerna baserade på P/E-värden, detta eftersom P/B-värdena inte har en lika stor 
spridning i standardavvikelse som P/E-värdena har. Även i denna tabell finns en 
sammanställning av de olika portföljernas genomsnittliga ESG-poäng, som alla är höga 
vilket innebär att portföljerna anses vara hållbara. Standardavvikelsen är även här relativt 
låg och jämn för samtliga omviktningar. Värdeportföljen har även här ett något högre 
genomsnittligt ESG-poäng jämfört med tillväxtportföljen, men skillnaden på ESG-poängen 
mellan värde-och tillväxtportföljerna är relativt liten. Det finns även en generell trend där 
ESG-poängen har ökat från år 2011 till år 2018. 
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Tabell 5. Deskriptiv data för marknadsindexet STOXX Europe Large 200. 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal företag 200 
ESG Medelvärde 67,00 68,27 68,06 68,55 69,84 72,75 73,11 74,54 
ESG Standardavvikelse 21,93 21,18 20,53 19,97 18,24 15,08 14,70 13,10 

 
I tabell 5 presenteras årliga medelvärden och standardavvikelser av ESG-poängen för de 
företag som ingår i det marknadsindex som studien avser jämföra värde- och 
tillväxtportföljerna med för att besvara den sekundära forskningsfrågan. Dessa ESG-
medelvärden har beräknats som ett likaviktat genomsnitt, på samma sätt som de gjordes för 
portföljerna, samt för beräkningen av deras avkastningar. Även här har ESG-poängen till 
synes ökat från 2011 till 2018, och genomsnittet ligger på en aningen lägre nivå än 
portföljerna. Detta eftersom indexet innehållet företag med både låga och höga ESG-poäng, 
och även vissa företag utan ESG-betyg alls som i dessa beräkningar tilldelats noll poäng. 
Det leder dessutom till att standardavvikelsen för marknadsindexet är högre jämfört med de 
för portföljerna, vilket syns i tabellen ovan. 
 

6.2 Avkastning 

Nästa steg efter portföljindelningen var att beräkna aktiernas avkastning, med hjälp av deras 
historiska aktiepriser. Alla data och beräkningar som utförs baseras på daglig basis, men i 
redovisningssyfte beräknades även avkastningen på årsbasis. Dessa presenteras nedan i 
tabell 6. 
 
Tabell 6. Portföljernas och marknadsindexets årliga avkastning. 
 P/E-värden P/B-värden  

Årtal Värdeaktier Tillväxtaktier Värdeaktier Tillväxtaktier Marknadsindex 
2011 -17,51 % -21,66 % -30,81 % -8,58 % -16,20 % 
2012 13,80 % 15,66 % 16,04 % 13,08 % 17,02 % 
2013 19,20 % 19,72 % 28,76 % 15,28 % 22,21 % 
2014 2,94 % 6,16 % 7,15 % 5,24 % 5,83 % 
2015 1,44 % 8,64 % 0,85 % 8,28 % 5,38 % 
2016 9,14 % 1,93 % 7,24 % 0,28 % 7,20 % 
2017 13,03 % 17,38 % 14,16 % 13,70 % 12,40 % 
2018 -16,39 % -11,22 % -19,24 % -9,85 % -13,60 % 

Genomsnitt: 3,21 % 4,58 % 3,02 % 4,68 % 5,03 % 
 
I tabellen syns även avkastningen för det marknadsindex som undersöks i syfte att jämföras 
med studiens hållbara värde- och tillväxtportföljer. Avkastningen för marknadsindexet 
beräknades på samma sätt som avkastningen för portföljerna. Genom att avläsa tabellen kan 
det för den undersökta tidsperioden uttydas att marknadsindexet i genomsnitt presterat bäst, 
följt av tillväxtaktierna för portföljerna baserat på både P/E- och P/B-värden. Denna 
avkastning är dock inte justerad för risken den besitter, vilket kan ha en stark korrelation 
med prestationen. Tabellen visar tydligt att det första och sista året i tidsintervallet visar på 
sämst prestationer. Det finns inte heller några tydliga skillnader i prestationerna för värde- 
och tillväxtaktier här, utan det verkar variera från år till år vilken av portföljerna som 
presterar bäst. 
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6.2.1 Riskjusterad avkastning 

Efter att författarna har beräknat avkastningen för portföljerna och marknadsindexet 
används Sharpekvoten för att justera avkastningarna för risk. Denna beräknas på daglig 
basis inför de statistiska tester som ska genomföras, men presenteras här nedan i tabellerna 
7 och 8 på årsbasis för en tydligare presentation av den riskjusterade avkastningen för varje 
portfölj. 
 
Tabell 7. P/E-portföljernas riskjusterade avkastning (Sharpekvot). 
Årtal Värdeaktier Tillväxtaktier Spridning (V - T) 
2011 -0,83192 -0,96144 0,12953 
2012 0,49315 0,90584 -0,41269 
2013 1,18472 1,49016 -0,30544 
2014 0,05091 0,34652 -0,29561 
2015 -0,00981 0,44311 -0,45292 
2016 0,35803 0,06754 0,29048 
2017 1,38124 1,87838 -0,49714 
2018 -1,45871 -0,95402 -0,50468 

Genomsnittlig spridning för tidsperioden: -0,25606 
 
I tabell 7 kan det avläsas att tillväxtaktierna baserade på P/E-värden generellt sett presterar 
bättre än värdeaktierna för hela tidsperioden som undersöks. Den genomsnittliga 
spridningen för tidsperioden är negativ mellan värdeaktierna och tillväxtaktierna, vilket 
således innebär att tillväxtaktierna i genomsnitt presterat bättre över de åtta åren 
sammanlagt. Endast för två år av åtta presterar värdeaktierna bättre, vilka är år 2011 och 
2016. 
 
Tabell 8. P/B-portföljernas riskjusterade avkastning (Sharpekvot). 
Årtal Värdeaktier Tillväxtaktier Spridning (V - T) 
2011 -1,07189 -0,58041 -0,49148 
2012 0,51168 0,81558 -0,30391 
2013 1,56775 1,20717 0,36058 
2014 0,33030 0,28811 0,04219 
2015 -0,04289 0,44310 -0,48598 
2016 0,23526 -0,02858 0,26384 
2017 1,25137 1,60247 -0,35110 
2018 -1,58997 -0,85154 -0,73843 

Genomsnittlig spridning för tidsperioden: -0,21304 
 
Från datan som presenteras i tabell 8 kan det avläsas att tillväxtaktierna baserade på P/B-
värden även dem generellt sett presterar bättre än värdeaktierna för den totala tidsperioden. 
Värdeaktierna har presterat bättre under tre av de åtta åren som undersöks, men här är det 
sant för åren 2013, 2014 och 2016. Åren som värdeaktierna presterar bättre skiljer sig alltså 
åt lite beroende på om värde- och tillväxtaktierna delas in baserat på deras P/E- eller P/B-
värden. 
 
 
 



 

 44 

Även avkastningen som beräknades för marknadsindexet riskjusterades med Sharpekvoten, 
där beräkningar gjorts på daglig basis inför de tester som ska genomföras. För att ge en 
tydlig bild av de resultat som genererats i dessa beräkningar omvandlades datan till årsbasis, 
och denna kan avläsas i tabellerna 9 och 10. 
 
Tabell 9. P/E-portföljernas och marknadsindexets riskjusterade avkastning (Sharpekvot). 
	    Spridning 
Årtal Värdeaktier Tillväxtaktier Marknadsindex         (V - M)      (T - M) 
2011 -1,07189 -0,58041 -1,17125 0,09937 0,59085 
2012 0,51168 0,81558 0,89772 -0,38604 -0,08213 
2013 1,56775 1,20717 1,21254 0,35522 -0,00537 
2014 0,3303 0,28811 0,24455 0,08576 0,04357 
2015 -0,04289 0,4431 0,26369 -0,30658 0,17941 
2016 0,23526 -0,02858 0,3987 -0,16344 -0,42728 
2017 1,25137 1,60247 0,70384 0,54754 0,89864 
2018 -1,58997 -0,85154 -0,87916 -0,71081 0,02762 

Genomsnittlig spridning för tidsperioden: -0,05987 0,15316 
 
I tabellen ovan kan det avläsas att marknadsindexet generellt sett presterade bättre än 
värdeaktierna baserade på P/E-värden över hela tidsperioden som undersöks. Endast två år, 
2011 och 2016, presterade värdeaktierna bättre än den generella marknaden. Tvärtom visar 
resultaten för tillväxtaktierna att de presterar bättre än marknadsindexet i sex av åtta år, och 
genomsnittligen för hela perioden presterar alltså tillväxtaktierna baserade på P/E-värden 
generellt sett bättre än marknadsindexet. 
 
Tabell 10. P/B-portföljernas och marknadsindexets riskjusterade avkastning (Sharpekvot). 
	    Spridning 
Årtal Värdeaktier Tillväxtaktier Marknadsindex        (V - M)        (T - M) 
2011 -0,83192 -0,96144 -1,17125 0,33934 0,20981 
2012 0,49315 0,90584 0,89772 -0,40457 0,00812 
2013 1,18472 1,49016 1,21254 -0,02782 0,27762 
2014 0,05091 0,34652 0,24455 -0,19364 0,10197 
2015 -0,00981 0,44311 0,26369 -0,2735 0,17942 
2016 0,35803 0,06754 0,3987 -0,04067 -0,33116 
2017 1,38124 1,87838 0,70384 0,67741 1,17455 
2018 -1,45871 -0,95402 -0,87916 -0,57955 -0,07487 

Genomsnittlig spridning för tidsperioden: -0,06288 0,19318 
 
Portföljerna baserade på P/B-värden visar generellt sett samma resultat som de baserade på 
P/E-värden när de jämförs mot indexet. Tillväxtaktierna har en positiv genomsnittlig 
spridning gentemot marknadsindexet, medan värdeaktierna har en negativ genomsnittlig 
spridning över de åtta åren som undersöks. Det finns dock skillnader i hur prestationerna 
ser ut varje år eftersom värdeaktierna baserade på P/B-värden presterar bättre än indexet i 
fyra år av åtta, och tillväxtaktierna presterar bättre i fem år av åtta. Hur den riskjusterade 
avkastningen sett ut årligen för samtliga portföljer och indexet kan avläsas i figur 4 här 
nedanför. 
 



 

 45 

 
Figur 4. Portföljernas och marknadsindexets årliga riskjusterade avkastning 
(Sharpekvot). 
 
I figuren kan det inte uttydas några tydliga skillnader i den riskjusterade avkastningen 
mellan de olika portföljerna eller marknadsindexet, och därav kan ingen specifik trend 
avläsas. Likt vad tabellerna tidigare i detta delkapitel visar kan en liten överprestation 
uttydas några år hos tillväxtaktierna, men inget som står ut som signifikant i figuren. Det 
ser även ut att skilja sig från år till år vilken av portföljerna som presterar bäst, samt på 
vilken nivå marknadsindexets riskjusterade avkastning ligger på. 
 

6.3 Normalfördelning 

Låga P/E-värden        Höga P/E-värden Låga P/B-värden        Höga P/B-värden 

    
      Riskjusterad avkastning 

Figur 5. Fördelningskurvor för samtliga hållbara värde- och tillväxtportföljer. 
 
För att veta om den riskjusterade avkastningen för urvalet är normalfördelad samlades datan 
i histogram för att få en övergripande bild över fördelningen. Figur 5 visar att det inte finns 
en normalfördelning i någon av de portföljer som byggts upp. För att helt kunna säkerställa 
att urvalet inte är normalfördelat genomfördes även årliga Shapiro-Wilk test för portföljerna 
som denna studie avser undersöka. Dessa tester har genomförts årligen eftersom STATA 
inte kan bearbeta Shapiro-Wilk test för över 2000 observationer, och för hela den undersökta 
perioden uppgår antalet observationer till 2081 inom varje portfölj. Att årligen kontrollera 
normalfördelningen återger dessutom mer exakt information, där det går att utläsa om någon 
av de omviktade portföljerna uppfyller en normalfördelning. Tabellerna 11 och 12 visar 
resultaten av dessa tester. 
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Tabell 11. Resultat från Shapiro-Wilk test för samtliga portföljer baserade på P/B-värden. 
  2011 2012 2013 2014 

Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
P-Värde 0,00037 0,00008 0,12526 0,00026 0,00733 0,00075 0,01185 0,00010 
  2015 2016 2017 2018 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
P-Värde 0,00039 0,03539 0,00000 0,00000 0,00000 0,00805 0,00313 0,00445 

Resultaten presenterade i tabell 11 visar att detta test inte finner någon normalfördelning 
hos portföljerna baserade på P/B-värden. Detta eftersom p-värdet är lägre än 0,05 under alla 
år för båda portföljerna, förutom hos värdeportföljen under år 2012.  

Tabell 12. Resultat från Shapiro-Wilk test för samtliga portföljer baserade på P/E-värden. 
  2011 2012 2013 2014 

Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
P-värde 0,00200 0,00001 0,19117 0,00162 0,00995 0,00045 0,00057 0,00379 
  2015 2016 2017 2018 
Värde/ Tillväxt V T V T V T V T 
P-värde 0,00031 0,00116 0,00000 0,00000 0,00000 0,01339 0,01188 0,00253 

Tabell 12 visar även den att det inte finns någon normalfördelning för någon av portföljerna 
baserade på P/E-värden, förutom i värdeportföljen under år 2012. Precis som för de tidigare 
portföljerna kan detta uttydas genom att p-värdet är under 0,05. Eftersom tabellerna 11 och 
12 tillsammans visar att en normalfördelning endast finns under ett av åren för 
värdeportföljerna, kommer denna studie gå vidare med ett icke-parametriskt 
tillvägagångssätt för att besvara den första forskningsfrågan. Samma fördelningstest 
utfördes även för marknadsindexet, som även detta visade att det inte är normalfördelat. 
Därigenom säkerställde författarna att ett icke-parametriskt test passar bäst för att besvara 
även den andra forskningsfrågan. 

6.4 Wilcoxon rank sum tester 

Det icke-parametriska Wilcoxon rank sum testet användes för att kunna besvara samtliga 
hypoteser, som i sin tur ska besvara studiens forskningsfrågor. Först undersöktes huruvida 
det finns en signifikant skillnad i den riskjusterade avkastningen hos de värde- och 
tillväxtportföljer som byggts upp, bestående av stora hållbara företag i Europa mellan åren 
2011-2018. Därefter undersöktes även om den riskjusterade avkastningen för dessa värde- 
och tillväxtportföljer skiljer sig mot ett europeiskt marknadsindex som även det innehåller 
stora företag i Europa, men som inte har fokus på hållbarhet. I utförandet av testerna 
användes den dagliga riskjusterade avkastningen, och i tabell 13 presenteras de resultat som 
de olika testen visar. 

Tabell 13. Sammanställda resultat från Wilcoxon rank sum testerna.  
Wilcoxon rank sum test P-värde Resultat 

Värde- vs. tillväxtportföljer (P/E) 0,4438 0,4438 > 0,05 
Värde- vs. tillväxtportföljer (P/B) 0,5731 0,5731 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,8004 0,8004 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,5858 0,5858 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,8486 0,8486 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,6884 0,6884 > 0,05 
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Som syns i tabellen är P-värdet större än signifikansnivån på 5 % för samtliga sex tester. 
Detta innebär att ingen signifikant skillnad finns mellan värde- och tillväxtaktiernas 
prestationer för tidsintervallet som studeras, varken för portföljerna baserade på P/E- eller 
P/B-värden. Det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen hos de olika portföljerna och marknadsindexet. Utifrån dessa tester går det 
således inte att tyda huruvida hållbara värde- eller tillväxtaktier för P/E respektive P/B är 
mest lönsamt, eller att uttyda några skillnader i prestationen mellan de olika portföljerna 
och den generella marknaden. Författarna undersökte vidare ifall någon signifikant skillnad 
fanns inom de separata åren i tidsintervallet, genom att göra samma test igen men denna 
gång för varje separat år för tidsintervallet. Inte heller dessa test visade på någon signifikant 
skillnad, vilket stärker reliabiliteten av de resultat som presenterats i tabell 13. För en mer 
utförlig sammanställning av de Wilcoxon rank sum tester som ligger till grund för tabell 13 
se Appendix 3.  
 

6.5 Känslighetsanalys 

För att se ifall resultaten av testerna och den underliggande datan är robust genomfördes en 
känslighetsanalys på den riskfria räntan som används i riskjusteringen av avkastningen. Den 
riskfria räntan visade sig nämligen vara högre för tillväxtportföljerna jämfört med 
värdeportföljerna, vilket kan avläsas i tabell 14. Resultatens känslighet för denna variabel 
undersöktes därmed genom att först beräkna en likaviktad ränta för samtliga länder som 
ingår i både värde- och tillväxtportföljerna samt marknadsindexet varje år. Även denna kan 
avläsas i tabell 14 här nedanför. Med denna data genomfördes sedan två olika 
känslighetsanalyser. 
 
Tabell 14: Riskfri ränta före och efter justering för känslighetsanalys. 
 P/E-värden P/B-värden  Känslighetsanalys 

Årtal  V  T  V T Index   Portföljer  Index 
2011 3,70% 3,65% 2,91% 3,51% 3,15% 5,12% 3,79% 
2012 2,82% 2,52% 3,36% 2,38% 2,23% 4,54% 2,73% 
2013 2,96% 2,38% 3,01% 2,34% 2,23% 3,37% 2,46% 
2014 2,35% 1,83% 2,32% 2,05% 1,81% 2,72% 1,83% 
2015 1,63% 1,06% 1,69% 1,26% 1,03% 2,24% 0,98% 
2016 1,00% 0,69% 1,39% 0,74% 0,63% 1,84% 0,62% 
2017 1,34% 0,79% 1,52% 0,86% 0,82% 1,80% 0,85% 
2018 1,64% 0,87% 1,59% 0,88% 0,92% 1,79% 0,95% 

Genomsnitt: 2,18% 1,72% 2,22% 1,75% 1,60% 2,93% 1,78% 
 
För den första känslighetsanalysen används det likaviktade genomsnittet i riskjusteringen 
av avkastningen, som inte skiljer på om portföljerna innehåller värde- eller tillväxtaktier. 
När denna data används i beräkningen så påverkas resultaten inte till någon stor 
utsträckning, utan P-värdena för samtliga hypotestest är fortsatt långt över 0,05. Portföljerna 
baserade på P/B-värden visade lite högre P-värden än de gjorde i de tidigare testen, när 
dessa portföljers riskjusterade avkastning beräknades med en lägre riskfri ränta. Dessa 
resultat finns presenterade i Appendix 4. För den andra känslighetsanalysen används den 
genomsnittliga riskfria räntan över hela perioden för samtliga portföljer och för 
marknadsindexet. Inte heller när denna riskfria ränta användes för att riskjustera 
avkastningen påverkades resultaten särskilt mycket, utan P-värdena är fortsatt långt över 
0,05 för samtliga hypotestester. Dessa resultat finns presenterade i Appendix 5. 
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6.6 Summering av hypotestesterna  

Hypoteserna avser att uppfylla studiens syfte och besvara de två forskningsfrågor som lagts 
fram. I tabell 15 finns en sammanställning av de nollhypoteser som presenterats tidigare 
tillsammans med de resultat som Wilcoxon rank sum testerna visat, som i sin tur avgör ifall 
nollhypoteserna kan förkastas eller inte. 
 
Tabell 15. Studiens nollhypoteser och resultaten från hypotestesterna. 
Nollhypotes P-värde Resultat 
H01: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med låga P/E-värden 
jämfört med den hållbara portföljen med höga P/E-värden, för 
åren 2011-2018. 

0,4438 Kan ej 
förkasta 

H02: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med låga P/B-värden 
jämfört med den hållbara portföljen med höga P/B-värden, för 
åren 2011-2018. 

0,5731 Kan ej 
förkasta 

H03: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med låga P/E-värden 
jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för åren 2011-2018. 

0,8004 Kan ej 
förkasta 

H04: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med låga P/B-värden 
jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för åren 2011-2018. 

0,8486 Kan ej 
förkasta 

H05: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med höga P/E-värden 
jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för åren 2011-2018. 

0,5858 Kan ej 
förkasta 

H06: Det finns ingen signifikant skillnad mellan den riskjusterade 
avkastningen för den hållbara portföljen med höga P/B-värden 
jämfört med ett europeiskt marknadsindex, för åren 2011-2018. 

0,6884 Kan ej 
förkasta 

 
Som förklaras i tabellen ovan så förkastas ingen av nollhypoteserna i denna studie, eftersom 
samtliga tester har ett P-värde på över 0,05. Det finns således inte någon signifikant skillnad 
på den riskjusterade avkastningen mellan värde- och tillväxtaktier baserade på P/E- 
respektive P/B-värden. Det finns inte heller någon signifikant skillnad i den riskjusterade 
avkastningen för de hållbara värde- och tillväxtportföljerna jämfört med ett europeiskt 
marknadsindex under tidsperioden. 
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7 ANALYS 

I detta kapitel analyseras den data och de resultat som författarna av denna studie 
presenterat. Fokus ligger på att uppfylla syftet och besvara forskningsfrågorna som denna 
studie utgår ifrån, och således diskuteras de relevanta ämnen som innefattas av detta. 
Områden som värdeinvestering, hållbarhet, riskjusterad avkastning, riskfri ränta samt 
marknadsindex blir därmed aktuella för djupare analys och diskussion. 
 
Syftet med denna studie är först och främst att undersöka huruvida värdeinvestering är en 
fungerande strategi att använda vid investeringar i stora hållbara företag inom Europa. För 
att uppfylla detta syfte undersöktes huruvida värdeaktier presterar bättre eller sämre än 
tillväxtaktier på denna marknad mellan åren 2011 och 2018. Även ett sekundärt syfte växte 
fram med avsikt att se ifall värde- eller tillväxtaktierna presterar bättre än den generella 
marknaden i Europa över samma tidsperiod. Hur portföljerna och indexet presterar mäts i 
avkastning som beräknats och riskjusterats, varpå skillnaderna i deras riskjusterade 
avkastning testats för att besvara forskningsfrågorna. Testerna gjordes på de sex hypoteser 
som framställdes utifrån studiens två forskningsfrågor, och resultatet av dessa test 
analyseras och diskuteras i följande kapitel. 
 
Startpunkten för analysen ligger i befintliga teorier och tidigare forskning inom området, 
och målet är att återge mer förklarande resultat för studiens syfte och forskningsfrågor. 
Många av de val som gjorts i utförandet av denna studie har varit baserat på val som gjorts 
i tidigare forskning, och likaså kommer analysen av studiens resultaten också beröra vad 
tidigare forskning diskuterat och dragit slutsatser om. Analysen kommer binda ihop studiens 
olika kapitel, främst genom att koppla de empiriska resultaten till den teoretiska 
referensramen och tidigare forskning, samt till det som diskuterats i den inledande 
problemdiskussionen. 
 

7.1 Värdeinvestering på en hållbar marknad 

För att uppfylla studiens primära syfte undersöktes huruvida värde- eller tillväxtaktier är det 
mest lönsamma alternativet, men som den empiriska datan visar i kapitel 6 påträffades inga 
signifikanta skillnader i deras prestationer. Värdeinvestering, d.v.s. investeringar i 
värdeaktier, från stora hållbara företag inom Europa behöver således inte vara en bättre 
investeringsstrategi jämfört med att investera i tillväxtaktier. Resultatet visade till och med 
att tillväxtaktierna generellt sett haft en lite högre riskjusterad avkastning än värdeaktierna 
under den undersökta tidsperioden, men att dessa resultat inte är av signifikant karaktär. 
 
Det finns olika anledningar vad detta resultat skulle kunna bero på. Lakonishok et al. (1994, 
s. 1567) nämnde i sin artikel naiva investerare som en potentiell anledning till detta, på så 
sätt att investerare antar att goda historiska prestationer kommer fortsätta även framöver. 
Detta kanske var fallet 1994, men sedan dess har ett antal stora och små finansiella kriser 
skett vilket kan ha påverkat investerarnas syn på framtida prestationer och resulterat i färre 
naiva investerare. Således drivs inte priserna för tillväxtaktier upp lika mycket, och fler 
investerare kan ha anammat strategin för värdeinvestering vilket i sin tur jämnat ut 
skillnader i pris och prestation hos värde- och tillväxtaktier. Värdeinvestering handlar om 
att identifiera och investera i företag som är undervärderade (Graham & Dodd, 2009, s. 372-
375) men det kan ha blivit så att marknaden jämnat ut sig och att det inte finns stora 
undervärderade företag på den europeiska marknaden i samma utsträckning som det kanske 
gjort tidigare eller på andra marknader. 
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Givetvis kan resultaten även bero på andra saker än att investerare blivit mindre naiva. 
Exempelvis kan de avgränsningar som gjort för denna undersökning spela stor roll för de 
resultat som studien påvisar. En viktig avgränsning för denna studie var att enbart inkludera 
hållbara företag med höga ESG-poäng, och dessa hållbarhetsfaktorer kan möjligtvis påverka 
den riskjusterade avkastningen och således vara en anledning till att inga signifikanta 
skillnader går att uttydas. Samtliga portföljer av värde- och tillväxtaktier har höga 
medelvärden för ESG och enligt Verheyden et al. (2016, s. 54) kan detta påverka den 
riskjusterade avkastningen positivt. Eftersom samtliga portföljer visar på höga ESG-poäng, 
och skillnaderna i medelvärde i ESG-poängen hos värde- och tillväxtportföljerna är ytterst 
liten, borde dock samtliga portföljers riskjusterade avkastning påverkats positivt. Således 
borde skillnader mellan värde- och tillväxtportföljer fortfarande kunna utläsas. Verheyden 
et al. (2016, s. 48) använder sig dock av både stora och medelstora företag i sin 
undersökning, vilket inte denna studie gör. 
 
Att enbart inkludera stora företag, d.v.s. företag med börsvärden över 2 miljarder, var 
ytterligare en avgränsning som sattes för denna studie. Detta kan ha bidragit till att resultaten 
i studien inte visar några signifikanta skillnader i den riskjusterade avkastningen hos värde- 
respektive tillväxtaktier. Fama & French (1992, s. 449-450) och Bauman et al. (1999, s. 
108-110) menar att storleken är något som har betydelse för de prestationer som värde- och 
tillväxtaktierna uppvisar, och det kan således påverka resultatet. Att enbart undersöka stora 
företag valdes för att eliminera de prestationsskillnader som finns mellan stora och små 
företag, och det kan vara en anledning till att resultaten inte visar på någon signifikant 
skillnad. Kanske hade skillnader av signifikant karaktär kunnat observerats ifall även 
mindre företag inkluderats i urvalet, men denna studies resultat skulle då tyda på att 
företagsstorleken har en högst betydande faktor för tidigare uppvisade prestationsskillnader, 
vilket står i linje med de slutsatser som Fama & French (1992) och Bauman et al. (1999) 
dragit. 
 
Värde- och tillväxtaktier har i denna studie identifierats genom låga respektive höga P/E- 
och P/B-värden. Detta är dock en förenklad metod för att klassificera dessa typer av aktier. 
För att verkligen försäkra sig om att ett visst företag är under- eller övervärderat skulle en 
fundamental analys av företaget kunna ge mer utförlig information inför klassificeringen 
som antingen värde- eller tillväxtaktier. Det skulle dock kräva mycket mer tid och resurser 
än vad som fanns till förfogande för utförandet av denna studie. På grund av detta valde 
författarna att klassificera värde- och tillväxtaktier på samma sätt som gjorts i flera tidigare 
studier, förenklat med prismultiplar så som P/E- och P/B-värden (Basu, 1977; Bauman, 
1999; Fama & French, 1992, 1998; Lakonishok, 1994). Detta skulle kunna innebära att vissa 
företag har klassificerats som värde- eller tillväxtaktier utan att nödvändigtvis vara ett 
under- eller övervärderat företag. 
 
Företag med negativa P/E- och P/B-värden skulle exkluderas från portföljerna för att dessa 
negativa värden inte har någon förklaringsförmåga om förväntad tillväxt, och eftersom 
dessa exkluderats i tidigare forskning inom samma ämne (Basu, 1977, s. 665-666; Fama & 
French, 1992, s. 441; Lakonishok et al., 1994, s. 1546). Även Athanassakos (2013, s. 3-4) 
säger att forskare gör rätt i att exkludera dessa företag från sina studier, eftersom de kan 
försvaga studiens resultat. För den data som ingick i denna studie påträffades inga 
negativa P/E-värden, men negativa P/B-värden påträffades och exkluderades från urvalet. 
Detta borde alltså förstärka signifikansen i studiens resultat, men å andra sidan innebär 
denna exkludering att spridningen av P/B-värden begränsas då de mest extrema värdena 
tas bort, vilket istället skulle kunna försvaga signifikansen. Risken att detta skett är dock 
väldigt liten för denna studie eftersom relativt få företag exkluderats på grund av negativa 



 

 51 

värden. Att inkludera dessa företag hade förmodligen inte heller påverkat studiens slutsats, 
eftersom skillnaden inte skulle vara stor nog för att generera signifikanta resultat på 5 % 
signifikansnivå. Detta eftersom de resultat som testerna visar är så pass långt ifrån den 
signifikansnivå som satts upp. 
 
En annan ofta nämnd anledning till skillnader i avkastningen hos värde- och tillväxtaktier 
är risk, där värdeaktier ibland anses besitta en högre risk jämfört med tillväxtaktier (Fama 
& French, 1992, s. 451-452, 1998, s. 1997). I denna studie beräknades därför den 
riskjusterade avkastningen med Sharpekvoten, som tar hänsyn till riskfri ränta och 
standardavvikelse. Genom att göra samtliga tester på en riskjusterad avkastning uteslöts 
risken som en faktor för eventuella prestationsskillnader. Eftersom studiens resultat inte 
visar på några signifikanta skillnader i prestationen mellan värde- och tillväxtaktier 
samtidigt som tillväxtaktierna ser ut att ha en aningen bättre prestation både före och efter 
riskjusteringen, kan inte en slutsats dras om att värdeaktier är mer riskfyllda än 
tillväxtaktier, eller tvärtom. 
 
De antaganden som gjorts inför beräkningen av den riskfria räntan kan tänkas ha en effekt 
på de resultat som studien visar. Det ansågs vara mest korrekt att beräkna ett vägt genomsnitt 
av den riskfria räntan för varje portfölj, baserat på hur många företag från varje land som 
ingick i varje separat portfölj. Det som iakttogs för tidsperioden var dock att den riskfria 
räntan generellt sett var högre för värdeaktierna baserade på både P/E- och P/B-värden, 
jämfört med tillväxtaktierna. Detta kan således påverka resultaten av hypotestesterna som 
testar om skillnader finns i den riskjusterade avkastningen hos värde- och tillväxtaktier. 
Eftersom studiens resultat visar att tillväxtaktierna generellt sett har en aningen högre 
riskjusterad avkastning under perioden, blev det således intressant att se ifall det är ett 
resultat av att dessa portföljer har en lägre riskfri ränta jämfört med värdeportföljerna.  
 
På grund av detta utfördes två olika känslighetsanalyser för den riskfria räntan, där inga 
skillnader gjordes för värde- och tillväxtportföljerna, så att dessa numera hade samma 
riskfria ränta. Målet var att se om den riskfria räntan påverkade resultatet, både ifall små 
skillnader syns i prestationerna hos värde- och tillväxtaktierna, eller ifall resultaten i 
hypotestesterna skulle visa sig signifikanta. Resultaten av dessa visade dock på samma saker 
som när ett vägt genomsnitt av den riskfria räntan används, d.v.s. inga signifikanta 
skillnader samtidigt som tillväxtaktierna generellt sett har en lite bättre prestation jämfört 
med värdeaktierna. Således kan den riskjusterade avkastningen som beräknats och de tester 
som gjorts anses vara robusta.  
 
Valet att använda en viktad genomsnittlig riskfri ränta gjordes för att det ansågs vara mest 
korrekt, men även eftersom det minskar selektionseffekten som uppstår inom portföljerna 
när de innehåller olika antal företag från olika länder inom Europa. Även en del andra val 
och avgränsningar som gjorts för studien har medfört en risk för selektionseffekt, vilket kan 
ha kommit att påverka studiens resultat. Det bortfall av företag som försvann för att de inte 
hade ESG-data för alla år inom tidsperioden kan ha inneburit förlorad relevant data som 
kunnat påverka resultaten, exempelvis om de exkluderade företagen är övervägande 
värdeaktier med höga avkastningar eller vice versa. Även den tidsperiod som undersöks kan 
ha en påverkan på resultatet. Till exempel kanske en kortare period skulle visa på mer 
signifikanta resultat, men samtidigt inte lika korrekta eftersom prestationerna hos värde- 
och tillväxtaktierna ser ut att variera mycket från år till år. Hade ett längre tidsintervall 
undersökts kanske fler observationer som kunde visa på skilda resultat fångats in. Detta 
speciellt eftersom den finansiella krisen då skulle innefattas och eventuellt visa på andra 
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resultat i en lågkonjunktur, jämfört med att bara undersöka en tidsperiod där marknaden 
befinner sig i, eller nära, en högkonjunktur. 
 
Ett annat skäl till varför inga större skillnader observeras kan vara eftersom värde- och 
tillväxtportföljerna viktas om varje år, så att de endast har ett år på sig att prestera innan 
nästa portföljindelning sker. Detta försäkrade att samtliga företag inom portföljerna varje år 
har höga ESG-poäng, så att de kan definieras som hållbara. Enligt Lakonishok et al. (1994, 
s. 1576) kan dock värdeaktier behöva längre tid på sig för att generera optimala resultat, 
jämfört med vad tillväxtaktier behöver. Deras argument står i linje med vad Fama & French 
(2007, s. 44-45) säger om att värdeaktier oftast har en lägre tillväxttakt jämfört med 
tillväxtaktier som anses ha en hög tillväxttakt. Eftersom portföljerna med värdeaktier i 
denna studie endast hinner prestera i ett års tid innebär det att dessa aktier möjligen inte får 
nog med tid att växa och prestera på samma sätt som tillväxtaktier. Resultatet kan därför ha 
påverkats av beslutet att vikta om portföljerna årligen, men för att försäkra att portföljerna 
innehåller de mest hållbara företagen varje år var detta nödvändigt. 
 
Över de åtta år som denna studie undersöker finns ingen tydlig och utmärkande trend i viken 
typ av aktier som presterar bättre på en hållbar europeisk marknad. Det innebär att på denna 
marknad med stora hållbara företag i Europa, håller en semi-stark nivå av 
marknadseffektivitet enligt EMH. Detta eftersom det alltså inte gått att systematiskt erhålla 
en högre riskjusterad avkastning från undervärderade företags värdeaktier, jämfört med 
tillväxtaktier hos övervärderade företag. Tidigare forskning inom området för värde- och 
tillväxtaktier har påvisat att denna ineffektivitet finns på en global marknad (Bauman et al., 
1999; Fama & French, 1998), men kanske har denna ineffektivitet blivit utnyttjad och 
försvunnit på den undersökta marknaden, så som den brukar göra på en effektiv marknad. 
Kanske beror skillnaden i resultat på att de avgränsningar och val som gjorts specifikt för 
denna studie inte är likadana som för de i tidigare forskning, men resultaten här tyder helt 
på att EMH är sann på den marknad och för den tidsperiod som undersöks. 
 
Att marknaden är effektiv enligt EMH betyder i sin tur att en strategi som bygger på att 
identifiera undervärderade företag inte fungerar på den undersökta marknaden. 
Värdeinvestering är således inte nödvändigtvis rätt, eller fel, strategi att använda vid 
hållbara investeringar i stora företag på den europeiska marknaden. Resultaten reflekterar 
detta i och med att värdeaktierna generellt sett inte presterar bättre än tillväxtaktierna, 
varken i hypotestesterna eller i den uppställda numeriska datan av portföljernas 
riskjusterade avkastning. En investering i värdeaktier under denna period skulle således inte 
generera någon avsevärt högre avkastning jämfört med en investering i tillväxtaktier. 
Snarare skulle det vara tvärtom, då tillväxtaktierna visar på en aningen bättre prestation 
generellt sett över de åtta åren som undersöks. Dock spelar det inte så stor roll om en 
investerare köper värde- eller tillväxtaktier av stora hållbara företag i Europa, just eftersom 
den riskjusterade avkastningen för dessa inte visat några signifikanta skillnader. 
 

7.2 Värde- och tillväxtaktiers prestation i relation till den 

generella marknaden 

För studiens sekundära syfte undersöktes de hållbara värde- och tillväxtportföljerna mot ett 
europeiskt marknadsindex som inte har något specifikt fokus på hållbarhet. Resultaten av 
hypotestesterna visade att det inte finns någon signifikant skillnad i den riskjusterade 
avkastningen mellan marknadsindexet och någon av de fyra olika värde- och 
tillväxtportföljerna. Detta innebär att portföljerna inte har en överlägset bättre prestation 
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jämfört med marknadsindexet, men även vice versa att marknadsindexet inte har presterat 
avsevärt mycket bättre än någon av de uppbyggda portföljerna. Tillväxtportföljerna har 
generellt sett haft en högre riskjusterad avkastning och ser därigenom ut att prestera lite 
bättre än marknadsindexet över den tidsperiod som undersöks, medan värdeaktierna till 
synes har presterat lite sämre. Detta står i kontrast till vad tidigare forskning visat, där 
värdeaktier genererat överavkastning gentemot marknaden (Basu, 1977, 1983; Bauman et 
al., 1999). Denna tidigare forskning är dock utförd för flera år sedan på den amerikanska 
marknaden, och de olika tidsperioderna och marknaderna kan bidra till att dessa resultat 
skiljer sig åt. Kanske är det investerarna som blivit mindre naiva, eller så kanske marknaden 
har jämnat ut den ineffektivitet som tidigare påvisats. Även skillnader i urvalen kan ha 
påverkat resultaten i denna studie, på samma sätt som vid den första forskningsfrågan då 
företagens storlek kan vara en bidragande faktor till att inga signifikanta skillnader finns. 
 
Bonaventura & Giudici (2018, s. 19) förklarar att företag med höga ESG-värden presterar 
bättre än de med låga, när det kommer till den europeiska marknaden. I denna studie är de 
uppbyggda portföljerna med värde- och tillväxtaktier mer hållbara än den europeiska 
marknaden, men de presterar inte alltid bättre. Skillnaden i medelvärde av företagens ESG-
poäng är dock inte särskilt stor, där portföljerna har lite högre medelvärde jämfört med 
marknadsindexet. Således kan även detta vara en anledning till att inga signifikanta 
skillnader kan utläsas i deras riskjusterade avkastning. Företagen inom portföljerna och 
marknadsindexet kan därigenom anses vara väldigt lika och stabila i sina avkastningar, 
eftersom hållbara företag tenderar att ha mindre korruption och risk inom företaget samt 
lägre chans att hamna i finansiell knipa (Gangi et al., 2018, s. 13; MSCI, u.å.). Det kan även 
vara värt att notera att företagen i denna studie, med så höga ESG-poäng i både portföljerna 
och i marknadsindexet, kan vara ett resultat av god konkurrens på marknaden. Enligt 
Hanson (2013) kan ett bra ESG-arbete generera konkurrensfördelar, så om ett företag på 
marknaden satsar på hållbarhetsarbete kan det vara viktigt för konkurrenterna att också 
integrera hållbarhetsarbete i sin verksamhet för att konkurrera om kunderna på marknaden. 
 
Andra resultat än de som denna studie presenterar skulle kunna uppstå om de hållbara 
portföljerna istället jämförts med ett index eller ett urval bestående av enbart företag med 
låga ESG-poäng. På samma sätt hade även andra resultat kunnat uppstå om författarna valt 
att använda sig av ett annat index som innehåller andra typ av företag, exempelvis ett index 
som innehåller både stora och små företag eller representerar en annan marknad. Dock var 
inte detta relevant för att kunna besvara den andra forskningsfrågan, eftersom 
jämförbarheten mellan portföljerna och indexet skulle minska om de innehåller företag av 
olika karaktärer och från olika marknader. Resultaten skulle kunna bli annorlunda men det 
skulle då kanske bero på företagens storlek eller marknadens olikheter, och inte på om de 
är mer eller mindre hållbara värde- eller tillväxtaktier. 
 
Risk brukar anges som anledning till att värdeaktier tenderar överprestera marknaden (Fama 
& French, 1992, s. 451-452, 1998, s. 1997), men att göra detta påstående i relation till de 
resultat som denna studie visar vore inkorrekt. Skillnaden i risk hos portföljerna och 
marknadsindexet verkar inte vara stora, främst eftersom prestationsskillnaderna före och 
efter riskjusteringen inte är signifikanta. Dessutom är det istället tillväxtaktierna som 
tenderar ha en aningen bättre prestation jämfört med marknaden, både före och efter 
riskjusteringen. Vid riskjusteringen av marknadsindexets avkastning beräknas och viktas 
den riskfria räntan på samma sätt som för portföljerna, och författarna gjorde 
känslighetsanalyser på den riskfria räntan även för marknadsindexet för att se hur resultaten 
påverkas. Det visade dock inga större skillnader jämfört med när en vägd genomsnittlig 
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riskfri ränta användes, och således anses även den riskfria räntan för marknadsindexet och 
de resultat som studien visar för den sekundära forskningsfrågan vara robusta. 
 
Resultatet för den sekundära forskningsfrågan visar som sagt inte på några signifikanta 
skillnader, huruvida den generella marknaden inom stora företag i Europa är mer eller 
mindre lönsam än någon av de hållbara portföljerna. Dessa resultat skulle dock ändå kunna 
visa både företag och investerare att de kan göra mer hållbara investeringar, eftersom de 
kan få en relativt lik avkastning när de investerar i de hållbaraste portföljerna utan att 
generera en högre risk. Detta är en viktig poäng att förmedla, eftersom investerare oftast 
inte vill förlora någon stor del av avkastningen för att välja ett mer hållbart alternativ 
(Sandberg & Nilsson, 2015, s. 40), samtidigt som hållbarhet är något som börjar prioriteras 
allt mer i investeringsbesluten (GSIA, 2019, s. 8; MSCI, u.å.). 
 
Det finns alltså ingen tydlig trend i huruvida värde- eller tillväxtaktier presterar bättre eller 
sämre än marknadsindexet för den tidsperiod som undersöks, och således kan ingen slutsats 
dras om att någon av portföljerna presterar bättre eller sämre än den generella marknaden. 
Detta leder till att denna europeiska marknad med enbart stora företag kan anses vara 
effektiv enligt EMH. Som diskuterades rörande första forskningsfrågan verkar värdeaktier 
prestera lite sämre än både tillväxtaktierna och den generella marknaden under den 
undersökta tidsperioden, vilket stärker slutsatsen att värdeinvestering inte nödvändigtvis är 
en lämplig strategi att använda vid hållbara investeringar. På denna marknad verkar således 
EMH hålla en semi-stark marknadseffektivitet, och det finns ingen ineffektivitet som tydlig 
visar sig här. 
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8 SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I detta avslutande kapitel besvaras tydligt de forskningsfrågor som studien utgår ifrån, för 
att sedan diskutera i vilken omfattning studiens syften uppfyllts. Vidare diskuteras de 
teoretiska och praktiska bidrag som studien medfört, följt av resultatens samhälleliga och 
sociala implikationer. Slutligen diskuteras resultatens begränsningar och utifrån dessa ger 
författarna förslag till framtida forskning inom de områden denna studie berör. 
 

8.1 Slutsats 

Det primära syftet med denna studie var att undersöka huruvida värdeinvestering är en 
fungerande strategi att använda vid hållbara investeringar i stora företag på den europeiska 
marknaden. Detta genom att undersöka om hållbara värdeaktier presterade bättre än hållbara 
tillväxtaktier mellan åren 2011 och 2018. Författarna undersöker detta genom att 
klassificera stora hållbara europeiska företags aktier som antingen värde- eller tillväxtaktier 
baserat på företagens P/E- och P/B-värden, där de med låga värden klassificeras som 
värdeaktier och de med höga som tillväxtaktier. Värde- och tillväxtaktierna samlades i 
separata portföljer varje år, och hur dessa presterar beräknades med en riskjusterad 
avkastning som sedan användes för att jämföra deras prestationer över hela den undersökta 
tidsperioden. Om det fanns signifikanta skillnader i värde- och tillväxtportföljernas 
prestationer, där värdeaktierna visar en högre riskjusterad avkastning, kunde en slutsats dras 
om att hållbara värdeaktier presterar bättre än hållbara tillväxtaktier. Därigenom kan 
värdeinvestering anses vara en lämplig strategi att använda vid hållbara investeringar i stora 
europeiska företag. 
 
Ett sekundärt syfte lyftes även fram med avsikt att undersöka om de hållbara värde- eller 
tillväxtaktierna presterar bättre än den generella europeiska marknaden. Detta genom att 
jämföra aktiernas prestationer med ett europeiskt marknadsindex som inte har något 
specifikt fokus på hållbarhet. För att kunna uppfylla detta syfte formulerades ännu en 
forskningsfråga som studien sedan försökt besvara. Detta genom att jämföra värde- och 
tillväxtportföljernas riskjusterade avkastning med den för marknadsindexet STOXX Europe 
Large 200, som inte har ett specifikt hållbarhetsfokus och enbart består av stora företag 
inom Europa. Om det fanns signifikanta skillnader mellan portföljernas och 
marknadsindexets prestationer skulle en slutsats kunna dras om att marknaden är ineffektiv, 
och således att EMH inte är sann på denna marknad. Visar sig portföljerna överprestera 
marknaden kunde en slutsats dras om att hållbara investeringar i antingen värde- eller 
tillväxtaktier genererar bättre avkastningar än den generella marknaden. 
 
Resultaten i denna studie visar dock inga signifikanta resultat för varken den primära eller 
den sekundära forskningsfrågan, vilket innebär att svaren på dessa frågor blir nej. 
Värdeaktier genererar inte en högre riskjusterad avkastning jämfört med tillväxtaktier inom 
stora hållbara företag på den europeiska marknaden. Inte heller genererar värde- och 
tillväxtaktier för stora hållbara företag en högre riskjusterad avkastning jämfört med ett 
marknadsindex utan hållbarhetsfokus. Dock säger resultaten inte heller att det är tvärtom, 
d.v.s. att tillväxtaktier har en signifikant bättre prestation än värdeaktier, eller att marknaden 
presterar bättre än portföljerna under den undersökta tidsperioden. Hållbara investeringar 
bland stora företag i Europa genererar alltså inte nödvändigtvis en högre riskjusterad 
avkastning än investeringar i ett marknadsindex, och värdeinvestering är inte nödvändigtvis 
rätt, eller fel, strategi vid denna typ av investering. Detta uppfyller således studiens primära 
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och sekundära syfte till den omfattning att studien har undersökt vad som avsågs studeras 
och kan besvara de forskningsfrågor som lagts fram, om än med icke signifikanta resultat.  
 
Flera tidigare studier på andra marknader och för andra tidsperioder har visat att värdeaktier 
presterar bättre än tillväxtaktier, och således att värdeinvestering är en bra 
investeringsstrategi. Dock visar inte denna studie på samma resultat, och därför kan inte 
samma slutsats dras. På den marknad och för den tidsperiod som denna studie undersöker 
spelar det alltså ingen roll om investerare väljer att investera i värde- eller tillväxtaktier när 
de vill investera hållbart på stora europeiska företag, eftersom ingen av dessa aktietyper 
visar på en signifikant högre riskjusterad avkastning. Det enda som studiens resultat 
indikerar är att tillväxtaktierna generellt sett över tidsperioden har genererat en aningen 
högre riskjusterad avkastning jämfört med både värdeaktier och marknadsindexet, men som 
sagt är dessa resultat inte statistiskt signifikanta. 
 
Eftersom det inte finns några signifikanta skillnader mellan värde- och tillväxtaktiernas 
prestationer kan en slutsats dras om att värdeinvestering inte nödvändigtvis är en fungerande 
strategi att använda vid hållbara investeringar i stora företag på den europeiska marknaden. 
Vidare kan även en slutsats dras om att EMH verkar gälla, till en semi-stark nivå, på den 
undersökta marknaden med stora europeiska företag. Detta eftersom studien inte kan bevisa 
att en ineffektivitet finns att utnyttja, i och med värdeinvesteringens strategi att identifiera 
och investera i undervärderade företag, och därigenom erhålla en överavkastning gentemot 
marknaden och övervärderade företag. 
 

8.2 Teoretiska och praktiska bidrag 

Som denna studie presenterat finns det mycket tidigare forskning inom området för värde- 
och tillväxtaktier, samt för hållbarhetsarbete och ESG. Dock finns ingen tidigare forskning 
som kopplar samman dessa områden på den europeiska marknaden. Den tidigare 
forskningen har generellt dragit slutsatser om att värdeaktier presterar bättre än både 
tillväxtaktier och den generella marknaden (Basu, 1977; Bauman et al., 1999; Fama & 
French, 1998; Lakonishok et al., 1994), samtidigt som studier inom ESG har dragit 
slutsatser om att hållbarhetsarbete ofta innebär ökade kostnader men även genererar 
konkurrensfördelar och ökade avkastningar för många företag (Bonaventura & Giudici, 
2018; Eccles et al., 2014; Hanson, 2013; Verheyden, 2016). Hållbara investeringar och 
värdeinvestering verkar således vara bra på sina separata håll, men denna studie bidrar nu 
med kunskap om hur dessa områden agerar tillsammans på den europeiska marknaden. 
Denna studie visar att värdeaktier inte verkar ha någon överlägsen prestation på en marknad 
för hållbara investeringar i Europa, och de hållbara portföljerna har inte någon markant 
bättre avkastning jämfört med den lite mindre hållbara generella marknaden. 
 
Trots att denna studie inte visar på några signifikanta resultat, så kan de resultat och 
slutsatser som dras från detta ändå bidra till både praktiska och teoretiska områden. En 
tolkning som går att göra är nämligen att det således inte spelar någon roll ifall investeraren 
köper hållbara värde- eller tillväxtaktier, eller om de istället investerar i ett generellt 
europeiskt marknadsindex. Oavsett skulle den riskjusterade avkastningen för dessa vara 
relativt likvärdig över en längre period. Investerare kan således dra nytta av detta praktiska 
kunskapsbidrag, och valet om att investera i antingen värde- eller tillväxtaktier kan göras 
utan att riskera någon större förlust i den riskjusterade avkastningen. Avkastningen vill få 
investerare kompromissa med, trots att hållbarhet får en allt större plats i 
investeringsbeslutet. Alltså kan resultaten i denna studie bidra till att investerare inser att de 
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genom att investera hållbart i stora europeiska företag kan erhålla en fortsatt god avkastning 
och samtidigt bidra till en bättre miljö och en hållbar ekonomi. 
 
Studiens resultat kan även bidra till utökad kunskap hos akademiker, detta då en stor del 
tidigare forskning har lagt fram bevis för att värdeaktier tenderar att prestera bättre än 
tillväxtaktier (Basu, 1977; Bauman et al., 1999; Fama & French, 1998; Lakonishok et al., 
1994), med enbart några få undantag där vissa tillväxtaktier presterat bättre än värdeaktierna 
(Bauman et al., 1999, s. 111; Lakonishok et al., 1994, s. 1547). Att detta inte är fallet för 
stora hållbara företag på den europeiska marknaden, och vad då detta kan bero på, är således 
ett väldigt intressant område som går att forska i ännu mer. Kanske beror studiens resultat 
på de hållbarhetsaspekter som skiljer denna studie från tidigare studier, som inte alls tagit 
hänsyn till företagens ESG-faktorer och hållbarhetsarbete. Kanske beror det på andra delar, 
så som att denna studie enbart studerar stora företag. Hur som helst pekar studiens resultat 
på att EMH är sann på den undersökta marknaden, eftersom inga ineffektiviteter påträffas. 
Denna studie bidrar genom dessa slutsatser och analyser till de akademiska 
forskningsområdena kring EMH, hållbarhet och värdeinvestering, och mer specifikt kring 
hållbara värde- och tillväxtaktier. Studien bidrar till dessa diskussioner, och lägger även en 
grund för framtida forskning som kan bygga vidare på detta område. Genom att undersöka 
de frågeställningar som denna studie presenterar även på andra marknader kan en 
uppfattning skaffas om huruvida denna studie visar en tillfällighet i sina resultat, eller om 
detta gäller för fler hållbara marknader. 
 

8.2.1 Praktiska rekommendationer till företag och organisationer 

Denna studie strävar efter att förmedla ny kunskap till både företag och investerare, och 
kopplar samman dessa intressen eftersom företag måste ta hänsyn till investerarnas intressen 
för att kunna konkurrera om denna typ av finansiering. De resultat som studien presenterar 
visar inga signifikanta skillnader i den riskjusterade avkastningen hos hållbara värde- och 
tillväxtportföljer, eller mot marknadsindexet. Detta i sin tur innebär att investerare kan välja 
någon av dessa tre investeringsvarianter och i alla fallen få en relativt lik riskjusterad 
avkastning. Hållbarhet har dock blivit en allt viktigare faktor i investeringsbeslutet, eftersom 
investerare prioriterar detta mer och mer (Eurosif, 2018, s. 16-17; GSIA, 2019, s. 13). 
Således borde investerare välja det mer hållbara alternativet om det genererar en likvärdig 
avkastning som det mindre hållbara alternativet. Företagen bör därför prioritera att integrera 
ESG i sin verksamhet för att attrahera fler investerare, eftersom företagen i grund och botten 
är beroende av och måste anpassa sig till de val som investerarna gör. 
 

8.3 Samhälleliga och sociala implikationer 

Resultaten i denna studie kan medföra samhälleliga konsekvenser, i och med att studiens 
forskningsområde berör hållbarhet och en individs eller ett företags agerande för att påverka 
dess omgivning genom sina investeringsbeslut och ESG-integration. Slutsatserna som dras 
i denna studie har den innebörd att investerarna varken förlorar eller vinner särskilt mycket 
på att investera i hållbara värde- eller tillväxtaktier, jämfört med att investera i ett lite mindre 
hållbart marknadsindex som representerar den generella marknaden. I och med detta kan 
konsekvenserna bli att hållbara investeringar inte prioriteras eftersom de inte nödvändigtvis 
genererar bättre avkastning, men det kan också innebär att fler investerare väljer att 
investera hållbart eftersom de inte behöver kompromissa med avkastningen samtidigt som 
de gör ett bra val för miljö och samhälle. Det senare är mer troligt, i och med att hållbarhet 
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blir allt viktigare i investeringsbeslutet (Eurosif, 2018, s. 16-17; EY, 2018; GSIA, 2019, s. 
13). 
 
De rekommendationer som denna studie lagt fram, både till investerare och företag, har 
lagts fram i enlighet med studiens påvisade resultat, men även i enlighet med författarnas 
egna etiska värderingar om att hållbarhetsarbete är något som är viktigt och som behövs i 
allt större utsträckning. Studien har följt olika etiska riktlinjer för att försäkra att 
genomförandet och presentationen av studien och dess resultat ska tolkas så riktigt som 
möjligt och inte skada varken läsare, författare eller de företag som inkluderats i studien.  
 

8.4 Förslag till framtida forskning 

Författarna av denna studie har utvecklat potentiella områden som skulle kunna utvecklas i 
framtida forskning inom det valda ämnet. Dessa utvecklingsområdena baseras framförallt 
utifrån de områden där författarna avgränsat studien och därmed även dess resultat, men 
även där det fortfarande finns ett forskningsgap som skulle kunna stärkas med ytterligare 
forskning. 
 

- I denna studie undersöks enbart stora europeiska företag med höga ESG-poäng för 
att se ifall hållbara värde- eller tillväxtaktier presterar bättre jämfört med varandra, 
men även jämfört med ett inte lika hållbart marknadsindex. Storleken kan enligt 
tidigare forskning ha betydelse för prestationen när det kommer till värde- och 
tillväxtaktier (Bauman et al., 1999, s. 108-109; Fama & French, 1992, s. 449-450), 
vilket är varför mindre företag exkluderades från denna studie. Eftersom denna 
studie inte påvisar några signifikanta skillnader mellan värde- och tillväxtaktierna 
eller gentemot marknaden, kan det därför vara intressant att i framtida studier även, 
eller enbart, inkludera mindre företag i urvalet för att se vilken påverkan dessa kan 
tänkas ha på en marknad för hållbara investeringar inom Europa. Därigenom skulle 
resultaten inte begränsas till enbart stora företag, så som de görs i denna studie. 

- Resultaten i denna studie visar inga signifikanta skillnader på den europeiska 
marknaden, och som diskuterat skulle detta kunna bero på de hållbarhetsaspekter 
som denna studie inkluderat. För att avgöra om detta är sant, eller om resultaten i 
studien enbart är en tillfällighet, skulle framtida forskning kunna utföras på ett 
liknande sätt men för en annan marknad. Detta eftersom denna studies resultat 
begränsas till just den undersökta marknaden. Genom att undersöka andra 
marknader på ett liknande sätt skulle det således gå att se om resultaten från denna 
studie är specifika för den undersökta marknaden, eller om samma resultat återfinns 
på även andra hållbara marknader. 

- I denna studie gjordes tester för att se om hållbara värde- och tillväxtportföljer 
presterade bättre än ett generellt marknadsindex utan fokus på hållbarhet. Det visade 
sig dock att det marknadsindex som undersöks generellt sett var väldigt hållbart, 
vilket kan vara en anledning till att inga signifikanta resultat återfanns i jämförelsen 
mot marknaden. Framtida forskning skulle därför kunna jämföra hållbara värde- och 
tillväxtportföljer mot portföljer som enbart består av företag med låga ESG-poäng, 
för att få en bättre jämförelse mellan hållbara och icke hållbara värde- och 
tillväxtaktier. Resultaten från en sådan studie skulle kunna återge den effekt 
hållbarhet har på värde- och tillväxtaktier på ett tydligare och bättre sätt än resultaten 
i denna studie gör. 
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- I denna studie omviktas företagen inom portföljerna varje år för att bibehålla de mest 
hållbara företagen i portföljerna. Vidare används en tidsperiod på åtta år för att 
kunna upptäcka eventuella trender som värde- och tillväxtaktiernas riskjusterade 
avkastning kan visa. En framtida studie skulle däremot kunna fokusera sin studie på 
olika tidsintervaller, d.v.s. behålla samma hållbara företag i värde- och 
tillväxtportföljer under längre tidsperioder. En sådan studie skulle således kunna 
uttyda om signifikanta skillnader skulle upptäckas mellan värde- och tillväxtaktier 
om de får längre än ett år på sig att prestera.  

- Något som skulle kunna genomföras i framtida forskning för att försäkra att de 
undersökta företagen verkligen är värde- och tillväxtaktier, är att istället för att 
basera denna indelning på enbart nyckeltal, även göra en fundamental analys av 
dessa företag. En svaghet i denna studie är nämligen att klassificeringen av värde- 
och tillväxtaktier med hjälp av enbart prismultiplar så som P/E och P/B är en 
förenklad metod. De som verkligen satsar på värdeinvestering som strategi utgår inte 
enbart från prismultiplar för att identifiera värdeaktier, utan genomför oftast en 
djupare analys av företaget för att försäkra sig om framtidsutsikterna, 
marknadsvärdet och annan viktig information (Buffet, 1984; Graham & Dodd, 2009, 
s. 63-64, 372-373, 672). 
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APPENDIX 
 

Appendix 1. Fördelning av länder inom portföljerna 
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Appendix 2. Fördelning av länder inom marknadsindexet STOXX 

Europe Large 200 

 
 
 
 

Appendix 3. Wilcoxon rank sum tester från STATA 

0 = Portföljerna (låga P/B eller P/E) 
1 = Portföljerna (höga P/B eller P/E) 
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0 = Portföljerna (låg/hög P/E eller P/B) 
1 = Marknadsindex  
 
             Marknadsindex vs. Låg P/E                                Marknadsindex vs. Hög P/E 

  
 
 
           Marknadsindex vs. Låg P/B                                Marknadsindex vs. Hög P/B 
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Appendix 4. Resultat av Wilcoxon rank sum test vid 

känslighetsanalys 1 

Wilcoxon rank sum test P-värde  Resultat 
Värde- vs. Tillväxtportföljer (P/E) 0,5015 0,5015 > 0,05 
Värde- vs. Tillväxtportföljer (P/B) 0,6596 0,6596 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,7454 0,7454 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,7062 0,7062 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,8061 0,8061 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,8294 0,8294 > 0,05 

 
 

Appendix 5. Resultat av Wilcoxon rank sum test vid 

känslighetsanalys 2 

Wilcoxon rank sum test P-värde  Resultat 
Värde- vs. Tillväxtportföljer (P/E) 0,4928 0,4928 > 0,05 
Värde- vs. Tillväxtportföljer (P/B) 0,6515 0,6515 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,7252 0,7252 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/E) 0,7207 0,7207 > 0,05 
Värdeportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,7880 0,7880 > 0,05 
Tillväxtportföljer vs. Marknadsindex (P/B) 0,8412 0,8412 > 0,05 
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