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Abstract 

Titel: Hållbara investeringar - Hållbarhet och dess påverkan på svenska 

aktieavkastningar 

Seminariedatum: 2017-05-29 

Kurs: NEKH01, Examensarbete - Kandidatnivå 15 hp.  

Författare: Nils Tuvlind, William Wexell 

Handledare: Dag Rydorff 

Nyckelord: ESG, Hållbarhet, Finans, CSR 

Syfte: Uppsatsens syfte är att testa huruvida svenska företag kategoriserade efter 

olika hållbarhetsmått presterar olika riskjusterade avkastningsmått långsiktigt. 

Metod: Genom att skapa fiktiva portföljer som grundar sig i data erhållen från 

Folksam och Morgan Stanley Capital International, jämförs dessa portföljer mot 

varandra och ett marknadsindex. 

Teori: Tidigare forskning relaterad till hållbarhet och CSR används som referenser i 

uppsatsen. Förekommande riskjusterade avkastningsmått inom portföljvalsteori 

används, såsom Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa appliceras med 

hållbarhet i fokus.  

Slutsats: Studien presenterar att de riskjusterade avkastningsmåtten generellt inte 

skiljer sig mellan de olika portföljerna. Det förekommer ett mindre antal statistiskt 

signifikanta resultat som talar för att det skulle skilja sig, men inte i tillräcklig 

utsträckning för att säkerställa dess påverkan. Hållbarhet leder därmed generellt inte 

till skilda riskjusterade avkastningsmått baserat på denna studie. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker om hållbarhet påverkar aktieportföljsavkastning. Genom att 

skapa tre diversifierade portföljer med Sveriges 116 största publika aktiebolag 

kategoriserade efter hållbarhetsmått - jämförs avkastningar mellan portföljerna och 

ett marknadsindex. Data som används baseras på månadsbasis över tioårsperioden 

2007–2016. Baserat på avkastningarna beräknas riskjusterade avkastningsmått för 

att möjliggöra statistiska tester mellan portföljerna. De riskjusterade 

avkastningsmåtten som används är Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa för 

att undersöka hållbarhetens påverkan. Resultaten kan inte styrka att de olika 

portföljernas riskjusterade avkastningsmått är statistiskt skilda från varandra. 
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Begrepp 

ESG - Environmental, Social, Governance: Ligger till grund för ratingsystemet för 

kategorisering av företagen (MSCI Inc, 2017). 

 

CAPM - Capital Asset Pricing Model: Visar relationen mellan systematisk risk och förväntad 

avkastning för tillgångar (Bodie, Kane & Marcus 2011). 

 

MSCI ESG rating - Morgan Stanley Capital International Environmental, Social and 

Governance rating. En kreditrating för att kategorisera företag inom hållbarhet (MSCI Inc, 

2017). 

 

Marknadsvärdesviktad - Viktbasering för ett företag grundat på dess marknadsvärde och 

dess andel av den givna portföljen. Översatt från Capitalization weighted (Mckee, 2016). 

 

Likaviktad - Samtliga företag utgör lika stor andel av den totala portföljen. Översättning från 

Equally weighted (Mckee, 2016). 

 

Large Cap - Företag som har ett börsvärde på över 1 miljard euro (Swedbank, 2017). 

 

CSR - Corporate Social Responsibility. Företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, 

ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv (European Commision, 2017). 

 

Utspädningseffekter - Den negativa förändringen av aktiernas enskilda värde vid exempelvis 

nyemission av aktier (Investopedia, 2017). 

 

OMXSPI - Totala stockholmsbörsen (Nasdaqomxnordic, 2017b). 

 

Systematisk risk - Även känd som marknadsrisk och är den risk som enligt teori inte går att 

diversifiera bort (Fontinelle, 2017).  

 

Betavärde - Hur en portfölj eller aktie varierar mot sitt jämförelseindex 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). 
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1. Inledning 

Under 1900-talets andra hälft och framförallt under 2000-talet har företag och 

organisationer världen över i allt större utsträckning börjat integrera socialt och 

miljömässigt ansvar i affärsmodeller och strategier. Detta fenomen kallas för CSR, en 

förkortning för Corporate Social Responsibility, vilket innebär företags 

samhällsansvar. Idén handlar om hur företag påverkar samhället utöver den 

traditionella ekonomiska roll som jobbförmedlare och producent av varor och tjänster 

(Nordh, 2017).  

 

I dagens samhälle är aktuella frågor hur långt det enskilda företagets ansvar faktiskt 

sträcker sig. Frågorna inkluderar exempelvis om det vore oetiskt att ha 

underleverantörer som använder sig av arbetskraft under orättvisa förhållanden eller 

om det anses oskäligt att investera i företag som säljer exempelvis tobak, vapen eller 

alkohol är mer aktuella än någonsin tidigare. 

 

Historiskt har CSR grundats i att företag ska minimera risker för olyckor och 

respektera lagar. Dagens CSR-arbete är bredare och mer omfattande där etiskt 

ansvarstagande diskuteras samt begrepp såsom hållbarhet används flitigare (Nordh, 

2017). Hållbarhet handlar om att ett företags agerande inte ska leda till att jordens 

resurser brukas mer än nödvändigt. Begreppet hållbar utveckling fick sitt stora 

genomslag 1987 i den så kallade Brundtlandrapporten - Vår Gemensamma Framtid, 

där begreppet beskrivs som en utveckling där individer och organisationer tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter (WCED, 1987). 

Med detta menas att hållbarhet grundar sig i långsiktigt tänkande vilket Eccles et al. 

(2013) diskuterar i deras studie gällande effekten av hållbarhet i organisationers 

processer och prestationer. Denna studie genomfördes baserat på mätningar av 180 

amerikanska företag som tidigt börjat använda hållbarhetsstrategier. Resultaten visar 

att hållbara företag presterar bättre finansiellt på långt sikt men finner inget stöd för 

detta på kort sikt. Företag som anammar hållbarhetsstrategier för att skapa 

konkurrensfördelar under kortare tidsperioder kommer sannolikt misslyckas, 

samtidigt som nästan alla företag som satsar på hållbarhet under längre tidshorisont 

presterade bättre både via aktiepriser och andra redovisningsmått. Författarna 
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argumenterar för att hållbart företagsagerande reflekterar den underliggande 

organisationskulturen, där inte bara finansiella utan även miljömässiga och sociala 

prestationer ligger i centrum (Eccles, Ioannou & Serafeim, 2013).  

 

En pågående diskussion är huruvida effekterna av att använda sig av olika 

hållbarhetsaktiviteter är positivt eller negativt. Att exempelvis investera i utbildning 

och träning för anställda kan skapa aktieägarvärde, samtidigt som att inte möta 

förväntningar från konsumenter kan påverka ett företag negativt genom förlust av 

försäljning eller bojkott (Sen, Gürhan‐Canli & Morwitz, 2001). Det finns även 

motargument för företag att använda sig av miljö- och sociala åtaganden, då det kan 

uppfattas som agentkostnader vilket sänker aktieägarvärdet. Företagsledningen får 

privata fördelar via genomförandet av efterfrågade reformer, samtidigt som det 

finansiella resultatet påverkas negativt. Vidare finns det argument för att hållbara 

företag har högre kostnadsstrukturer med högre löner och därmed inte blir lika 

konkurrenskraftiga. Detta resulterar i att företag som inte använder dessa åtaganden 

presterar bättre finansiellt (Jensen, 2001).  

 

Uppsatsens syfte är att testa huruvida svenska företag kategoriserade som hållbara 

genererar olika riskjusterade avkastningsmått jämfört med företag som är 

kategoriserade som mindre hållbara samt mot ett marknadsindex. Portföljerna 

undersöks både som marknadsvärdesviktade samt likaviktade och testas via olika 

statistiska tester. Slutsatsen grundar sig i resultatet som erhålls via analysen av data 

och den teoretiska bakgrunden.  

 

Den primära frågan som uppsatsen vill besvara:  

● Presterar svenska hållbara och mindre hållbara portföljer olika resultat långsiktigt i 

form av aktieavkastning och riskjusterade avkastningsmått? 

Uppsatsen försöker även belysa: 

● Underliggande anledningar till varför hållbara portföljer presterar samma/olika resultat 

jämfört med mindre hållbara portföljer samt mot marknadsindex. 
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Uppsatsen jämför historisk avkastning och riskjusterade avkastningsmått mellan de 

största svenska hållbara och mindre hållbara företagen samt mot ett marknadsindex 

(OMXSPI). Baserat på historiska mätningar genererar portföljerna olika avkastning, 

där den mindre hållbara portföljen presterar bättre under majoriteten av mätningarna. 

En möjlig förklaring till detta kan kopplas till Jensens (2001) argument som tidigare 

nämnt att företag med CSR och hållbarhet i fokus allokerar resurser bort från 

kärnverksamheten och därmed inte maximerar den potentiella vinsten. Dock vid 

jämförelse av portföljerna mot marknadsindex vid likaviktning slår samtliga portföljer 

index under varje studerad period i form av avkastning. Detta gäller även vid de 

riskjusterade avkastningsmåtten Sharpekvot, Treynors index och Jensens alfa som 

tar hänsyn till risk kontra avkastning med olika avseenden. Detta kan tolkas som att 

orsaken till de högre avkastningarna i portföljerna inte är på grund att de innehåller 

mer risk utan en effekt som kopplas till hållbarhetsarbete. Dock enligt de 

riskjusterade avkastningsmåtten så skiljer sig inte portföljerna med statistisk 

signifikans i majoriteten av mätningarna. 

 

Kapitel 2 i uppsatsen berör bakgrunden kring CSR och hållbarhet, samt hur synsättet 

har utvecklats över tiden till hur det ser ut idag. Vidare beskrivs den ratingen som 

används samt på vilka grunder företagen kategoriseras som hållbara respektive 

mindre hållbara. Kapitel 3 behandlar vilka databaser data är hämtad från samt hur 

den används. Det framkommer även en beskrivning av portföljernas uppbyggnad. I 

kapitel 4 sammanställs metoden, hur de olika risk- och avkastningsmåtten samt 

statistiska testerna beräknas och hur de används för att analysera resultatet. Kapitel 

5 presenteras resultaten på måtten som beskrivits i tidigare kapitlet, vilket 

vidareutvecklas i kapitel 6 där resultaten analyseras. Slutligen genomförs en 

sammanfattning och vidare diskussion av potentiella framtida studier i kapitel 7.  
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2. Corporate Social Responsibility - CSR 

2.1 Historisk CSR 

En pionjär inom CSR var Howard Bowen (1953) som skriver i sin artikel om 

företagsetik och socialt ansvar. Denna artikel anses ha lagt grunden för graden av 

CSR som företagsledning, ägare och forskare bör överväga vid strategisk planering 

och organisatoriska beslutsfattningar. Trots att artikeln är skriven under en annan 

tidsperiod fick den ökad publicitet på grund av allt mer förekommande oetiskt 

agerande av amerikanska företag och effekten detta agerande påverkade människor 

(Bowen, 1953). För att belysa hur CSR-konceptet kan framställas och delarna det 

bygger på används ofta Archie B Carrolls CSR pyramid, se figur 1. 

 

 

          Figur 1: Archie B Carrolls pyramid för CSR. 

 

Pyramidens grund utgörs av företagets ekonomiska ansvar. Carroll (1991) menar att 

huvudsyftet för ett företag är att producera samt sälja varor och tjänster till 

allmänheten. Detta stimulerar ekonomin genom att jobb skapas och varor 

tillhandahålls. Inom det ekonomiska ansvaret förespråkas maximering av vinst, 

lönsamhet och konkurrenskraftighet som de grundläggande målen att följa. 

Nästa steg i pyramiden är legalt ansvar, där företaget förväntas följa de lagar 

och förordningar som samhället kräver. Ansvaret handlar om att följa rikslagar, lokala 
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lagar och att producera produkter som åtminstone möter de legala minimikraven. 

 Det etiska ansvaret ses som en förlängning av de legala, då lagarna i ett land 

är ett resultat av vad samhället anser som oetiskt vilket därmed anses som olagliga. 

Ett exempel på etiskt ansvar är undvika att använda sig av arbetskraft i länder där 

mänskliga rättigheter inte är lagstadgat. Ansvaret handlar att följa företagsetik vid 

beslutsfattande samt att anpassa sig efter de aktuella samhällsnormerna. 

  På toppen av pyramiden finns det filantropiska ansvaret. Detta ansvar 

bestäms av företagen själva efter vad de anser är en rimlig interaktion mellan 

företaget och samhället. Som ansvarsområden nämns volontärarbete i närområdet 

och engagemang av lokala utbildningsinstitutioner som exempel (Carroll, 1991). 

 

Friedman 

En av de största kritikerna mot CSR är Milton Friedman (1970) som skriver i sin 

artikel att företagens ageranden som inte riktas direkt mot ekonomisk vinst ej bör 

anammas. Företagens roll är att skapa värde för aktieägare och därför kan det 

endast berättigas om de genererar vinst. Att företag använder sig av aktiviteter som 

gynnar samhället kategoriserar Friedman som socialistiska och motverkande av den 

fria marknaden. Friedman anser inte att normer, utan endast lagar bör följas av 

företag då detta inte är värdeskapande såvida marknaden inte kräver det (Friedman, 

1970). 

 

2.2 CSR idag 

FN - PRI (Principles of Responsible Investments) 

I dagsläget är FN en av de ledande aktörerna av implementeringar av ESG 

(Environmental, Social and Governance). PRI är ett organ inom FN som är en av de 

ledande förespråkarna för hållbara investeringar. De arbetar för att företag, stater och 

andra organisationer bör upprätthålla vissa standarder inom ESG. Fokus ligger på att 

öka kunskapen och förståelsen med problem relaterade med ESG och arbetar också 

för att allt fler aktörer ska använda dessa standarder och principer vid investeringar 

och beslutsfattanden (UN PRI, 2016). 
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Sverige och CSR 

Den svenska regeringen, via utrikesdepartementet, introducerade CSR i sitt arbete 

vid början av 2000-talet. Detta resulterade i uppmaningar till andra departement att 

ansluta sig för att vidareutveckla arbetet för Sverige. Det svenska CSR-arbetet 

grundar sig i internationella riktlinjer där omfattande samarbeten som OECD 

Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact and the UN guiding 

Principles for Business and Human Rights utgör ramen för det som idag kallas för 

The National Action Plan For CSR. Planen behandlar de fyra huvudområdena som 

består av mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption. Genomförandet av 

denna plan görs individuellt av företagen, men eftersom regeringen åtagit sig det 

yttersta ansvaret har även de statliga företagen anslutit sig. År 2007 bestämde 

regeringen att de svenska statliga företagen skulle rapportera om sitt CSR-arbete, 

vilket då bestod av 52 företag. År 2012 hade 96 % av dessa företag rapporterat om 

sitt arbete (ICF, 2013). I internationella jämförelser ligger Sverige i framkant där de 

rankades som världens mest hållbara land av det schweiziska investeringsföretaget 

Robeccosam (Danielsson, 2013). Detta har dock mötts av skepticism eftersom de 

flesta svenska företagen har kommunikatörer ansvariga för CSR-arbetet. Detta 

väcker frågor om arbetet endast är en fasad, eller om det sker i den utsträckning som 

det framställs som (Alestig, 2013).  

 

UN PRI 

Ett sätt att följa det globala CSR-arbetet är att studera UN PRI:s underteckningslista 

som visar hur stor andel av de totala investeringarna i världen som omfattas av deras 

principer för ansvarsfulla investeringar. I figur 2 nedanför framkommer antalet 

underteckningar av personer och organisationer som följer dessa principer samt det 

totala kapitalvärdet i US dollar som förvaltas.  
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Figur 2: Värde av tillgångar i förvaltning samt antalet undertecknade förvaltare som följer UN PRIs principer för 

ansvarsfulla investeringar.  

Som Figur 2 visar, ökar både mängden kapital under förvaltning samt antalet 

undertecknare i snabb takt. Med 4 biljoner dollar under förvaltning år 2006 har UN 

PRI ökat innehavet till 62 biljoner i april 2016 samt antalet undertecknare från 100 till 

ca 1500 (UN PRI, 2016).  

2.3 MSCI ESG rating  

Uppsatsen utgår från en rating framtagen av MSCI som Folksam har bidragit med. 

Ratingen är gjord på de 116 största svenska publika aktiebolagen, där de är indelade 

i ett ratingsystem (AAA-CCC). Ursprungligen är ratingen är skapad för att hjälpa 

investerare att förstå risker och möjligheter som är förknippade med Environmental, 

Social & Governance (ESG). Den har använts på över 5000 företag och består av 

över 34 mätområden på ESG (MSCI Inc, 2017). Ratingen ligger inte till grund för 

Folksams investeringar, utan används som riktlinjer vid påtryckningar mot 

företagsledning och ägare.  

Ratingen kategoriserar positioner för företag på medel och lång sikt gällande 

värdering och risk som inte tas med på konventionella finansiella matriser. För att 

kunna ta med ytterligare riskfaktorer undersöks företags strategiska förhållningssätt, 

såsom hur företags agerande påverkar faktorer inom ESG (MSCI ESG Research, 

2017). 
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Ratingen är uppbyggd på de tre pelarna, Environmental, Social & Governance 

(ESG). Den första pelaren, Environmental pillar är uppbyggd på fyra huvudgrupper, 

(Climate change, Natural capital, Pollution and waste och Environmental 

opportunities). Climate change innebär dels koldioxidutsläpp, där “Carbon footprint” 

mäts, det miljömässiga fotavtrycket som kommer från företagets verksamhet. Även 

mäts hur mycket finansieringen påverkar och hur känsligt produktionsområdet är för 

klimatförändring. Natural capital innebär hur mycket vattenförbrukning, användning 

av land och naturresurser påverkas av företagets ageranaden. Pollution and waste 

grundar sig på hur mycket giftigt avfall företaget släpper ut och hur detta hanteras. 

Environmental opportunities bygger på hur mycket företaget försöker förbättra sin 

verksamhet genom miljövänligare alternativ. Utvecklingen av förbättrande teknologi 

och innovation tillsammans med den andel resurser som läggs på miljövänligare 

alternativ gynnar företagens mått positivt (MSCI ESG Research, 2017). 

 

Social pillar: Är också uppbyggd på fyra huvudgrupper, (Human capital, Product 

liability, Stakeholder opposition, Social opportunities.) Human capital bygger på hur 

man hanterar de anställda genom utveckling och utbildning men även säkerhet på 

arbetet. Product liability utgörs dels av säkerheten och kvaliteten på produkterna vid 

användingen av konsumenten, men även säkerheten i produktionen. Säkerheten 

innebär både kemikalisk säkerhet och informationshantering. Hälsorisker och 

påverkan av produkterna vägs också in. Stakeholder Opposition utgörs av 

controversial sourcing, hur värdekedjan följer regler och lagar. Social Opportunities 

bygger på hur företaget bidrar med öppenhet av kommunikation, möjlighet till 

förmåner såsom sjukvård, rättvisa löner och möjlighet till ytterligare privata 

finansieringar för berörda av företaget (MSCI ESG Research, 2017). 

 

Governance: Är uppbyggd på två huvudgrupper, (Corporate governance och 

Corporate behaviour). Corporate Governance baseras på interna delar, exempelvis 

om företaget har en stabil finansiering, ledning och ägarskap, men baseras även på 

redovisningsmått. Corporate behaviour mäter företagens ageranden mot exempelvis 

konkurrens, transparens av skattebetalningar och motverkan mot korruption (MSCI 

ESG Research, 2017). 
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Den slutliga ratingen består av en sammanslagning av de olika pelarna för att få ett 

totalt resultat. Ratingen tar även hänsyn till en branschjustering baserat på 

svårigheter som kan förhindra eller förbättra möjligheten att upprätthålla hållbarhet. 

Vikterna och justeringarna baseras på hur stor del av denna specifika bransch 

påverkar negativt relativt andra branscher, men även det individuella företagets 

position i den specifika branschen. Slutligen mäts tidslinjen för när riskerna förväntas 

materialiseras (MSCI ESG Research, 2017). 
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3. Data 

3.1 Portföljuppbyggnad 

Uppsatsen skapar tre marknadsvärdesviktade och tre likaviktade portföljer samt 

ett marknadsindex under tidsperioden 2007–2016. Denna tidsperiod är uppdelad i tre 

lika stora perioder och inga företag kategoriserade som CCC förekommer. Detta 

innebär att B är den lägsta ratingen i undersökningen. Ett visst bortfall bland företag 

sker på grund av att samtliga inte börsnoterats innan 2007. Portföljerna är 

uppbyggda enligt följande: 

 

●   Portfölj 1 (AAA): Består av företag med ESG-rating AAA-AA. Denna portfölj 

har efter justering 46 stycken företag, varav 6 kategoriseras som AAA och 40 som 

AA. Denna portfölj benämns AAA. 

 

●   Portfölj 2 (AB): Består av företag med ESG-rating A-BBB-BB-B. Denna 

portfölj består av 36 stycken företag, varav 16 kategoriseras som A och 20 som BBB-

B. Denna portfölj benämns AB. 

 

● Portfölj 3 (Total): Består av alla företag kategoriserade med ESG-rating AAA-

B. I denna finns det efter justering 82 stycken företag, varav 46 företag består av 

portfölj AAA samt 36 består av portfölj AB. Denna portfölj benämns Total. 

 

Som jämförelseindex används OMXSPI, den totala Stockholmsbörsen.  

 

3.2.1 Datakällor 

Data för undersökningen kommer från Datastream, en plattform tillhörande 

Thomsson Reuters. Uppsatsen använder sig av tidsseriedata i form av dagliga 

aktiekurser, marknadsindex och marknadsvärden. Mätning av dagsavkastningar har 

resulterat i 2611 mätpunkter som transformerats till månadsavkastningar. 

Aktiepriserna är justerade för utdelning, emissioner och andra utspädningseffekter 

(Datastream, 2017). Samtliga företag är Large Cap bolag (Nasdaqomxnordic, 

2017a). Den riskfria räntan är hämtad från Riksbanken där den dagliga 

statsskuldväxeln för två år används (Riksbank, 2017). 
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3.2.2 Källkritik 

Datastream är en välkänd databas som anses ha trovärdig data, dock har det 

förekommit att data har en viss felmarginal. Dessa fel är ovanliga och nästintill 

omöjliga att upptäcka (Ince & Porter, 2006). Stickprov har genomförts på data och 

jämförts mot Nasdaqs data och ingen skillnad har förekommit. 

 

3.3 Formler 

Det totala marknadsvärdet för en portfölj beräknas som summan av marknadsvärdet 

för varje företag. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 = ∑ 𝑀𝑉𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

I en marknadsvärdesviktad portfölj utgör ett företag den andel dess vikt utgör av den 

totala vikten i portföljen.  

 

𝑉𝑖𝑘𝑡𝑖 = 𝑀𝑉𝑖 / 𝑀𝑉𝑝 

 

Där: 

 

𝑀𝑉𝑖: Marknadsvärde företag  

𝑀𝑉𝑝: Marknadsvärde portfölj  

 

Avkastningen för företagen beräknas enligt den procentuella förändringen av 

prisobservationen i tidpunken 𝑡, subtraherat med priset i tidpunkten 𝑡 − 1 dividerat 

med priset i tidpunkten 𝑡 − 1. 

 

𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 =
𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡  −  𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡−1

𝑃𝑟𝑖𝑠𝑡−1
 

 

För att beräkna varje företags bidrag till portföljen mäts företagets avkastning 

multiplicerat med företagets andel av portföljen. Detta innebär den andel företagets 

marknadsvärde utgör av den totala portföljens för de marknadsvärdesviktade 
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𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔𝑖 = 𝐴𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑖 ∗ 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖   

 

Ett sätt för att beräkna portföljrisk är att beräkna standardavvikelsen. Detta beräknas i 

Excel med hjälp av funktionen STDEV.S, enligt följande: 

 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒, 𝜎 = √
𝛴(𝑥 − 𝑥)2

𝑛 − 1
 

 

Där: 

 

𝑥: Avkastning 

𝑥: Avkastningsmedelvärd𝑒 

𝑛: Antal observationer           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

17 
 

4. Metod och teoretisk bakgrund 

4.1 Metod 
För att möjliggöra analys används historisk dagsdata från 2007 till 2016. 

Ursprungligen bestod ESG-ratingen av 116 företag men på grund av att samtliga 

företag ej börsnoteras innan 2007 resulterade detta i ett visst bortfall. Detta innebär 

ett bortfall som störst för företag kategoriserade som BB där 85 % av företagen faller 

bort. Av AAA företagen är det ett bortfall på 25 % och AA har 18 % bortfall. A har 30 

% och BBB har 40 % samt B har inget bortfall. Slutligen resulterar detta i 82 företag 

som undersöks. Portföljerna AAA och AB är uppbyggda genom försök till snarlikt 

antal företag i portföljerna, detta leder dock till skillnad i marknadsvärde mellan de. 

 

Den riskfria räntan är justerad till månadsbasis från den dagliga tvååriga 

statsskuldväxeln utgiven av Sveriges Riksbank. Denna används som den riskfria 

räntan för studien och illustreras i figur 3 nedan (Riksbank, 2017). 

 

 

Figur 3: Graf över räntan av svenska tvååriga statsskuldsväxlar på månadsbasis under period 2007-2016 

(Riksbank, 2017). 

 

Den tvååriga statsskuldväxeln från Sveriges riksbank transformeras enligt: 

 

𝑟𝑚å𝑛 =  (1 + 𝑟å𝑟)1/12 − 1 
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Där: 

 

𝑟𝑚å𝑛: Månadsräntan för en tvåårig statsskuldsväxel från Sveriges riksbank 

𝑟å𝑟: Årsräntan för en tvåårig statsskuldsväxel från Sveriges riksbank 

 

Tidsperioden sträcker sig från 2007 till 2016 som tidigare nämnt. Detta för att få en 

överblick över effekten under en längre period, då hållbarhet enligt tidigare studier 

ger effekt på lång sikt. Däremot avgränsar sig uppsatsen under denna tidsperiod för 

att inte få större bortfall av företag. Utöver att mäta för hela perioden så mäts även 

portföljerna i tre olika delperioder för att undersöka hur de olika företagen förändras 

över tiden och påverkan under olika faser i konjunkturen. Varje period består av 40 

månader och är indelade enligt följande: 

 

● Period 1: 2007-01-01 - 2010-04-30 

● Period 2: 2010-04-30 - 2013-08-30 

● Period 3: 2013-08-30 - 2016-12-30 

 

4.2 Avgränsning 

Ratingen gäller för året 2016 och på grund av begränsade CSR och hållbarhetsmått 

samt historisk information använder uppsatsen denna ESG-ratingen vid 

kategoriseringen av företag för samtliga tidsperioder. Studien behandlar endast 

hållbarhet utifrån ratingen. Etiska och moraliska aspekter är inget som ligger till 

ytterligare grund, såsom huruvida ett företag som producerar eller säljer tobak skulle 

ha etiska implikationer (MSCI ESG Research, 2017).  

 

Gällande marknadsindex skulle ett alternativ vara att jämföra mot OMX-Large Cap 

som företagen till stor del består av. Tyvärr finns inte data för OMX-Large Cap 

tillgänglig på Datastream under den undersökta perioden och valet blir därav 

OMXSPI för att få likvärdiga data. Vid jämförelse mellan dessa två marknadsindex är 

rörelsemönstret nästintill identiskt vilket leder till att valet inte har någon större 

påverkan på resultatet.  
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4.3 Teori 

4.3.1 Capital Asset Pricing Model - CAPM 

För att mäta en portföljs avkastning används Capital Asset Pricing Model, förkortat 

CAPM. CAPM beskriver relationen mellan en portföljs systematiska risk och dess 

förväntade avkastning genom att mäta portföljens samrörelse eller beta-koefficienten 

med marknaden. Framkomsten av CAPM utvecklades av William Sharpe (1964) som 

vidare arbetades av John Lintner (1965) och Jan Mossin (1966) (Bodie, Kane & 

Marcus, 2011). Modellen ser ut enligt följande:  

 

𝐸(𝑟𝑖) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓) 

 

Där: 

 

𝐸(𝑟𝑖): Förväntad avkastning aktie𝑖  

𝑟𝑓: Riskfri ränta 

𝛽𝑖: Betavärdet för aktie𝑖 

𝐸(𝑟𝑚): Förväntad marknadsavkastning 

 

Modellen är formulerad så att en investerare ska bli kompenserad för två olika 

aspekter: tidsvärdet av pengar samt risken av investering. Tidsvärdet av pengar 

kompenserar investeraren via den riskfria räntan som ska generera avkastning över 

tiden när räntan är positiv. Risken i CAPM mäts i form av portföljens beta-koefficient, 

vilket förklarar hur mycket en investerare ska bli kompenserad ju högre systematisk 

risk portföljen innehåller. Värdet på beta-koefficienten reflekterar därmed hur riskfylld 

en aktie eller portfölj är jämfört med marknaden genom att mäta kovariansen med 

marknaden dividerat med variansen av marknaden. För att modellen ska hålla finns 

det antaganden som måste uppfyllas: 

 

● Investerarens portfölj ska representeras av aktier där varje akties vikt är proportionell 

mot sitt värde. Detta innebär att portföljen är marknadsvärdesviktad. 

 

● Andelen risk investeraren tar på sig ska bero på den representerade investerarens 

riskaversion och denna risk består endast av systematisk risk.  
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𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓 = 𝐴𝜎𝑀
2  

 

Där: 

 

𝐴: Riskaversion 

𝜎𝑀
2 : Marknadsvariansen där all diversifierbar risk är bortdiversifierad och portföljen risk 

 endast utgörs av den systematiska, vilket kan liknas marknadsindex. 

 

Riskpremien på portföljen kommer att vara proportionell mot riskpremien av 

marknadsportföljen där beta-koefficienten på portföljen mäter rörelse mellan 

portföljen och marknaden. Beta-koefficienten räknas ut enligt: 

 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2

 

 

𝐶𝑜𝑣: Kovarians 

 

Riskpremien på individuella tillgångar beräknas enligt: 

 

𝐸(𝑟𝑖) − 𝑟𝑓 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2

[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] = 𝛽𝑖[𝐸(𝑟𝑚) − 𝑟𝑓] 

 

Där: 

 

𝐸(𝑟𝑖): Förväntad avkastning aktie𝑖 

𝐸(𝑟𝑚): Förväntad avkastning marknad 

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖, 𝑟𝑚): Kovarians mellan aktie𝑖 och marknaden 

 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). 

 

4.3.2  Riskjusterade avkastningsmått 

För att mäta resultatet på portföljerna används olika riskmått som tar hänsyn till både 

det individuella företagens risk, dess samverkan med marknaden samt dess 

påverkan av makroekonomiska faktorer. Riskmåtten är följande: 
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Sharpekvot 

Sharpekvot mäter riskjusterad avkastning genom att undersöka medelavkastningen 

av en tillgång över en period för att sedan subtrahera den riskfria räntan under 

samma period som resulterar i överavkastningen. Denna överavkastning divideras 

sedan med tillgångens standardavvikelse så att avkastning kontra risk bättre förklarar 

en tillgångs så kallade reward-to-risk ratio, alltså den förväntade avkastningen per 

riskenhet.  

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡, 𝑠𝑟𝑖  =
(�̅�𝑝 −  𝑟𝑓)

𝜎𝑝
 

 

Där: 

 

rp: Förväntad portföljavkastning 

rf: Riskfria räntan 
σp: Portföljens standardavvikelse 

 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). 

 

Treynors index 

Treynors index mäter riskjusterad avkastning likt Sharpekvoten genom att mäta 

överavkastningen av en tillgång, men skillnaden att överavkastningen divideras med 

tillgångens beta-koefficient. Riskmåttet grundar sig på den systematiska risken av 

marknaden och härleds från CAPM. Då den systematiska risken ej är diversifierbar 

straffas en tillgång av högre beta-koefficient vilket medför högre systematisk risk. Ett 

högt Treynor index resulterar i högre avkastning per enhet marknadsrisk.  

 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥, 𝑡𝑟𝑖 =
(𝑟𝑝 −  𝑟𝑓)

𝛽𝑝
 

 

Där: 

 

rp: Förväntad portföljavkastning 

rf: Riskfria räntan 
βp: Beta för portföljen 
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Förutsatt att CAPM håller ska Treynors index vara samma för samtliga tillgångar. Ett 

högre Treynors index för en portfölj leder till överavkastning 

 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). 

 

Jensens alfa 

Jensens alfa mäter avkastningen på en tillgång jämfört med det förväntade 

avkastningsvärdet som ges av CAPM. Jensens alfa tar hänsyn till den avkastning 

utöver den som beräknas enligt CAPM. Formeln tar hänsyn till tillgångens beta-

koefficient och avkastning, där ett positivt alfavärde innebär att tillgången presterar 

bättre än vad marknaden förväntat och ett negativt då det är sämre än förväntat. 

 

𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑙𝑓𝑎, 𝛼𝑝 = 𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + 𝛽𝑝(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓)] 

 

Där : 

 

𝛼𝑝:Portföljens alfa 

𝑟𝑝: Förväntad portföljavkastning 

𝑟𝑓: Riskfria räntan 

𝛽𝑝: Beta för portföljen 

𝑟𝑚: Förväntad marknadsavkastning 

 

(Bodie, Kane & Marcus, 2011). 

 

4.3.3 Utvärderingsmått 

Formlerna ovan grundar sig i ex-ante värden, dock eftersom dessa är okända 

används ex-post värden, de verkliga observerade avkastningarna där 

avkastningsmåtten estimeras enligt följande: 

 

Sharpekvot 

Sharpekvoten estimeras enligt formeln: 

 

𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒𝑘𝑣𝑜𝑡, 𝑠�̂�𝑖 = 𝑚𝑖/𝑠𝑖         
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𝑚𝑖 =
1

𝑇
 ∑ 𝑑𝑖𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

𝑠𝑖 = √
1

𝑇
∑(𝑑𝑖𝑡 − 𝑚𝑖)2

𝑇

𝑡=1

   

 

𝑑𝑖𝑡  =  (𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑏𝑡) 

 

Där: 

 

𝑅𝑖𝑡:  Avkastning portfölji över tiden𝑡 

𝑅𝑗𝑡: Avkastning portföljj över tiden𝑡  

𝑇: Antal observationer 

𝑚𝑖: Medelvärdet av portföljens överavkastning 

𝑠𝑖: Standardavikelse𝑖 

 

(Jobson & Korkie, 1981). 

 

Treynors index 

Treynors index estimeras enligt formeln: 

 

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥, 𝑡�̂�𝑖  =  
𝑚𝑖𝑠𝑚

2

𝑠𝑖𝑚
 

 

Där: 

 

𝑚𝑖: Medelvärdet av portföljens överavkastning 

𝑠𝑚 2: Marknadsvariansen 

𝑠𝑖𝑚: Kovarians med marknad 

 

(Jobson & Korkie, 1981).  
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4.3.4 Statistiska tester 

För att avgöra om de riskjusterade avkastningsmåtten är statistiskt signifikanta så 

genomförs hypotestester för Sharpekvoterna, Treynors index och ett Wald test på en 

regression baserad på Jensens alfa. På Sharpekvoten och Treynors index används 

ett tvåsidigt t-test. 

 

Jarque-Bera test 

För att undersöka huruvida avkastningarna är normalfördelade genomförs ett Jarque-

Bera test. Nollhypotesen ställs upp genom att skevheten och övertoppigheten är noll. 

Detta då stickprov ur normalfördelad data förväntas ha värdet noll på skevheten och 

övertoppigheten, vilket är samma sak som en toppighet på 3. Estimaten för testet 

härleds enligt följande i Eviews: 

 

𝐽𝐵 =  
𝑛

6
 (𝑆2 +

1

4
(𝐶 − 3)2) 

 

𝑆 =
µ̂3

�̂�3
 

 

𝐶 =
µ̂4

�̂�4
 

 

Där: 

 

𝑛: Antal observationer 

𝑆: Skevhet  

𝐶: Toppighet 

µ̂3: Skattning av tredje ordningens centralmoment, vilket visar skevheten 

µ̂4: Skattning av fjärde ordningens centralmoment, vilket visar toppigheten 

 

Hypotesen är utformad enligt följande: 

 

𝐻0:  𝑆 = 0, 𝐶 = 3 

𝐻1: 𝑆 ≠  0, 𝐶 ≠  3 

 

(Lilien & Hall, 1995). 
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Sharpekvot 

Genom att testa om Sharpekvoten för portföljerna skiljer sig statistiskt signifikant från 

varandra eller marknaden kan man avgöra om en portfölj genererar olika avkastning 

per riskenhet. Samtliga tester utgår från signifikansnivå på 5 %. Hypotesen är 

utformad enligt följande: 

 

𝐻0: 𝑠𝑟𝑖𝑗  ≡  𝑠𝑟𝑖  − 𝑠𝑟𝑗 =  0 

𝐻1: 𝑠𝑟𝑖𝑗 ≡  𝑠𝑟𝑖  − 𝑠𝑟𝑗  ≠  0 

 

Denna modell transformeras enligt: 

 

𝑠�̂�𝑖𝑗 = 𝑠�̂�𝑖 − 𝑠�̂�𝑗 = 𝑠𝑗𝑚𝑖 − 𝑠𝑖𝑚𝑗 

 

Där: 

 

𝑠𝑟𝑖: 𝑆harpekvot Portfölj𝑖  

𝑠𝑟𝑗: Sharpekvot Portfölj𝑗 

 

Den asymptotiska fördelningen av den transformerade differensstatistiken antas vara 

normalfördelad med medelvärdet 𝑠𝑟𝑖𝑗 och variansen 𝜃. 

 

𝜃 =
1

𝑇
[2𝑠𝑖

2𝑠𝑗
2 − 2𝑠𝑖

 𝑠𝑗𝑠𝑖𝑗 +
1

2
𝑚𝑖

2𝑠𝑗
2 +

1

2
𝑚𝑗

2𝑠𝑖
2 −

𝑚𝑖𝑚𝑗

2𝑠𝑖𝑠𝑗
[𝑠𝑖𝑗

2 + 𝑠𝑖
2𝑠𝑗

2]] 

Där: 

 

𝑠𝑖𝑗: Skattade kovariansen mellan portfölji och portfölj𝑗 

𝑠𝑖: Standardavvikelse portfölji 

𝑠𝑗: Standardavvikelse portföljj 

𝑚𝑖: Medelvärdet av överavkastning portfölj𝑖 

𝑚𝑗: Medelvärdet av överavkastning portfölj𝑗 

  

Teststatistiken blir:  

 

𝑧(𝑠𝑟𝑖𝑗) =
𝑠�̂�𝑖𝑗

√𝜃
∼ 𝑁(0,1) 
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Differensen mellan Sharpekvoterna beräknas p-värdet utifrån ett tvåsidigt t-test.  

 

(Jobson & Korkie, 1981). 

 

Treynors index 

För att avgöra om värdet på Treynors index skiljer signifikant mellan portföljerna så 

genomförs hypotestest mellan två Treynors index där hypotesen är utformad enligt: 

 

𝐻0: 𝑡𝑟𝑖𝑗 ≡ 𝑡𝑟𝑖 − 𝑡𝑟𝑗 = 0. 

𝐻1: 𝑡𝑟𝑖𝑗 ≡ 𝑡𝑟𝑖 − 𝑡𝑟𝑗 ≠  0 

 

Denna modell kan transformeras enligt:  

 

𝑡�̂�𝑖𝑗 ≡ 𝑡𝑟�̂� − 𝑡𝑟�̂� =
𝑚𝑖𝑠𝑗𝑚

𝑠𝑚
2

−
𝑚𝑗𝑠𝑖𝑚

𝑠𝑚
2

 

 

Där: 

 

𝑚𝑖: Medelvärdet av överavkastningen för portfölj𝑖 

𝑚𝑗: Medelvärdet av överavkastningen för portfölj𝑗 

𝑠𝑚
2 : Varians marknaden 

𝑠𝑖𝑚: Kovariansen mellan portfölj𝑖 och marknaden 

𝑠𝑗𝑚:Kovariansen mellan portfölj𝑗 och marknaden 

 

Följande formel ger den asymptotiska fördelningen av den transformerade 

differensstatistiken som är normalfördelad med medelvärdet 𝑡𝑟𝑖𝑗 och variansen ges 

av 𝜙: 

 

𝜙 =
1

𝑇
[𝑠𝑖

2𝑠𝑗𝑚
2 + 𝑠𝑗

2𝑠𝑖𝑚
2 − 2𝑠𝑖𝑚

 𝑠𝑗𝑚𝑠𝑖𝑗 + 𝑚𝑖
2(𝑠𝑗

2𝑠𝑚
2 − 𝑠𝑗𝑚

2 )] + 

1

𝑇
[𝑚𝑗

2(𝑠𝑖
2𝑚𝑚

2 − 𝑠𝑖𝑚
2 ) − 2𝑚𝑖𝑚𝑗(𝑠𝑖𝑗𝑠𝑚

2 − 𝑠𝑖𝑚𝑠𝑗𝑚)] 

 

Teststatistiken blir: 
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𝑧(𝑡𝑟𝑖𝑗) =
𝑡𝑟𝑖𝑗

√𝜙
∼ 𝑁(0,1) 

 

(Jobson & Korkie, 1981).  

 

Jensens alfa 

För att testa alfavärden genomförs en linjär regression, med minsta kvadratmetoden 

med en signifikansnivå på 5 % och en förklaringsgrad på justerad 𝑅2 som återspeglar 

marknadens påverkan på avkastningen. Om 𝛼𝑖 är statistiskt skilt från noll innebär det 

att portföljen presterar en överavkastning gentemot jämförelseindex.  

 

𝑅𝑖𝑡 −  𝑅𝑓𝑡  =  𝛼𝑖  +  𝛽𝑖 (𝑅𝑚𝑡 −  𝑅𝑓𝑡)  +  𝜀𝑖𝑡 

 

Där: 

 

𝑅𝑖𝑡: Avkastning aktie  

𝑅𝑓𝑡: Riskfria räntan  

𝛼𝑖: Intercept 

𝛽𝑖 : Parameter 

𝑅𝑚𝑡: Avkastning marknad  

𝜀𝑖𝑡: Felterm 

 

(Jobson & Korkie, 1981).  

 

Wald Test 

För att testa om en förklarande variabel i en regression är signifikant genomförs ett 

Wald test. Testet genomför en maximum likelihood-metod och estimerar en relation 

mellan data där parametrarna är tagna från ett stickprov. Det verkliga värdet av 

parametrarna testas baserat på stickprovets storlek. 

Testet genomförs för att undersöka om interceptet från regressionen på Jensens alfa 

är signifikant skilt från 0, med en chitvåfördelning. Teststatistiken beskrivs enligt 

följande: 

 

 
(𝜃 −  𝜃 0)2

𝑣𝑎𝑟(𝜃)̂
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Där: 

 

𝜃: Genomsnittlig förändring av avkastning 

𝜃: Maximum likelihood estimatet av den genomsnittliga förändringen av avkastningen 

 

Hypotesen ställs upp enligt följande: 

 

𝐻0: 𝛼𝑖 = 0. 

𝐻1: 𝛼𝑖 ≠  0 

 

(Engle, 1982). 
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5. Resultat 

5.1 Beskrivande statistik 

I följande kapitel presenteras resultatet i form av beskrivande statistik såsom 

branschfördelning, portföljutveckling och riskjusterade avkastningsmått. 

 

5.1.1 Jarque-Bera test 

Nollhypotesen kan förkastas på ungefär hälften av avkastningarna och därav går det 

inte med statistisk säkerhet säga att det är normalfördelade. 

 

5.1.2 Branschfördelning 

Vid jämförelse av branschfördelningen mellan portföljerna framkommer det att vikten 

i portföljerna skiljer sig markant. I AAA-portföljen är fördelningen jämnast mellan 

branscherna för period 1, där industrivaror utgör största andelen på 28 %, se figur 4 

nedan. I AB-portföljen utgör finanssektorn störst del med 61 %, vilket är fyra gånger 

så stort jämfört med finanssektorn i AAA-portföljen, se figur 5 nedan. Detta utgör den 

största procentuella skillnad mellan portföljerna med 47 procentenheter. Den minsta 

skillnaden mellan portföljerna förutom kraftförsörjning som representerar 0 % i de 

båda portföljerna, är sällanköpsvaror som representerar 7 % av AAA-portföljen samt 

7 % av AB-portföljen. Under period 2 för AAA-portföljen tappar samtliga sektorer i vikt 

till fördel för industrivaror och dagligvaror som ökar vikten med cirka 4 respektive 7 

procentenheter. För period 3 utläses ingen tydlig trend då cirka hälften av 

branscherna tappar i vikt och den andra hälften ökar utan någon större skillnad 

bortsett från finanssektorn som ökar vikten från 10 till 17 procentenheter. Det totala 

marknadsvärdet på portföljerna skiljer sig där den hållbara AAA-portföljen är 

ungefärligt 2.4 gånger större än AB-portföljen.  
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Figur 4: Tårtdiagram över branschfördelning för den hållbara portföljen (AAA) under samtliga perioder baserat på 
marknadsvärdesviktning. 

 

I AB-portföljen förekommer inte några större skillnader mellan period 1 och 2 där den 

största skillnaden är finanssektorn som tappar 3 procentenheter och hälsovård ökar 

med 2 procentenheter. För period 3 observeras liknande resultat där den största 

skillnaden är att hälsovård ökar med 3 procentenheter och material minskar med 2 

procentenheter. 

 

 

Figur 5: Tårtdiagram över branschfördelning för den mindre hållbara portföljen (AB) under samtliga perioder 

baserat på marknadsvärdesviktning. 

 

Fördelningen för den Totala portföljen där AAA-portföljen utgör 73,3 %, 71 % samt 

67,5 % av vikten för period 1, 2 och 3. Se figur 6 nedanför 
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Figur 6: Tårtdiagram över branschfördelning för den Totala portföljen under samtliga perioder baserat på 

marknadsvärdesviktning. 

 

5.1.3 Portföljprestation  

Den marknadsvärdesviktade portföljen som presterar högst avkastning för de 

undersökta perioderna är AB-portföljen, som presterar högre än OMXSPI för samtliga 

perioder och därmed också för tioårsperioden. AB-portföljen presterar en 

totalavkastning på 54 % och en genomsnittlig årsavkastning på 4 %. 

Överavkastningen för AB-portföljen jämfört med OMXSPI för samtliga perioder är 4 

%, 2 % samt 8 % för respektive period. Den hållbara AAA-portföljen presterar en 

avkastning på 26 % för hela perioden och har högre avkastning jämfört med OMXSPI 

för period 2. Över- och underavkastningen för AAA-portföljen jämfört med OMXSPI 

för samtliga perioder är -2 %, 4 % samt -13 %. Den Totala portföljen presterar en 

avkastning på 34 % och slår index period 2. Över- och underavkastningarna jämfört 

med OMXSPI för period 1, 2 och 3 är 0 %, 3 % samt - 7 %. OMXSPI presterar en 

avkastning på 37 % för hela perioden. Se figur 7 nedan.  
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Figur 7: Graf över avkastning månadsvis för samtliga portföljer och index baserat på marknadsvärdesviktning över 

perioden 2007–2016. 

 De likaviktade portföljerna presterar högre avkastning för samtliga portföljer 

gentemot OMXSPI för samtliga perioder. Den hållbara AAA-portföljen presterar en 

totalavkastning på 224 % och överavkastningen jämfört med OMXSPI för perioderna 

enligt 15 %, 19 % samt 26 %. AB-portföljen presterar 372 % i totalavkastning och 

överavkastningen jämfört med OMXSPI för samma perioder är 25 %, 39 % och 78 %. 

Den totala portföljen presterar en totalavkastning på 280 % och överavkastningarna 

jämfört med OMXSPI för perioderna är 20 %, 28 % samt 47 %. Se figur 8 nedan. 

  

 

Figur 8: Graf över avkastning månadsvis för samtliga portföljer och index baserat på likaviktning över perioden 
2007–2016. 
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5.2 Riskmått 

Sharpekvot marknadsvärdesviktad 

Vid mätning av portföljernas Sharpekvoter baserat på marknadsvärdesviktning, 

presterar AB-portföljen högst överlag där den uppvisar högre värden gentemot 

OMXSPI för varje period. AB-portföljen har även högre värde mot AAA-portföljen och 

totala portföljen för period 1 och 3. AAA-portföljen har högre Sharpekvot i jämförelse 

med OMXSPI för period 2. Samtliga portföljer uppvisar negativa Sharpekvoter för 

period 1 som präglas av en finansiell kris under majoriteten av tidsperioden. För 

period 2 framkommer det att samtliga portföljer har låga men positiva Sharpekvoter 

som sedan för period 3 nå de högsta Sharpekvoterna under de mätta perioderna. Se 

figur 9 nedan. 

 

            Figur 9: Resultat för Sharpekvoter för samtliga portföljer periodvis baserat på marknadsvärdesviktning. 
 

Sharpekvot likaviktad 

Sharpekvoterna baserat på likaviktning presterar AB portföljen högst för samtliga 

perioder. Alla portföljer presterar en positiv Sharpekvot för samtliga perioder med ett 

lågt positivt värde för period 1 som sedan ökar både för period 2 och period 3. 

OMXSPI har en negativ Sharpekvot för period 1 och därefter växande positivt för 

resterande perioder. Samtliga portföljer presterar högre Sharpkvoter gentemot 

OMXSPI. Se figur 10 nedan. 
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Figur 10: Resultat för Sharpekvoter för samtliga portföljer periodvis baserat på likaviktning. 

 

Treynors index marknadsvärdesviktad 

Vid mätning av portföljernas Treynors index baserat på marknadsvärdesviktning 

uppvisas liknande resultat som i vid mätning av Sharpekvoten. AB-portföljen 

presterar högre värde än samtliga portföljer och OMXSPI för perioderna 1 och 3. Den 

hållbara AAA-portföljen når ett högre Treynors index än OMXSPI för period 2. 

Samtliga portföljer uppvisar negativa Treynors index under period 1, låga men 

positiva värden för period 2 och avslutningsvis positiva och de högsta värdena under 

period 3. Se figur 11 nedan.  
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 Figur 11: Resultat för Treynors index för samtliga portföljer periodvis baserat på      

marknadsvärdesviktning.  

 

 

Treynors index likaviktad 

För Treynors index under likaviktning presterar AB-portföljen högst värde under 

samtliga perioder. Portföljerna presterar ett positivt Treynors index under samtliga 

perioder med ett svagt positivt värde för period 1 som sedan ökar för både period 2 

och period 3. Likaledes som vid likaviktningen för Sharpekvoten, har samtliga 

portföljer högre värden än OMXSPI under samtliga perioder. Se figur 12 nedan. 
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Figur 12: Resultat för Treynors index för samtliga portföljer periodvis baserat på likaviktning. 

 

Jensens alfa marknadsvärdeviktad 

Vid mätning av Jensens alfa presterar AB-portföljen högst och positiva värden för 

varje period jämfört med OMXSPI. AAA-portföljen uppvisar positiva alfavärden för 

period 2 och den totala portföljen uppvisar positiva värden för period 1 och 2. Se figur 

13 nedan. 

 

 

Figur 13: Resultat för Jensens alfa för samtliga portföljer periodvis baserad på marknadsvärdesviktning. 
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Jensens alfa likaviktad 

För de likaviktade portföljerna presterar AB-portföljen högst under samtliga perioder. 

Alla portföljer presterar positiva alfavärden där AAA-portföljen presterar ett ungefärligt 

lika stort värde under samtliga perioder samtidigt som AB-portföljen presterar ett 

ökande värde för mätperioderna. Den Totala-portföljen har större värde för samtliga 

perioder jämfört med AAA-portföljen. Se figur 14 nedan. 

 

 

Figur 14: Resultat för Jensens alfa för samtliga portföljer periodvis baserad på likaviktning. 

 

5.3 Statistiska Resultat 

Sharpekvot 

Enligt resultaten från de statistiska testerna på de marknadsvärdesviktade 

portföljerna kan inte nollhypotesen förkastas för någon period. Det innebär att det inte 

går med statistisk säkerhet att säga att Sharpekvoterna är skilda från varandra på 5 

% - signifikansnivå. För tredje perioden mellan AAA och OMXSPI är p-värdet 0,094 

vilket är det närmsta resultat för signifikans. Detta innebär att nollhypotesen kan 

förkastas på 10 % - signifikansnivå. Därmed går det inte att stödja att den hållbara 

portföljen har skild avkastning per riskenhet mot de resterande portföljerna eller 

OMXSPI. Se tabell 1 nedan.  
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Sharpekvot statistiska resultat marknadsvärdesviktad 

Portfölj   AAA-AB AAA-Total AAA-OMX 

Period 1 Zobs (absolut) 0,561 0,457 0,353 

  P-värde 0,575 0,648 0,724 

Period 2 Zobs (absolut) 0,175 0,194 0,743 

  P-värde 0,861 0,846 0,458 

Period 3 Zobs (absolut) 0,961 1,141 1,674 

  P-värde 0,337 0,254 0,094 
                         Tabell 1: Statistiska resultat för Sharpekvot baserat på marknadsvärdesvikt periodvis.  

 

För de likaviktade portföljerna förkastas nollhypotesen på 5 % - signifikansnivå under 

period 3 vid jämförelse mellan AAA-OMXSPI, med ett p-värde på 0.0077. AAA-Total 

kan förkastas under ett 10 % - signifikansnivå under period 3 med ett p-värde på 

0.0845. För resterande mätningarna går det inte att förkasta nollhypotesen. Se tabell 

2 nedan. 

 

Sharpekvot statistiska resultat likaviktad   

Portfölj   AAA-AB AAA-Total AAA-OMX 

Period 1 Zobs (absolut) 0,481 0,503 1,228 

  P-värde 0,630 0,615 0,220 

Period 2 Zobs (absolut) 1,085 1,175 1,554 

  P-värde 0,278 0,240 0,120 

Period 3 Zobs (absolut) 1,393 1,725 2,664 

  P-värde 0,164 0,085 0,008 
                         Tabell 2: Statistiska resultat för Sharpekvot baserat på likaviktning periodvis. 

 

Treynors index 

Resultaten för Treynors index vid marknadsvärdesviktning visar att AAA-portföljen 

inte är signifikant skilt mot AB-portföljen eller den totala under någon av perioderna 

på 5 % - signifikansnivå. Närmast signifikans är under period 3 mellan den hållbara 

och den mindre hållbara där P-värdet är 0,592, se tabell 3 nedan. 
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Statistiska resultat Treynors index marknadsvärdesviktad 

Portfölj   AAA-AB AAA-Total 

Period 1 Zobs (absolute) 0,248 0,075 

  P-värde 0,804 0,940 

Period 2 Zobs (absolute) 0,056 0,029 

  P-värde 0,955 0,977 

Period 3 Zobs (absolute) 0,537 0,168 

  P-värde 0,592 0,866 
                       Tabell 3: Statistiska resultat för Treynors index baserat på marknadsvärdesviktning.  

 

Vid likaviktning för Treynors index är AAA-portföljen inte är signifikant skilt mot de 

andra portföljerna på 5 % - signifikansnivå för någon av perioderna. Närmast 

signifikans är under period 3 mellan AAA och AB där P-värdet är 0,38. Se tabell 4 

nedan.  

 

Statistiska resultat Treynors index likaviktad   

Portfölj   AAA-AB AAA-Total 

Period 1 Zobs (absolut) 0,209 0,091 

  P-värde 0,835 0,927 

Period 2 Zobs (absolut) 0,411 0,192 

  P-värde 0,681 0,848 

Period 3 Zobs (absolut) 0,878 0,427 

  P-värde 0,380 0,669 
         Tabell 4: Statistiska resultat för Treynors index baserat på likaviktad. 

 

Jensens Alfa och Wald test 

Regressionen på Jensens alfa för de marknadsvärdesviktade portföljerna visar att 

AB-portföljen har störst koefficient för alfa för perioderna 1 och 3. För period 2 har 

AAA-portföljen störst koefficient. Beta-koefficienten är större än 1 för samtliga 

perioder förutom AB-portföljen för period 1 och AAA-portföljen för period 3. Wald 

testet, benämnt Wald i tabell 5 och 6, visar att alfat inte är signifikant under 5 % -

signifikansnivå för någon portfölj för samtliga av perioder. Detta innebär att alfat inte 

är statistiskt skilt från 0. För period 3 mellan AAA-AB är p-värdet närmast signifikans. 

Den Totala portföljen har störst justerat 𝑅2 vilket innebär att marknaden har störst 

påverkan på avkastningen för samtliga perioder. Se tabell 5 nedan.  
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AAA       AB       Total       

Period 1       Period 1       Period 1       

Beta 1,001 -0,001 Alfa Beta 0,998 0,002 Alfa Beta 1,000 0,000 Alfa 

Adj. R² 0,961 0,711 Wald Adj. R² 0,895 0,581 Wald Adj. R² 0,990 0,986 Wald 

 AAA       AB       Total       

Period 2       Period 2       Period 2       

Beta 1,000 0,001 Alfa Beta 1,000 0,001 Alfa Beta 1,000 0,001 Alfa 

Adj. R² 0,974 0,456 Wald Adj. R² 0,920 0,838 Wald Adj. R² 0,993 0,271 Wald 

 AAA       AB       Total       

Period 3       Period 3       Period 3       

Beta 1,000 -0,002 Alfa Beta 1,001 0,001 Alfa Beta 1,000 -0,001 Alfa 

Adj. R² 0,880 0,156 Wald Adj. R² 0,882 0,568 Wald Adj. R² 0,986 0,124 Wald 
Tabell 5: Statistiska resultat för regression på Jensens alfa och Wald test för samtliga portföljer baserat på 

likaviktning under period 1–3. De grönmarkerade rutorna markerar de värden koefficienten på alfa är som störst. 

 

För de likaviktade portföljerna är koefficienten för alfa störst för AB-portföljen under 

samtliga perioder. Koefficienten för beta är större än 1 för samtliga perioder och 

portföljer förutom för AAA-portföljen under period 2 och 3. Det justerade 𝑅2 är störst 

för AAA-portföljen under period 1 och 3, samt störst för Totala-portföljen för period 2. 

Enligt Wald testet är samtliga portföljer signifikanta för period 3. Även för period 2 så 

är AB- och Totala-portföljen signifikanta. Under period 1 är ingen av portföljerna 

signifikanta. Se tabell 6 nedan.  

 

AAA       AB       Total       

Period 1       Period 1       Period 1       

Beta 1,000 0,005 Alfa Beta 1,000 0,007 Alfa Beta 1,000 0,006 Alfa 

Adj. R² 0,961 0,248 Wald Adj. R² 0,845 0,150 Wald Adj. R² 0,896 0,137 Wald 

 AAA       AB       Total       

Period 2       Period 2       Period 2       

Beta 1,000 0,004 Alfa Beta 1,000 0,008 Alfa Beta 1,000 0,006 Alfa 

Adj. R² 0,897 0,116 Wald Adj. R² 0,843 0,030 Wald Adj. R² 0,899 0,034 Wald 

 AAA       AB       Total       

Period 3       Period 3       Period 3       

Beta 1,000 0,005 Alfa Beta 1,000 0,011 Alfa Beta 1,000 0,007 Alfa 

Adj. R² 0,928 0,006 Wald Adj. R² 0,785 0,002 Wald Adj. R² 0,913 0,000 Wald 
Tabell 6: Statistiska resultat från regression på Jensens alfa och Wald test för samtliga portföljer baserat på 

likaviktning under period 1-3. De grönmarkerade rutorna markerar de värden koefficienten på alfa är som störst, 

samt de alfavärden som är signifikant skilda från 0.  
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6. Analys 

Baserat på resultaten för portföljerna är en generell slutsats att portföljerna inte skiljer 

sig statistiskt signifikant från varandra via de riskjusterade avkastningsmåtten. De 

likaviktade portföljerna uppvisar dock överlag mer skilda resultat i form av både 

avkastning och riskjusterade avkastningsmått vid jämförelse mellan portföljerna och 

OMXSPI. Utöver detta framkommer det ett antal intressanta aspekter. Avkastningen 

för den mindre hållbara AB-portföljen är högst både som marknadsvärdeviktad och 

likaviktad över hela 10-årsperioden. Endast under period 2 för den 

marknadsvärdesviktade portföljen avviker detta, då den hållbara AAA-portföljen 

genererar högst avkastning. Detta stämmer överens med resultat från regressionen 

från Jensens alfa, där koefficienten för alfa också var störst för AB-portföljen för 

samtliga perioder förutom period 2 för de marknadsvärdesviktade. Däremot går det 

inte att finna att alfat skulle vara signifikant skilt från noll.  

 

Gällande avgränsningen av data skedde det större bortfall bland företagen i den 

mindre hållbara AB-portföljen. Detta är något som kan argumenteras överensstämma 

med Eccles, et al (2013) resultat, att hållbarhet är något som genererar positiva 

effekter över längre sikt. Med detta menas att förutsättningar för att nå en högre 

hållbarhet kan vara tidskrävande och att flera av företagen går mot en högre grad av 

hållbarhet. Därigenom kan det skapa större förutsättningar för långsiktig positiv 

prestation, även om det är svårt att styrka detta baserat på resultaten.  

 

En påverkan på resultatet är storleken på företagen. Ett mindre antal av företagen 

utgör en stor andel av vikterna i de marknadsvärdesviktade portföljerna. Detta 

innebär att förändringar på aktievärdet resulterar i stor påverkan på portföljen. En 

ytterligare effekt som upptäckts är att företag som är framgångsrika genererar högre 

avkastningar under tidigare faser av dess existens tills denna effekt absorberas av 

marknaden. Dessa företag är i samtliga fall mindre än de äldre företagen. Just för att 

de är mindre påverkar inte deras avkastning i lika stor utsträckning för de 

marknadsvärdesviktade portföljerna, men i större grad för de likaviktade. Däremot är 

det svårt att dra några större slutsatser av detta på grund av begränsad möjlighet till 

individuell analys av företagen. Uppsatsen anser att den har lyckats att genomföra en 
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isolering av finansiella extremvärden då portföljerna är diversifierade till antalet och 

över olika branscher. Ett exempel på detta är att beta-koefficienterna är likartade runt 

1 på både de marknadsvärdesviktade och likaviktade portföljerna vilket innebär att 

portföljerna rör sig i samrörelse med marknaden. Detta gäller även för andra effekter 

som möjligtvis kan uppstå, på grund av antalet företag. 

 

En ytterligare möjlig påverkan på resultatet är att modellerna på de statistiska 

testerna för Sharpekvoten och Treynors index utgår från en asymptotisk fördelning. 

Detta innebär att antalet testvärden för modellen går mot oändligheten. Då studien 

baseras på 40 mätpunkter för varje period påverkar detta resultatet i form av ökad 

osäkerhet.  

 

Skillnaden mellan avkastningen för AB-portföljen och OMXSPI för båda viktningarna 

argumenterar för att antagandet i CAPM inte stämmer. Detta då som tidigare nämnt 

att beta-koefficienten är nästintill 1 och stor del av den icke systematiska risken bör 

vara bortdiversifierad via antalet företag och branschfördelning, som visas i figur 5 

och 6. Beta-koefficienten är nära 1 men portföljerna genererar högre avkastning 

jämfört mot OMXSPI under majoriteten av perioderna. Att företagen är så pass högt 

korrelerade som visas i tabell 19, tyder på att andra faktorer resulterar i den högre 

avkastningen för portföljerna och speciellt för den mindre hållbara AB-portföljen. Ett 

argument till detta är påverkan av hållbarheten. Argumentet stöds även av de 

positiva alfavärdena för samtliga perioder. Wald testet visar även statistiskt 

signifikans där alfa värdet är skilt från noll under fem av regressionerna för de 

likaviktade. Vid granskning av Sharpekvoten och Treynors index i de likaviktade 

portföljerna så slår portföljerna OMXSPI i varje period vilket kan styrka den 

potentiella effekten hållbarhet har på avkastningen och de riskjusterade 

avkastningsmåtten.  

 

Om man undersöker prestationerna under finanskrisen för period 1, går det statistiskt 

sett inte att styrka att den hållbara portföljen skulle generera olika Sharpekvoter eller 

Treynors index jämfört med AB-portföljen eller OMXSPI. Enligt de 

marknadsvärdesviktade portföljerna presterar den hållbara AAA-portföljen bäst under 
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perioden 2007-2008 mätt i avkastning, även om samtliga portföljer samt index 

presterade negativt. Däremot presterade den mindre hållbara AB-portföljen bäst för 

de likaviktade portföljerna i form avkastning under samma period.  

 

Det kan antas att andra variabler har påverkan på resultat. Image, varumärke och om 

hållbarheten är en fasad är exempel på faktorer som inte tas till hänsyn vid 

kategoriseringen av hållbarhetsmåtten (MSG ESG Research, 2017). Resultatet i sig 

kan även förklaras med Friedmans (1970) argument, att de hållbara företagen 

presterar sämre just för att de har högre kostnadsstrukturer och resurser allokeras på 

externaliteter såsom hållbarhet. Det leder till att de inte fokuseras på 

kärnverksamheten och därmed hämmar den högsta potentiella vinsten. Som tidigare 

nämnt antas hållbarhetsarbete endast generera positiv effekt på lång sikt vilket enligt 

Eccles et al (2013) menar kan påverka resultatet negativt under mätperioden för att 

framtida prestation kräver större resursförbrukning idag. Detta kan vara en 

förklarande faktor till varför resultaten överlag inte kan säkerhetsställa statistisk 

signifikans. Värt att notera är dock att avkastningar, Sharpekvoter och Treynors index 

ökar för varje period vilket skulle kunna avspegla det positiva långsiktiga sambandet. 

Under denna period ökar dock OMXSPI i svagare men liknande takt. Om detta är på 

grund av makroekonomiska faktorer eller effekter av hållbarhetsarbetet är svårt att 

avgöra. 

 

Då det ej förekommer några företag som är kategoriserade som CCC, samtidigt som 

den hållbara portföljen är så pass mycket större sett till marknadsvärde är en analys 

att svenska företag har hög hållbarhetsstandard. Detta trots att uppsatsen skapar en 

så en jämn fördelning till antalet företag i både den hållbara och den mindre hållbara 

portföljen. Enligt argumenten från Friedman (1970) är en möjlig förklaring att den 

svenska marknaden kräver en viss standard av hållbarhet.  

 

Vidare gällande argumenteten för att mindre företag har större påverkan på 

likaviktade portföljer och att företag i tidigare livsfaser genererar högre avkastning är i 

större grad applicerbart på den mindre hållbara portföljen. Detta baseras på att den 

hållbara portföljen har så pass mycket högre marknadsvärde samtidigt som den är till 
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större grad diversifierad, sett till branschfördelning. En möjlig förklaring till detta är 

just på grund av att det är lättare att skapa högre hållbarhet för företag som har högre 

marknadsvärde, då hållbarhet kan vara kostsamt. Enligt diagrammen över 

branschfördelning så är den mindre hållbara portföljen till allt större del koncentrerad 

mot vissa branscher. Det är möjligt att de hållbara företagen tidigare har haft en 

högre tillväxtfas precis som de mindre hållbara befinner sig i nu. Denna effekt har 

stabiliserats med åren på ett högre marknadsvärde och därav möjliggjort en högre 

grad av hållbarhet. Det ökade antalet investerare som följer principerna av UN PRI 

(2016) för ansvarsfulla investeringar och värdet av tillgångar som förvaltas, tyder på 

att hållbarhet är något som är växande och kan vara en förklaring till det stora 

marknadsvärdet för den hållbara portföljen. 
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7. Diskussion 

Sammanfattningsvis resulterar studien generellt i att det inte går att bevisa med 

statistisk signifikans att de riskjusterade avkastningsmåtten skiljer sig mellan de 

hållbara och mindre hållbara portföljerna. Detta gäller för samtliga portföljer baserat 

på de olika viktningarna. Sett till mätningarna för Sharpekvot, Treynors index och 

Jensens alfa för de marknadsvärdesviktade portföljerna så uppnås inte statistisk 

signifikans under någon av testerna. För de likaviktade portföljerna så uppnås 

statistisk signifikans under enstaka fall för Sharpekvoten mellan den hållbara 

portföljen och marknadsindex. Wald testet baserat på regressionen av Jensens alfa 

visar statistiskt signifikans under fem av nio perioder för de likaviktade portföljerna 

men ingen för de marknadsvärdesviktade. Samtliga portföljer genererade negativ 

respektive svag avkastning under början av mätperioden. Denna tidsperiod utgörs till 

stor del av den finansiella krisen 2007–2008. Samtliga portföljer återhämtar sig under 

period 2 och når sin högsta avkastning samt riskjusterade avkastningsmått under 

period 3. Ståndpunkten i uppsatsen är att hållbarhet är något som har påverkan på 

avkastningen, dock finns det motsättningar mot detta på grund av svårigheterna att 

kvantifiera måtten av påverkan av hållbarhet. Däremot är detta något som ligger 

utanför ramen för denna studie. De växande storlekarna på avkastningarna och de 

riskjusterade avkastningsmåtten under de mätta perioderna tyder på att hållbarhet är 

något som har effekt på lång sikt som överensstämmer med tidigare forskning.  

 

Vidare intressanta perspektiv är att undersöka om möjligheten fanns till att 

kategorisera AB-portföljen som den hållbara och jämföra mot exempelvis en C-

portfölj. En portfölj innehållande Rating från AAA-B är mer hållbar än CCC och därför 

i det avseendet mer hållbar och därav möjligheten att genera annorlunda resultat. 

 

En intressant aspekt skulle vara att vidare testa för huruvida hållbarhet är kopplat till 

marknadsvärde. Skulle det vara möjligt att dra några statistiska slutsatser gällande 

hållbarhet och marknadsvärde, detta grundas i att den hållbara portföljen har så pass 

mycket större marknadsvärde jämfört mot den mindre hållbara portföljen.  
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8. Appendix 

Sharpekvot 

Sharpekvoterna för de marknadsvärdesviktade portföljerna är störst för AB-portföljen 

för period 1 och 3. För period 2 presterar AAA-portföljen störst värde. Se tabell 7 

nedan.  

 

Sharpekvot periodsvis marknadsvärdesviktad 

Portfölj AAA AB Total OMX 

Period 1 -0,060 -0,017 -0,048 -0,049 

Period 2 0,068 0,056 0,064 0,049 

Period 3 0,196 0,279 0,228 0,261 
Tabell 7: Resultat från Sharpekvot för samtliga portföljer samt OMX baserat på marknadsvärdesvikt för period 1-3. 

De grönmarkerade siffrorna är den portfölj som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

För den likaviktade portföljen presterar AB-portföljen den största Sharpekvoten under 

samtliga perioderna. Alla Portföljerna slår OMXSPI för samtliga perioder. Se tabell 8 

nedan. 

 

Periodsvis Sharpekvot likaviktad   

Portfölj     AAA     AB      Total OMX 

Period 1 0,021 0,050 0,034 -0,049 

Period 2 0,130 0,190 0,160 0,049 

Period 3 0,383 0,497 0,450 0,261 
Tabell 8: Resultat från Sharpekvot för samtliga portföljer samt OMX baserat på likaviktning för period 1-3. De 

grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 
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Treynors Index 

Baserat på marknadsvärdesviktning presterar AB-portföljen högst Treynors index för 

period 1 och 3. Under period 2 presterar AAA-portföljen högst Treynors index. Se 

tabell 9 nedan.  

 

Treynors index periodsvis marknadsvärdesviktad 

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 -0,004 -0,001 -0,003 

Period 2 0,003 0,003 0,003 

Period 3 0,007 0,011 0,009 
Tabell 9: Treynors index för samtliga portföljer baserat på marknadsvärdesvikt för period 1-3. De grönmarkerade 

siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

För de likaviktade Treynors index presterar AB-portföljen högst under samtliga 

perioder. Den totala portföljen visa även näst högst under samtliga portföljer. Se 

tabell 10 nedan. 

 

Treynors index periodsvis likaviktad   

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 0,002 0,003 0,002 

Period 2 0,007 0,009 0,008 

Period 3 0,014 0,020 0,018 
Tabell 10: Treynors index för samtliga portföljer baserat på likaviktning under period 1-3. De grönmarkerade 

siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

Jensens Alfa 

AB-portföljen presterar högst Jensens alfa för första och sista perioden baserat på 

marknadsvärdesviktning. Däremot så påvisar den AAA-portföljen högst Jensens alfa 

för period 2. Se tabell 11 nedan. 

 

Jensens alpha periodsvis marknadsvärdesviktad 

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 -0,001 0,002 0,000 

Period 2 0,001 0,001 0,001 

Period 3 -0,002 0,001 0,000 
Tabell 11: Jensens alfa för samtliga portföljer baserat på marknadsvärdesvikt under period 1-3. De 

grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 
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För de likaviktade portföljerna presterar AB-portföljen högst värde för Jensens alfa för 

samtliga perioder. Se tabell 12 nedan.  

 

Jensens alpha periodvis likaviktad   

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 0,005 0,007 0,006 

Period 2 0,004 0,008 0,006 

Period 3 0,005 0,011 0,008 
Tabell 12: Jensens alfa för samtliga portföljer baserat på likaviktning under period 1-3. De grönmarkerade 

siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

Beta-koefficient 

Sett till den systematiska risken, så är AB-portföljen den enda som har ett betavärde 

som överstiger ett under samtliga perioder och portföljen rör sig med marknaden 

under mätperioden. Även påvisar den Totala portföljen ett betavärde som översteger 

ett för period 1. Se tabell 13 nedan. 

 

Beta-koefficient marknadsvärdesviktad   

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 0,950 1,130 1,000 

Period 2 0,938 1,136 0,994 

Period 3 0,947 1,027 0,972 

Hela 0,945 1,113 0,993 
Tabell 13: Betakoefficienten mellan portföljerna baserat på marknadsvärdesvikt under period 1-3. 

 

Samtliga portföljer har betavärden större än ett för alla perioderna förutom den AAA-

portföljen och den totala under period 3, baserat på likaviktning. Se tabell 14 nedan.  

 

Beta-koefficient likaviktad   

Portfölj AAA AB Total 

Period 1 1,113 1,081 1,099 

Period 2 1,014 1,096 1,049 

Period 3 0,963 1,041 0,996 

Hela 1,058 1,081 1,068 
Tabell 14: Beta mellan portföljerna baserat på likaviktning under period 1-3. 
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Portföljavkastning 

De årliga portföljavkastningarna baserat på marknadsvärdesviktning presterar AB-

portföljen högst med majoriteten av avkastningar, där den presterar högst under sju 

av tio år. AAA-portföljen påvisar högst avkastning under resterande tre åren. Se 

tabell 15 nedan. 

 

Portföljavkastning årlig marknadsvärdesviktad 

Datum AAA AB Total OMX 

2006-2007 -20% -16% -19% -17% 

2007-2008 -36% -42% -37% -38% 

2008-2009 54% 81% 61% 60% 

2009-2010 22% 13% 19% 18% 

2010-2011 -10% -19% -12% -13% 

2011-2012 10% 17% 12% 10% 

2012-2013 10% 18% 13% 13% 

2013-2014 19% 25% 21% 22% 

2014-2015 -11% -6% -9% -8% 

2015-2016 12% 18% 14% 16% 
Tabell 15: Avkastning årligen för samtliga portföljer samt OMX baserat på marknadsvärdesvikt under perioden 

2007-2016.. De grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika 

perioden. 

 

För de likaviktade portföljerna presterar AAA-portfölen och AB-portföljen högsta 

årsavkastningarna. AAA-portföljen presterar högst fyra av tio år och resterande sex 

år presterar AB-portföljen högst årsavkastning. Se tabell 16 nedan.  
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Portföljavkastning årlig likaviktad   

Datum AAA AB Total OMX 

2006-2007 -13% -18% -15% -17% 

2007-2008 -40% -36% -38% -38% 

2008-2009 90% 99% 94% 60% 

2009-2010 26% 24% 25% 18% 

2010-2011 -10% -12% -11% -13% 

2011-2012 10% 21% 14% 10% 

2012-2013 20% 47% 31% 13% 

2013-2014 26% 25% 26% 22% 

2014-2015 2% 16% 8% -8% 

2015-2016 12% 18% 15% 7% 

Tabell 16: Avkastning årligen för samtliga portföljer samt OMX baserat på likaviktning under perioden 2007-2016. 

De grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

Periodsavkastningen för de marknadsvärdesviktade portföljerna så presterar AB-

portföljen högst för period 1 och 3. Däremot under period 2 presterar AB-portföljen 

högst avkastning. Se tabell 17 nedan. 

 

Portföljavkastning periodsvis marknadsvärdesviktad 

Portfölj AAA AB Total OMX 

Period 1 -13% -7% -11% -11% 

Period 2 13% 11% 12% 9% 

Period 3 28% 49% 34% 41% 
Tabell 17: Avkastning periodvis för samtliga portföljer samt OMX baserat på marknadsvärdesvikt under period 1-

3. De grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

Den periodvisa avkastningen baserat på likaviktning så presterar AB-portföljen högst 

under samtliga perioder. Den Totala portföljen presterar näst högst under samtliga 

perioder. Se tabell 18 nedan. 
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Portföljavkastning periodsvis likaviktad 

Portfölj AAA AB Total OMX 

Period 1 4% 14% 9% -11% 

Period 2 28% 49% 37% 9% 

Period 3 67% 119% 88% 41% 
Tabell 18: Avkastning periodvis för samtliga portföljer samt OMX baserat på likaviktning under period 1-3. De 

grönmarkerade siffrorna är den portföljen som presterar högst värden under den specifika perioden. 

 

Korrelation. 

Korrelationen är störst mellan AAA och Total för samtliga perioder och näst störst 

mellan AAA och OMXSPI för samtliga perioder baserat på marknadsvärdesviktning.  

 

Korrelation periodsvis marknadsvärdesviktad 

Portfölj AAA-AB AAA-Total AAA-OMX 

Period 1 0,881 0,987 0,980 

Period 2 0,915 0,991 0,987 

Period 3 0,855 0,984 0,971 
Tabell 19: Resultat av korrelation på avkastningar mellan den hållbara AAA-portföljen och samtliga portföljer och 

index baserat på marknadsvärdesvikting. 

 

För de likaviktade portföljerna visar korrelationen samma resultat som för de 

marknadsvärdesviktade. Korrelationen mellan AAA och Total är störst för samtliga 

perioder och näst störst mellan AAA och OMXSPI. 

 

Korrelation periodsvis likaviktad   

Portfölj AAA-AB AAA-Total AAA-OMX 

Period 1 0,927 0,986 0,937 

Period 2 0,940 0,987 0,947 

Period 3 0,882 0,973 0,964 
Tabell 20: Resultat av korrelation på avkastningar mellan den hållbara AAA-portföljen och samtliga portföljer och 

index baserat på likaviktning. 
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Företaglista 

Lista över företag för den hållbara AAA-portföljen. Se tabell 21 nedan. 

Portfölj AAA       

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA AAA Swedish Match AB AA 

Betsson AB AAA Telefonaktiebolaget LM Ericsson AA 

Boliden AB AAA Aktiebolaget SKF AA 

Holmen Aktiebolag AAA Wihlborgs Fastigheter AB AA 

Skanska AB AAA Aktiebolaget Volvo AA 

Telia Company AB AAA NCC Aktiebolag AA 

Dios Fastigheter AB AA Swedbank AB AA 

Hufvudstaden AB AA Alfa Laval AB AA 

Trelleborg AB AA Atlas Copco Aktiebolag AA 

ASSA ABLOY AB AA Bilia AB AA 

Fabege AB AA Castellum Aktiebolag AA 

NIBE Industrier AB AA ICA Gruppen Aktiebolag AA 

Nobia AB AA Husqvarna Aktiebolag AA 

H & M Hennes & Mauritz AB AA ITAB Shop Concept AB AA 

SWECO AB (publ) AA KappAhl AB (publ) AA 

Wallenstam AB AA Kinnevik AB AA 

Gunnebo Aktiebolag AA Kungsleden Aktiebolag AA 

Clas Ohlson Aktiebolag AA Lundin Petroleum AB AA 

Skandinaviska Enskilda Banken AB AA Mekonomen Aktiebolag AA 

JM AB AA SkiStar AB AA 

Modern Times Group MTG AB AA SAAB Aktiebolag AA 

Nolato AB AA Sandvik Aktiebolag AA 

Peab AB AA Lindab International AB AA 
Tabell 21: Lista över företag inom den hållbara AAA-portföljen 
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List över företag för den mindre hållbara AB-portföljen. Se tabell 22 nedan. 

 

Portfölj AB       

L E Lundbergforetagen Aktiebolag A Hexagon Aktiebolag BBB 

Mycronic AB (publ) A Intrum Justitia AB BBB 

SSAB AB A Investor Aktiebolag BBB 

AF AB A Vitrolife AB BBB 

New Wave Group AB A AAK AB (publ) BBB 

Fastighets AB Balder A AUTOLIV, INC. BBB 

Arcam Aktiebolag (publ) A B&B Tools AB BBB 

Axfood Aktiebolag A Aktiebolaget Industrivarden BBB 

Swedish Orphan Biovitrum AB A Indutrade AB BBB 

Aktiebolaget Electrolux A Ratos AB BBB 

Haldex Aktiebolag A SAS AB BBB 

Investment AB Oresund A Getinge AB B 

Nordea Bank AB A Tethys Oil AB B 

Svenska Handelsbanken AB A Bure Equity AB B 

Tele2 AB A Securitas AB B 

Fingerprint AB A Avanza Bank Holding AB B 

BillerudKorsnas Aktiebolag (publ) BBB BioGaia AB B 

Elekta BBB Starbreeze AB B 
Tabell 22: Lista över företag inom den mindre hållbar AB-portföljen. 
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