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Abstract
During the last couple of years the United Nations has increased its focus on sustainability

and combating climate issues through Agenda 2030 and the Paris Agreement.

Simultaneously, new investments in sustainable funds and environmental funds have

increased greatly. As more investments are targeting sustainable funds and environmental

funds, this thesis aims to investigate if there are any statistical significant differences between

their risk, returns and risk-adjusted returns. Two different portfolios are created. The

environmental portfolio contains 11 environmental funds with 4 or 5 globes in Morningstar

sustainability rating. The sustainable portfolio contains 11 sustainable funds with 5 globes in

Morningstar sustainability rating. No statistical significant differences between the portfolios

risk, returns and sharpe ratios are found. However, it is statistically significant that the

sustainable portfolio has a higher treynor ratio than the environmental portfolio. In contrast

the environmental portfolio performs better in terms of Jensen’s alpha. As a conclusion, this

study finds that there are no statistically significant differences between environmental funds

and sustainable funds risk and returns and that the risk-adjusted measurements are

inconclusive in its results. Therefore, investors that only consider risk and returns should be

indifferent between investing in environmental funds or sustainable funds.

Key words: Environmental funds, Sustainable funds, Morningstar, ESG, Return, Risk, Sharpe
ratio, Treynor ratio, Jensen’s alpha, Hypothesis testing
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1. Introduktion

År 2015 antog Förenta Nationerna (FN) Agenda 2030 som omfattar 17 stycken globala mål

för hållbar utveckling som år 2030 ska vara uppnådda världen över. FN delar in hållbar

utveckling i tre delar: ekonomisk hållbar utveckling, social hållbar utveckling och

miljömässig hållbar utveckling. Bland de globala målen finns exempelvis mål för hållbar

konsumtion och produktion, minskad ojämlikhet och hållbar energi för alla (FN, i.d.). FN

antog, även år 2015, Parisavtalet vilket är ett juridiskt bindande klimatavtal. Parisavtalets

avsikt är att förhindra klimatförändringar och begränsa den globala uppvärmningen

(UNFCCC, i.d.). Samtidigt som FN har ökat sin ansträngning att uppnå en hållbar utveckling

och minimera klimatförändringar har kapitalinflödet till hållbara fonder accelererat.

Kapitalinflödet till hållbara fonder i USA summerades år 2019 till 21,4 miljarder dollar. År

2018 investerades ungefär en fjärdedel av den summan (Morningstar, 2020a). Kapitalinflödet

till hållbara fonder ökade ytterligare under år 2020. År 2020 var kapitalinflödet till hållbara

fonder ungefär 51 miljarder dollar (Adamczyk, 2021).

Morningstar ger fonder hållbarhetsbetyg för att avgöra vilka fonder som är hållbara och vilka

fonder som inte är det. En fonds hållbarhetsbetyg bestäms utifrån fondens miljömässiga

hållbarhet, sociala hållbarhet och ägarstyrning (ESG) i relation till konkurrerande fonder

(Morningstar, 2020b). Enligt Johanna Kull, Hållbarhetsansvarig på Avanza Bank, prioriterar

investerare miljömässig hållbarhet och det totala sparandet i miljöfonder var 20 gånger större

år 2019 jämfört med år 2018 (Fälldin, 2019). Miljöfonder är fonder som enbart investerar i

bolag som konkret förbättrar miljön genom alternativa energikällor eller genom tillverkning

av produkter som har positiv klimatpåverkan (Lindmark, 2010).

Miljöfonders investeringsområde är snävare än hållbara fonders eftersom miljöfonder kan

investera i färre bolag och industrier. Enligt Markowitz (1952) kan ett snävare

investeringsområde resultera i högre risk och lägre avkastning som en konsekvens av

ofullständig diversifiering. Climent och Sorianos (2011) studie visar att gröna fonder, som

enbart investerar i miljöförbättrande bolag, har högre risk än hållbara fonder. Samtidigt finner

Chang, Nelson och Witte (2012) att gröna fonder har lägre riskjusterad avkastning och

historisk avkastning än hållbara fonder. Sedan Climent och Sorianos (2011) samt Chang,

Nelson och Wittes (2012) studier har det hänt mycket inom hållbarhet och miljö. Agenda

2030 och Parisavtalet har antagits och hållbara fonder samt miljöfonder har ökat i popularitet.
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Syftet med denna studie är att erbjuda en aktuell studie om hur miljöfonders risk, avkastning

och riskjusterade avkastning skiljer sig från hållbara fonders genom att analysera data för

tidsperioden januari 2016 - december 2020. Studien kommer därför att undersöka om det

finns en statistisk signifikant skillnad mellan miljöfonders och hållbara fonders risk,

avkastning och riskjusterade avkastning. Studien ämnar på så sätt att ge läsaren insikt i hur

miljöfonder och hållbara fonder skiljer sig från varandra. Studien ämnar också att ge ökad

kunskap om miljöfonder och hållbara fonder till det växande antalet investerare som visar

intresse för hållbara investeringar.

Samtliga av studiens fonder är aktiefonder som primärt investerar i nordamerikanska bolag.

Av studiens miljöfonder bildas en portfölj som benämns som miljöportföljen. Av studiens

hållbara fonder bildas en annan portfölj som benämns som den hållbara portföljen.

Miljöportföljen och den hållbara portföljen kommer att bedömas utifrån risk, avkastning och

riskjusterade prestationsmått som Jensens alfa, sharpekvot och treynorkvot.

Studien finner ingen statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara

portföljens avkastning och risk i form av varians. Detta tyder på att miljöportföljens

begränsade investeringsområde inte resulterar i lägre avkastning och högre risk än den

hållbara portföljen. Dessa resultat skiljer sig från Chang, Nelson och Wittes (2012) samt

Climent och Sorianos (2011) tidigare studier. Prestationsmåtten sharpekvot, treynorkvot och

Jensens alfa ger delade resultat. Det finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan

portföljernas sharpekvoter. Miljöportföljen har dock statistiskt signifikant lägre treynorkvot

än den hållbara portföljen. Detta indikerar att miljöfonder har ett sämre utbyte mellan

avkastning och marknadsrisk. Å andra sidan har miljöportföljen positiva Jensens alfa till

skillnad från den hållbara portföljen.

Studiens slutsats är att miljöfonder och hållbara fonder är förhållandevis lika varandra när det

kommer till risk, avkastning och riskjusterad avkastning. Detta trots miljöfondernas

begränsade investeringsområde. Enligt prestationsmåttet Jensens alfa kan man med fördel

investera i miljöfonder. Om man istället betraktar prestationsmåttet treynorkvot kan man med

fördel investera i hållbara fonder. Investerare som, i enlighet med Markowitz (1952), enbart

beaktar risk och avkastning bör vara likgiltiga inför valet av att investera i miljöfonder eller i

hållbara fonder. Detta då ingen statistisk signifikant skillnad finns mellan miljöportföljens

och den hållbara portföljens varians och avkastning. Att investerare, enligt Johanna Kull
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(Fälldin, 2019), prioriterar miljömässig hållbarhet är således enbart rationellt sett till Jensens

alfa. Enligt Bollen (2007) kan investerare uppleva ytterligare nytta av att investera i fonder

vars investeringsområde man anser vara viktigt. Eftersom att det är marginell skillnad mellan

miljöfonder och hållbara fonder i form av risk, avkastning och riskjusterad avkastning kan

man med fördel investera i den fondgrupp vars investeringsområde man anser vara viktigast.

I del 2 presenteras en litteraturöversikt. Litteraturöversikten kommer att bidra till vilka

resultat man kan förvänta sig av denna studie. I del 3 presenteras studiens teori. Teorin

kommer att vara avgörande för studiens resultat och slutsats. Studiens data presenteras i del 4.

Denna data kommer att ligga till grund för studiens statistiska tester och beräkningar som

utförs enligt metoddelen i del 5. I del 6 presenteras studiens resultat. Avslutningsvis, i del 7,

följer en diskussion om studiens resultat och framtida studier. I denna del presenteras även

studiens slutsats.

2. Tidigare forskning

Denna del av studien presenterar tidigare forskning om miljöfonder, miljövänliga bolag och

aktier samt hållbara fonder. Miljövänliga bolag och aktier betraktas eftersom det finns

relativt lite forskning om miljöfonder. Detta anses vara gångbart med tanke på att

miljöfonder enbart investerar i bolag och aktier med positiv miljöpåverkan.

2.1 Tidigare forskning om miljöfonder samt miljövänliga bolag och aktier

Climent och Soriano (2011) jämförde gröna fonder (fonder som enbart investerar i

miljöförbättrande bolag) med SRI (Socially Responsible Investing) fonder och vanliga fonder

mellan åren 1987-2009. Deras studie inkluderar sju gröna fonder, 14 SRI fonder och 28

vanliga fonder. De gröna fondernas medelavkastning under perioden var 8.45%. Denna

medelavkastning kan jämföras med SRI fondernas och de vanliga fondernas medelavkastning

på 7.19% respektive 12.67%. De gröna fonderna hade högst risk med en standardavvikelse på

17.56%. SRI fondernas standardavvikelse var 13.79% och de vanliga fondernas

standardavvikelse var 15.05%. Studien menar att de gröna fondernas högre risk är en

konsekvens av att de är begränsade i vilka bolag de får investera i. Climent och Soriano

(2011) fann även att de gröna fondernas Jensens alfa underpresterade signifikant i jämförelse

med de andra fonderna. Studiens slutsats är att det under perioden år 1987-2009 inte lönade

sig att investera i gröna fonder istället för SRI fonder eller vanliga fonder. Chang, Nelson och
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Witte (2012) kom fram till liknande resultat som Climent och Soriano (2011). Chang, Nelson

och Wittes (2012) studie inkluderade 131 gröna fonder som jämfördes med SRI fonder i USA

under tidsperioden 1996-2011. Studiens resultat visar att gröna fonder har lägre avkastning,

lägre riskjusterad avkastning men liknande risk som SRI fonder.

Till skillnad från Climent och Sorianos (2011) samt Chang, Nelson och Wittes (2012) studier

visar Statman och Glushkov (2009) att bolag som har högre miljöbetyg än konkurrenter kan

överprestera. Statman och Gluskovs studie baseras på aktieavkastningar mellan åren

1992-2007. Tre olika portföljer skapades i slutet av år 1991. En portfölj bestod av de aktier

med högst miljöbetyg. En annan portfölj bestod av aktier med lägre miljöbetyg och den sista

portföljen bestod av aktier med lägst miljöbetyg. Portföljen med högst miljöbetyg

överavkastade jämfört med de andra två portföljerna. Skillnaden mellan den faktiska

avkastningen och den förväntade avkastningen var positiv vilket indikerar att bolag med

högre miljöbetyg kan överprestera. Den förväntade avkastningen estimerades bland annat

med Fama & Frenchs trefaktormodell. Även Derwall et al. (2005) hävdar att bolag som ligger

i framkant gällande miljöarbete överavkastar jämfört med bolag som inte gör det. Derwall et

al. (2005) skapade två portföljer bestående av amerikanska large cap bolag med olika

eko-effektivitet. En portfölj bestod av de 30% aktier med högst eko-effektivitet medan den

andra portföljen bestod av de 30% aktier med lägst eko-effektivitet. Under perioden år

1995-2003 hade den eko-effektiva portföljen högre avkastning än den eko-ineffektiva

portföljen. Den eko-effektiva portföljens årliga medelavkastning var 12.20% vilken kan

jämföras med den eko-ineffektiva portföljen vars medelavkastning var 8.87% årligen. Den

eko-effektiva portföljen presterade även bättre justerat för risk. Den eko-effektiva portföljens

sharpekvot var 0.46 och den eko-ineffektiva portföljens sharpekvot var 0.28. Derwall et.al

(2005) hävdar att den eko-effektiva portföljens överlägsenhet möjligen kan förklaras av mer

kostnadseffektivt utnyttjande av resurser.

Cohen, Fenn och Konar (1997) menar till skillnad från Derwall et al. (2005), Statman och

Glushkovs (2009), Climent och Soriano (2011) samt Chang, Nelson och Witte (2012) att

bolag som prioriterar miljöarbete varken presterar bättre eller sämre än andra bolag. Cohen,

Fenn och Konar (1997) skapade två olika portföljer av Standard and Poor’s 500 bolag utifrån

hur mycket bolagen förorenade. Den ena portföljen bestod av bolag som förorenade mindre

och den andra portföljen bestod av bolag som förorenade mer. Studien betraktade åren

1987-1989. Portföljen som förorenade mindre varken överpresterade eller underpresterade i
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jämförelse med portföljen som förorenade mer. Cohen, Fenn och Konar (1997) hävdar att

detta kunde komma att ändra sig i framtiden om miljöproblemen blev allvarligare. Då skulle

portföljen som förorenade mindre prestera bättre än den som förorenade mer.

2.2 Tidigare forskning om hållbara fonder

För att en fond ska klassas som hållbar är det vanligt att fonden exkluderar bolag och

industrier som inte klassificeras som hållbara. Scholtens och Trinks (2017) hävdar att

exkludering av bolag och industrier påverkar portföljers riskjusterade avkastning negativt.

Industrier som hållbara fonder ofta exkluderar kallas kontroversiella investeringar. Scholtens

och Trinks (2017) studie inkluderar över 1600 bolag under åren 1991-2012. Resultatet visar

att kontroversiella investeringar generellt ger högre riskjusterad avkastning. Därav kan

investerare missa en möjlighet till avkastning och diversifiering genom att exkludera

kontroversiella tillgångar. Scholtens och Trinks (2017) menar att kostnaden av att enbart

investera i hållbara tillgångar är alternativkostnaden som uppstår av att ej investera i

kontroversiella tillgångar. Renneboog, Ter Horst och Zhang (2008) hävdar likt Scholtens och

Trinks (2017) att det kan vara till hållbara fonders nackdel att inte investera i kontroversiella

aktier. Detta med tanke på att kontroversiella aktier ofta är undervärderade då hållbara

investerare åsidosätter dessa aktier. Som ett resultat av att kontroversiella aktier är

undervärderade tenderar dessa att prestera bättre än marknaden. Renneboog, Ter Horst och

Zhangs (2008) studie inkluderar SRI fonder och vanliga fonder från 17 olika länder i Europa,

Nordamerika och Asien. Studiens resultat visar att SRI fonder ger ett lägre Jensens alfa än

vanliga fonder i nästan alla av studiens länder. Att exkludera bolag och industrier är därmed

inte rationellt ur ett finansiellt perspektiv då det inte maximerar riskjusterad avkastning.

Bollen (2007) förklarar varför investerare, trots eventuellt lägre riskjusterad avkastning,

väljer att investera i och behålla hållbara fonder. Bollen menar att investerare kan uppleva

nytta genom att investera i fonder vars investeringsområde man anser vara viktigt. Om man

anser att hållbarhet är viktigt kan man få ytterligare nytta genom att investera i hållbara

fonder. Den extra nyttan som genereras av att investera i hållbara fonder leder till att

investerare är mindre benägna att sälja av hållbara fonder än andra fonder.

Hamilton, Jo och Statman (1993) hävdar istället att den diversifiering som man går miste om

av att investera i hållbara fonder inte är avgörande för fondernas riskjusterade avkastning.

Deras studie visar att det inte existerar någon statistisk signifikant skillnad mellan hållbara
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fonders och vanliga fonders riskjusterade avkastning. Studiens resultat antyder att investerare,

i termer av riskjusterad avkastning, bör vara likgiltiga inför valet av att investera i hållbara

fonder eller vanliga fonder.

Nofsinger och Varma (2014) studerade 240 hållbara fonder och 720 vanliga fonder i USA

under åren 2000-2011. De fann att de hållbara fonderna, med högt ESG betyg, generellt

presterade sämre än vanliga fonder men att de hade lägre risk. Hållbara fonder har enligt

Nofsinger och Varma (2014) lägre risk på grund av att de med lägre sannolikhet kommer att

investera i bolag som riskerar att genomgå kostsamma händelser inom miljö, samhälle/social

och bolagsstyrning. Exempel på kostsamma händelser kan vara enorma utsläpp av koldioxid

eller att anställda stämmer bolaget för orättvisor.

2.3 Sammanfattning tidigare forskning

Tidigare forskning har särskilt fokuserat på att undersöka hur tillgångar som klassificeras som

hållbara har presterat i jämförelse med tillgångar som inte karaktäriseras av hållbarhet.

Forskning om hur liknande hållbara tillgångar har presterat gentemot varandra har varit

mindre vanligt även om undantag som Climent och Soriano (2011) samt Chang, Nelson och

Witte (2012) finns. Både Climent och Soriano (2011) samt Chang, Nelson och Witte (2012)

fann att gröna fonder presterar sämre än SRI fonder. Samtidigt hävdar Derwall et al. (2005)

att eko-effektiva bolag har högre riskjusterad avkastning. Cohen, Fenn och Konar (1997) fann

däremot att bolag som förorenar mindre varken underpresterar eller överpresterar. Att

resultaten varierar kan ha flera olika anledningar. En anledning kan vara att olika tidsperioder

betraktas och att miljövänliga tillgångar presterar olika bra i olika tidsperioder. En annan

anledning kan vara att val av marknad och därmed data skiljer sig från studie till studie, även

om majoriteten av studierna använder data från USA. Slutligen skiljer sig tidigare forsknings

sätt att definiera vad som är en miljövänlig tillgång. Att definitionen av vad som är en

miljövänlig tillgång (gröna fonder, miljöbetyg, eko-effektivitet och förorening) skiljer sig

bidrar till att det inte är säkert att direkt jämförbara portföljer skapas.

Renneboog, Ter Horst och Zhang (2008) samt Scholtens och Trinks (2017) hävdar att

hållbara fonders exkludering av bolag och industrier leder till att riskjusterad avkastning inte

maximeras. Detta överensstämmer med modern portföljvalsteoris grunder. Miljöfonder måste

exkludera fler bolag och industrier än hållbara fonder. Enligt denna exkluderingslogik borde

miljöfonder prestera sämre än hållbara fonder. Hamilton, Jo och Statman (1993) är av en
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annan åsikt och menar att hållbara fonder presterar lika bra som vanliga fonder trots dess

exkludering av bolag.

3. Teori

I denna del av studien presenteras de teorier och modeller som kommer att bidra till studiens

resultat och slutsats.

3.1 Modern portföljvalsteori

Enligt Markowitz (1952) är risk och avkastning det som är viktigt att betrakta för investerare.

Investerare kommer därför att fatta investeringsbeslut utifrån risk och avkastning. En

tillgångs risk mäts ofta utifrån tillgångens standardavvikelse eller varians. Ett vanligt

antagande är att investerare ogillar risk och är riskaverta. Som en konsekvens av att

investerare är riskaverta kommer investerare endast att exponera sig mot ytterligare risk om

de kompenseras i form av högre avkastning. Denna kompensation kallas för riskpremie. För

varje enhet av risk menar Markowitz (1952) att det finns en optimal portfölj som maximerar

utbytet mellan avkastning och risk. De olika optimala portföljerna skapar en graf. Om en

investerare väljer en portfölj som inte är placerad på denna graf är portföljen inte optimal ur

ett risk- och avkastnings perspektiv.

Enligt Markowitz (1952) är det möjligt att sänka risken i en portfölj utan att nödvändigtvis

minska avkastningen som erhålls genom att ta hänsyn till olika tillgångars korrelation.

Korrelation anger hur tillgångars priser rör sig i förhållande till varandra. Genom att investera

i flera tillgångar från olika industrier är det möjligt att sänka en portföljs risk. Detta med

tanke på att korrelationen mellan bolag i olika industrier tenderar att vara lägre än inom

samma industri. Att investera i flera olika tillgångar som tillhör olika industrier kallas

diversifiering.

3.2 Capital Asset Pricing Model

Capital Asset Pricing Model (CAPM) predikterar tillgångars förväntade avkastningar enligt

formel 1. De förväntade avkastningarna predikteras utifrån den riskfria räntan, tillgångens

marknadsrisk och marknadsportföljens avkastning. Likt modern portföljvalsteori antar

CAPM att investerare tar investeringsbeslut utifrån risk och avkastning. CAPM bygger på ett

antal antaganden om individers beteenden och marknadens struktur (Bodie, Kane & Marcus,

2018). Individer antas vara rationella och riskaverta som maximerar avkastning givet en viss
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risknivå. De antas också ha tillgång till exakt samma information och ha identiska

förväntningar om framtiden. CAPM utgår från att alla tillgångar är publikt listade och att alla

individer kan gå lång och kort i samtliga handlade tillgångar. Den riskfria räntan antas vara

likadan för både utlåning och inlåning och varken skatter eller transaktionskostnader

förekommer på marknaden (Bodie, Kane & Marcus, 2018).

CAPM skiljer på två olika former av risk: företagsrisk och marknadsrisk. Företagsrisk är den

risk som specifikt tillhör enskilda företag och har inte något med marknaden att göra. Genom

diversifiering kan företagsrisk undvikas. Marknadsrisk kan inte diversifieras bort och är

därför den enda risken som investerare kompenseras för i form av en riskpremie. I CAPM är

det enda som skiljer en tillgång från en annan marknadsrisken. Betavärdet åskådliggör en

tillgångs risk i form av hur tillgången rör sig i förhållande till marknaden.

Marknadsportföljens betavärde är alltid 1. Om en fond har ett betavärde större än 1 kommer

fonden att röra sig mer än marknaden, både i upp och nedgång. Den ökade volatiliteten som

ett högre betavärde innebär belönas med en högre riskpremie. Om en fond istället har ett

betavärde som är lägre än 1 kommer fonden att röra sig mindre än marknaden. Denna lägre

volatilitet resulterar i en lägre förväntad avkastning (Bernström, 2014) .

(1)𝐸(𝑟
𝑖
) = 𝑟𝑓 +  β

𝑖
𝐸 𝑟

𝑚( ) − 𝑟𝑓[ ]

är notationen för förväntad avkastning för tillgång i, är notationen för riskfri ränta,𝐸(𝑟
𝑖
) 𝑟𝑓

är notationen för tillgång i:s betavärde och är notationen för marknadsportföljens β
𝑖

𝐸 𝑟
𝑚( )

förväntade avkastning.

Roll (1977) har kritiserat CAPM då han anser att CAPM:s sätt att återge marknadsportföljen

är otillräcklig. Roll menar att betydligt fler tillgångsslag bör inkluderas i marknadsportföljen

för att bilda en rättvis bild av marknadens avkastning. Enligt Roll är diversifieringen i

marknadsportföljen inte tillräcklig vilket gör att CAPM:s estimat brister.

Vidare har kritik riktats mot CAPM:s antaganden. Deaton (1992) menar att antagandet att

individer har tillgång till exakt samma publika information är problematiskt då detta inte

överensstämmer med verkligheten. Istället menar Deaton att individers information är

begränsad och att vilken information som är tillgänglig skiljer sig från person till person.
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Detta leder till att individer kommer att ta investeringsbeslut med olika förutsättningar och

förhoppningar till skillnad från CAPM:s antaganden.

Utöver CAPM:s antaganden och sätt att återge marknadsportföljen har kritik riktats mot hur

CAPM mäter marknadsrisk i form av beta. Miller och Scholes (1972) hävdar att CAPM:s

betavärden kan inkludera mätningsfel. Därav ska CAPM:s betavärden, enligt Miller och

Scholes, enbart betraktas som approximationer av marknadsrisken snarare än sanna värden.

Liknande mätningsfel i CAPM kan enligt Fama och French (2004) resultera i att fonders

prestation i form av exempelvis Jensens alfa blir missvisande. Detta då ett felaktigt betavärde

kommer att ge en annan förväntad avkastning än den sanna och därav ett missvisande Jensens

alfa. Vidare menar Fama och French (2004) att CAPM även missar att fonder som investerar i

bolag som är mindre och i värdebolag är mer benägna att ha positiva Jensens alfa.

3.3 Fama & Frenchs trefaktormodell

Fama & French menar att CAPM inte tillräckligt precist predikterar tillgångars avkastningar

då CAPM missar två viktiga faktorer. De faktorer som Fama & French anser att CAPM

missar är att mindre bolag samt bolag med högt bokfört värde jämfört med marknadsvärde

tenderar att överavkasta. Flera observationer på åtskilliga marknader visar att man lämpligare

predikterar tillgångars avkastningar genom att inkludera dessa faktorer. Av den anledningen

inkluderar Fama & Frenchs trefaktormodell en faktor för storlek och en faktor för bokfört

värde jämfört med marknadsvärde enligt formel 2. Fama & Frenchs studier antyder att fonder

som investerar i mindre bolag kommer att överavkasta gentemot fonder som investerar i

större bolag. Dessutom antyder Fama & Frenchs studier att fonder som fokuserar på

värdebolag snarare än tillväxtbolag kommer att ha högre avkastning. Utöver faktorer för

storlek och värde inkluderar Fama & French en faktor för skillnaden mellan

marknadsportföljens avkastning och den riskfria räntan. Precis som i CAPM inkluderas denna

för att ta hänsyn till tillgångens marknadsrisk (Bodie, Kane & Marcus, 2018).

(2)𝐸 𝑟
𝑖,𝑡( ) = α

𝑖
+ β

𝑖,𝑚
𝑟

𝑚
− 𝑟𝑓( ) + β

𝑖𝑆𝑀𝐵
𝑆𝑀𝐵

𝑡
+ β

𝑖𝐻𝑀𝐿
𝐻𝑀𝐿

𝑡
+ 𝑒

𝑖,𝑡

är notationen för förväntad avkastning vid tidpunkt t för tillgång i, är notationen för𝐸 𝑟
𝑖,𝑡( ) α

𝑖

tillgång i:s intercept (alfa), är notationen för tillgång i:s marknadsrisk, är notationenβ
𝑖,𝑚

𝑟
𝑚

12



för marknadsportföljens avkastning, är notationen för storleksfaktorns påverkan påβ
𝑖𝑆𝑀𝐵

tillgången, är notationen för storleksfaktorns värde vid tidpunkt t, är𝑆𝑀𝐵
𝑡

β
𝑖𝐻𝑀𝐿

värdefaktorns påverkan på tillgången, är värdefaktorns värde vid tidpunk t och är𝐻𝑀𝐿
𝑡

𝑒
𝑖,𝑡

regressionens residual vid tidpunk t.

Fama & Frenchs trefaktormodell har enligt flera studier på olika marknader och under olika

tidsperioder bättre förutsättningar att prediktera tillgångars avkastningar än CAPM. Trots det

kan mycket av kritiken riktad mot CAPM även appliceras på Fama & Frenchs

trefaktormodell. Detta då Fama & Frenchs trefaktormodell är en vidareutveckling av CAPM.

Det gäller bland annat Rolls (1977) kritik med tanke på att marknadsportföljen också används

i Fama & Frenchs trefaktormodell. Fama & French trefaktormodell är, precis som CAPM, en

förenkling av verkligheten. Båda modellerna utgår från att avkastning och risk är det enda

som investerare har i åtanke vid val av fonder. Följaktligen utesluter modellerna att fondernas

miljöpåverkan och fokus på hållbarhet kan vara av central vikt för investerare. Till skillnad

från CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell hävdar Mackenzie (2017) att investerare

faktiskt kan prioritera miljöpåverkan och hållbarhet framför finansiella intressen. Med tanke

på att verkligheten är mer komplex än vad modellerna antar är det troligt att fler faktorer än

vad CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell inkluderar bör tas i beaktning för att korrekt

prediktera tillgångars avkastning.

3.4 Jensens alfa

Jensens alfa är ett riskjusterat prestationsmått som visar skillnaden mellan en fonds faktiska

avkastning och förväntade avkastning (Jensen, 1968). Den förväntade avkastningen kan

uppskattas med hjälp av exempelvis CAPM eller Fama & Frenchs trefaktormodell. Om

Jensens alfa är positivt innebär det att fondens faktiska avkastning överträffat den förväntade

avkastningen. Fonden har då presterat bättre än vad CAPM eller Fama & Frenchs

trefaktormodell predikterat. Ett negativt Jensens alfa betyder istället att fonden har presterat

sämre än förväntat enligt CAPM eller Fama & Frenchs trefaktormodell. Enligt formel 3 och

formel 4 beräknas Jensens alfa för CAPM respektive Fama & French trefaktormodell (Bodie,

Kane & Marcus, 2018).
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Jensens alfa CAPM:

(3)α
𝑖
 =  𝑟

𝑖
− 𝑟𝑓 + β

𝑖
𝑟

𝑚
− 𝑟𝑓( )[ ]

är notationen för tillgångens Jensens alfa och står för tillgångens faktiska avkastning.α
𝑖

𝑟
𝑖

Jensens alfa Fama & Frenchs trefaktormodell:

(4)α
𝑖

= 𝑟
𝑖

− β
𝑖,𝑚

𝑟
𝑚

− 𝑟𝑓( ) + β
𝑖𝑆𝑀𝐵

𝑆𝑀𝐵
𝑡

+ β
𝑖𝐻𝑀𝐿

𝐻𝑀𝐿
𝑡[ ]

3.5 Sharpekvot

En tillgångs sharpekvot är ett riskjusterat prestationsmått som mäter hur hög en tillgångs

riskjusterade avkastning är. Enligt formel 5 tar sharpekvoten kvoten mellan en tillgångs

avkastning (riskfri ränta subtraherat) och standardavvikelsen. På så sätt mäter sharpekvoten

en tillgångs avkastning (riskfri ränta subtraherat) per enhet av risk. Standardavvikelsen

innehåller både företagsrisk och marknadsrisk. En hög sharpekvot är att föredra med tanke på

att det innebär att avkastningen är hög i förhållande till risken. Om sharpekvoten istället är

låg är avkastningen lägre relativt risken. Detta indikerar att utbytet mellan risk och avkastning

är sämre. Med hjälp av sharpekvoten går det att avgöra om en fond har högre riskjusterad

avkastning än en annan (Bodie, Kane & Marcus, 2018).

(5)𝑆𝐾 =  
𝑟

𝑖
−𝑟𝑓

σ
𝑖

är notationen för en tillgångs sharpekvot och är notationen för tillgång i:s𝑆𝐾 σ
𝑖

 

standardavvikelse.

3.6 Treynorkvot

Treynorkvoten är ett annat prestationsmått som mäter den riskjusterade avkastningen. Till

skillnad från sharpekvoten används en tillgångs betavärde som riskvariabel i treynorkvoten.

Därmed tar treynorkvoten enbart hänsyn till marknadsrisken och exkluderar företagsrisken

(Bodie, Kane & Marcus, 2018). Fondens företagsrisk är exkluderad då denna kan undvikas
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genom diversifiering. En hög treynorkvot är gynnsamt då det betyder att avkastningen är hög

i förhållande till marknadsrisken. En lägre treynorkvot indikerar att marknadsrisken är högre i

förhållande till genererad avkastning. Treynorkvoten beräknas enligt formel 6 där är𝑇𝐾

notationen för treynorkvot (Bodie, Kane & Marcus, 2018).

(6)𝑇𝐾 =  
𝑟

𝑖
−𝑟𝑓

β
𝑖

4. Data

I denna del av studien presenteras den data och de fonder som senare kommer att användas i

studiens statistiska tester. Slutligen riktas kritik mot data.

4.1 Finansiell data

Finansiell data inkluderar data för miljöfonder, hållbara fonder, marknadsportföljen och den

riskfria räntan. För att erhålla studiens miljöfonder och hållbara fonder har Morningstars filter

för fonder använts (Morningstar, i.d.a). Morningstar erbjuder oberoende finansiell

information om finansiella tillgångar, däribland information om fler än 36 200 fonder

(Morningstar, i.d.b).

Efter att ha erhållit information om vilka fonder som kategoriseras som miljöfonder och

hållbara fonder har Bloomberg Terminal använts. Bloomberg erbjuder diverse olika tjänster

inom finans. Däribland data, nyheter och analyser (Bloomberg, i.d.). Bloomberg har använts

för att hämta fondernas historiska månatliga NAV-kurser (Net Asset Value) och

marknadsindexets historiska månatliga utveckling. Fondernas NAV-kurser kommer senare att

behövas för att avgöra hur miljöfonder har presterat i relation till de hållbara fonderna. Ett

marknadsindex hämtas som substitut till marknadsportföljen i teorin. Morgan Stanley Capital

International (MSCI) World Index har använts som marknadsindex eftersom det återspeglar

marknadsportföljens bredd. Studiens fonder och MSCI World Index har dessutom liknande

geografisk exponering.

1-månads US Treasury Bonds har använts som riskfri ränta på grund av att samtliga av

studiens fonder främst investerar i USA. US Treasury Bonds historiska utveckling hämtas

från U.S Department Of The Treasury (Treasury, i.d.). Den riskfria räntan hämtas då den,

precis som marknadsportföljen, används i teorin.
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4.2 Morningstars hållbarhetsbetyg

ESG-forskningsbolaget Sustainalytics förser Morningstar med data om företags historiska

risker inom miljö, socialt och ägarfrågor (ESG) (Sustainalytics, i.d.). Med hjälp av data från

Sustainalytics fastställer Morningstar fonders hållbarhetsbetyg. Morningstars

hållbarhetsbetyg kommer att avgöra vilka fonder som klassificeras som hållbara i denna

studie. En fonds hållbarhetsbetyg fastställs genom ett antal olika steg. Det första steget

innebär att Morningstar beräknar en fonds hållbarhetsvärde för de senaste 12 månaderna.

Hållbarhetsvärdet utgår från fondens historiska ESG-risker i relation till konkurrerande

fonder. ESG-risken tar ett värde mellan 0-100. Ett lågt värde är att föredra då ett lågt värde

betyder att fonden har låg ESG-risk. Nivån av ESG-risk beror på i vilken utsträckning fonden

riskerar att påverkas negativt rent ekonomiskt av händelser inom miljö, socialt och

ägarstyrning. Nästa steg innebär att de historiska hållbarhetsvärdena viktas där mer vikt

appliceras på en fonds senaste innehav. Mindre vikt appliceras på äldre innehav. Därefter

fastställs en fonds hållbarhetsbetyg. Det högsta hållbarhetsbetyget en fond kan erhålla är 5

glober och det lägsta är 1 glob. Fonderna med 5 glober utgörs av de fonder med lägst

ESG-risk. Fonderna med 1 glob utgörs av fonderna med högst ESG-risk (Morningstar,

2020b).

4.3 Urval av miljöfonder och hållbara fonder

Morningstars filter för fonder har använts för att erhålla studiens miljöfonder och hållbara

fonder (Morningstar, i.d.a). Morningstar har en fondkategori som heter “Branschfond, miljö”.

I denna studie benämns denna kategori som miljöfonder. Miljöfonder är fonder som enligt

Morningstar:

“Investerar i olika typer av företag med tillverkning av något som konkret

förbättrar miljön, till exempel rökgasrening eller elbilar. Aktiefonder som enbart

investerar i företag inriktade på nya alternativa energikällor som vindkraft och

solkraft” (Lindmark, 2010).

Studiens miljöfonder har erhållits genom användandet av följande filter: fondkategori

“Branschfond, miljö”, 4 eller 5 glober i hållbarhetsbetyg och den nordamerikanska

marknaden som primärt investeringsområde. Detta ger elva miljöfonder med data för

tidsperioden januari 2016 till december 2020. Miljöfonder utan data för hela tidsperioden
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inkluderas inte i studien. Studiens hållbara fonder har erhållits genom användandet av

följande filter: alla fondkategorier exklusive “Branschfond, miljö”, 5 glober i

hållbarhetsbetyg och den nordamerikanska marknaden som primärt investeringsområde. Åtta

av de elva hållbara fonderna väljs ut för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna

miljöfondernas olika förvaltningsbolag. Detta för att minimera skillnaderna mellan hur

fonderna drivs. Övriga tre hållbara fonder slumpas fram.

Nedan, i tabell 1, redovisas urvalet av fonder. Gemensamt för fondgrupperna är att båda

karaktäriseras av hållbarhet. Skillnaden mellan fondgrupperna är att miljöfonder enbart

investerar i företag som konkret förbättrar miljön medan de hållbara fonderna har ett bredare

investeringsområde.

Tabell 1: Studiens miljöfonder och hållbara fonder

Tabell 1: Miljöfonder och hållbara fonder filtrerade från Morningstar.

4.4 Faktorer till Fama & Frenchs trefaktormodell

Storleksfaktorn och värdefaktorn till Fama & Frenchs trefaktormodell hämtades från Kenneth

R. French (2021). Dessa faktorer kommer senare att behövas till studiens regressioner.

Faktorerna är hämtade för tidsperioden januari 2016 till december 2020.
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4.5 Kritik mot data

4.5.1 Brist på historik av Morningstars hållbarhetsbetyg

Morningstar tillhandahåller ingen historik om fonders tidigare hållbarhetsbetyg. De enda

hållbarhetsbetygen som finns tillgängliga är de som fonder har just nu. Miljöfondernas och de

hållbara fondernas aktuella hållbarhetsbetyg har därför använts för tidsperioden januari 2016

till december 2020. Det är dock möjligt att studiens fonder inte har haft samma

hållbarhetsbetyg under hela tidsperioden. Detta är problematiskt eftersom studiens hållbara

fonder kategoriseras som hållbara på grund av att de har 5 glober i hållbarhetsbetyg.

4.5.2 Survivorship bias

Survivorship bias innebär att endast de fonder som genererar hög avkastning överlever över

tid. Fonder som kontinuerligt underpresterar kommer att avvecklas med tanke på att få

investerare kommer att vilja investera i en underpresterande fond. Morningstar tillhandahåller

ingen information om nedlagda fonder. Denna studie inkluderar enbart fonder som har

överlevt hela tidsperioden januari 2016 till december 2020. Det är möjligt att andra

miljöfonder och hållbara fonder, som presterat sämre, har lagts ned under denna tidsperiod.

Om så är fallet kommer studiens miljöfonder och hållbara fonder visa en högre

medelavkastning än vad de hade gjort om de nedlagda fonderna inkluderats i urvalet (Bodie,

Kane & Marcus, 2018).

4.5.3 Brist på miljöfonder

Jämfört med andra fondkategorier finns det få miljöfonder med data för perioden januari

2016 till december 2020. Att det finns få miljöfonder bidrar till att det är få miljöfonder som

har 5 glober i hållbarhetsbetyg. Av den anledningen har miljöfonder med 4 glober i

hållbarhetsbetyg inkluderats i studien. Trots att miljöfonder med 4 glober i hållbarhetsbetyg

inkluderas erhålls endast elva miljöfonder med data för tidsperioden januari 2016 till

december 2020. Fler miljöfonder med lägre hållbarhetsbetyg hade kunnat inkluderats i

studien. Att inkludera fler miljöfonder med lägre hållbarhetsbetyg hade dock resulterat i en

sämre kontrollgrupp. Detta eftersom skillnaden mellan miljöfonderna och de hållbara

fonderna hade varit större. Av den anledningen inkluderar studien enbart miljöfonder med 4

eller 5 glober i hållbarhetsbetyg trots att det ger ett mindre urval av fonder. Det hade varit

bättre om det fanns ett bredare urval av miljöfonder med 5 glober i hållbarhetsbetyg. Detta

för att ännu tydligare avgöra om det finns någon statistisk signifikant skillnad mellan
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miljöfonders och hållbara fonders risk, avkastning och riskjusterade avkastning. När

miljöfonder med 4 glober i hållbarhetsbetyg inkluderas går det inte att bortse från risken att

skillnaden i hållbarhetsbetyg kan bidra till skillnader i risk, avkastning och riskjusterad

avkastning. Denna risk hade dock varit större om miljöfonder med ännu lägre

hållbarhetsbetyg inkluderats.

5. Metod

I denna del av studien presenteras konstruktionen av studiens två olika portföljer. Därefter

följer en redogörelse för hur standardavvikelser samt betavärden till olika prestationsmått

har framställts och hur studiens hypoteser har testats. Slutligen presenteras utförandet av

studiens regressioner.

5.1 Konstruktion av portföljer

Två olika portföljer konstrueras av fonderna i tabell 1. Av miljöfonderna bildas en portfölj.

Denna portfölj kommer hädanefter att benämnas som “miljöportföljen”. Av de hållbara

fonderna bildas den andra portföljen. Denna portfölj kommer hädanefter att benämnas som

“den hållbara portföljen”. Samtliga fonder i respektive portfölj är likaviktade och har en vikt

på 1/11.

De enskilda fondernas månatliga avkastningar behövs för att beräkna portföljernas

avkastning. Formel 7 anger hur de enskilda fondernas månatliga avkastningar beräknas

utifrån fondernas NAV-kurser.

(7)𝑟
𝑖,𝑡

=  
𝑁𝐴𝑉

𝑖, 𝑡
− 𝑁𝐴𝑉

𝑖, 𝑡−1

𝑁𝐴𝑉
𝑖, 𝑡−1

( )
är notationen för fond i:s avkastning vid tidpunkt t, är notationen för fond i:s Net𝑟

𝑖,𝑡
𝑁𝐴𝑉

𝑖,𝑡

Asset Value vid tidpunkt t och är notationen för fond i:s Net Asset Value vid𝑁𝐴𝑉
𝑖, 𝑡−1

tidpunkt t-1.

De enskilda fondernas månatliga avkastningar används för att beräkna miljöportföljens och

den hållbara portföljens månatliga avkastningar. Formel 8 anger hur portföljernas månatliga

avkastningar beräknas utifrån de enskilda fondernas vikter och avkastningar.
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(8)𝑟
𝑝,𝑡

=  
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑤
𝑖

· 𝑟
𝑖,𝑡

är notationen för portföljens avkastning vid tidpunkt t, är notationen för fond i:s vikt𝑟
𝑝,𝑡

𝑤
𝑖

och är notationen för antalet fonder.𝑛 

5.2 Beta och standardavvikelse till prestationsmått

Portföljernas betavärden behövs för att beräkna respektive portföljs treynorkvot. Formel 9

anger hur varje enskild fonds betavärde kan beräknas med hjälp av fondens och

marknadsindexets korrelation och standardavvikelser. Microsoft Excels kommandon för att

beräkna korrelation och standardavvikelse har använts.

(9)β
𝑖

= ρ
𝑖,𝑚

·
σ

𝑖

σ
𝑚( )

är notationen för fond i:s och marknadsindexets korrelation och är notationen förρ
𝑖,𝑚

σ
𝑚

marknadsindexets standardavvikelse.

Med hjälp av varje fonds enskilda betavärde kan portföljernas betavärden beräknas enligt

formel 10. En portföljs betavärde är summan av varje enskild fonds värdeviktade betavärde

och har notationen .β
𝑝

(10)β
𝑝

=
𝑖=1

𝑛

∑ 𝑤
𝑖

· β
𝑖

Portföljernas standardavvikelser behövs för att beräkna respektive portföljs sharpekvot.

Microsoft Excel har använts för att beräkna portföljernas standardavvikelser enligt formel 11.

Med hjälp av Microsoft Excels verktyg “dataanalys” har en kovariansmatris skapats. Vikterna

är angivna sedan tidigare.

(11)σ
𝑝
 =  𝑤𝑇 · Ω · 𝑤
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är notationen för portföljens standardavvikelse, är notationen för fondernas transposedσ
𝑝

𝑤𝑇

vikt-vektor, är notationen för kovariansmatrisen och är notationen för fondernasΩ 𝑤

vikt-vektor.

5.3 Prövning av hypoteser

Olika statistiska tester har utförts i Microsoft Excel för att testa om miljöportföljens och den

hållbara portföljens risk, avkastning och riskjusterade avkastning skiljer sig från varandra.

Ett F-test har använts för att avgöra om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan

miljöportföljens och den hållbara portföljens risk i form av varians. F-test kan användas för

att testa om det finns någon statistisk signifikant skillnad mellan olika datasets varianser

(Dougherty, 2016). Nollhypotesen är att det inte existerar någon statistisk signifikant skillnad

mellan portföljernas varians. Mothypotesen är att det existerar en statistisk signifikant

skillnad mellan portföljernas varians. Nedan följer hypotes 1:s nollhypotes och mothypotes:

H0: σ
𝑚
2  =  σ

ℎ
2

H1: σ
𝑚
2  ≠  σ

ℎ
2

Notationen står för miljöportföljens varians och notationen står för den hållbaraσ
𝑚
2 σ

ℎ
2

portföljens varians.

Ett t-test, där likvärdiga varianser har antagits, har använts för att avgöra om det finns en

statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens månatliga

medelavkastning. Likvärdiga varianser har antagits efter att F-testets resultat betraktats. Ett

t-test kan användas för att testa om det finns en statistisk signifikant skillnad mellan olika

datasets medelvärden (Dougherty, 2016). Nollhypotesen är att det inte existerar någon

statistisk signifikant skillnad mellan portföljernas månatliga avkastningar. Mothypotesen är

att det existerar en statistisk signifikant skillnad mellan portföljernas månatliga avkastningar.

Nedan följer hypotes 2:s nollhypotes och mothypotes:

H0: 𝑟
𝑚

 =  𝑟
ℎ

H1: 𝑟
𝑚

 ≠  𝑟
𝑚
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Notationen står för miljöportföljens månatliga medelavkastning och notationen står för𝑟
𝑚

𝑟
ℎ
 

den hållbara portföljens månatliga medelavkastning.

Jobson och Korkies (1981) metod har använts för att avgöra om det finns en statistisk

signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens sharpekvoter.

Nollhypotesen är att det inte existerar någon statistisk signifikant skillnad mellan

portföljernas sharpekvoter. Mothypotesen är att det existerar en statistisk signifikant skillnad

mellan portföljernas sharpekvoter. Nedan följer hypotes 3:s nollhypotes och mothypotes:

H0: 𝑆𝐾
𝑚

=  𝑆𝐾
ℎ

H1: 𝑆𝐾
𝑚

 ≠ 𝑆𝐾
ℎ

Notationen står för miljöportföljens sharpekvot och notationen står för den hållbara𝑆𝐾
𝑚

𝑆𝐾
ℎ

portföljens sharpekvot. Jobson och Korkie använder transformerade skillnader enligt formel

12.

(12)𝑆𝐾
𝑚ℎ

= 𝑠
ℎ
𝑚

𝑚
− 𝑠

𝑚
𝑚

ℎ

Notationen står för den transformerade skillnaden, notationen står för𝑆𝐾
𝑚ℎ

𝑚
𝑚

miljöportföljens månatliga medelavkastning subtraherat för den riskfria räntan, notationen 𝑚
ℎ

står för den hållbara portföljens månatliga medelavkastning subtraherat för den riskfria

räntan, notationen står för miljöportföljens standardavvikelse och står för den hållbara𝑠
𝑚

𝑠
ℎ

portföljens standardavvikelse. Därefter estimeras variansen enligt formel 13.

(13)θ = 1
𝑇 2𝑠

𝑚
2 𝑠

ℎ
2 − 2𝑠

𝑚
𝑠

ℎ
𝑠

𝑚ℎ
+ 1

2 𝑚
𝑚
2 𝑠

ℎ
2 + 1

2 𝑚
ℎ
2𝑠

𝑚
2 −

𝑚
𝑚

*𝑚
ℎ

2𝑠
𝑚

𝑠
ℎ

𝑠
𝑚ℎ
2 + 𝑠

𝑚
2 𝑠

ℎ
2⎡⎢⎣
⎤⎥⎦

⎡⎢⎢⎣

⎤⎥⎥⎦

Notationen står för variansen, notationen står för antalet observationer, står förθ 𝑇 𝑠
𝑚
2

miljöportföljens varians, står för den hållbara portföljens varians och är notationen för𝑠
ℎ
2 𝑠

𝑚ℎ
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miljöportföljens och den hållbara portföljens kovarians. Med den transformerade skillnaden

och variansen beräknas ett värde enligt formel 14. Med Microsoft Excels funktion𝑧

NORMDIST har detta värde använts för att erhålla ett p-värde.𝑧

(14)𝑧 𝑆𝐾
𝑚ℎ( ) =

𝑆𝐾
𝑚ℎ

θ
∼ 𝑁(0, 1)

Jobson och Korkies (1981) metod har även använts för att avgöra om det finns en statistisk

signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens treynorkvoter.

Nollhypotesen att det inte existerar någon statistisk signifikant skillnad mellan portföljernas

treynorkvoter. Mothypotesen är att det existerar en statistisk signifikant skillnad mellan

portföljernas treynorkvoter. Nedan följer hypotes 4:s nollhypotes och mothypotes:

H0: 𝑇𝐾
𝑚

=  𝑇𝐾
ℎ

H1: 𝑇𝐾
𝑚

 ≠ 𝑇𝐾
ℎ

Notationen står för miljöportföljens treynorkvot och notationen står för den𝑇𝐾
𝑚

 𝑇𝐾
ℎ

hållbara portföljens treynorkvot. Enligt formel 15 använder Jobson och Korkie

transformerade skillnader.

(15)𝑇𝐾
𝑚ℎ

=  
𝑠

ℎ𝑖
𝑚

𝑚

𝑠
𝑖
2 −

𝑠
𝑚𝑖

𝑚
ℎ

𝑠
𝑖
2

Notationen står för den transformerade skillnaden, notationen står för𝑇𝐾
𝑚ℎ

𝑠
𝑖
2

marknadsindexets varians, står för miljöportföljens och marknadsindexets kovarians och𝑠
𝑚𝑖

står för den hållbara portföljens och marknadsindexets kovarians. Därefter estimeras𝑠
ℎ𝑖

variansen enligt formel 16.

ϕ =  1
𝑇 𝑠

𝑚
2 𝑠

ℎ𝑖
2 + 𝑠

ℎ
2𝑠

𝑚𝑖
2 − 2𝑠

𝑚𝑖
𝑠

ℎ𝑖
𝑠

𝑚ℎ
+ 𝑚

𝑚
2 𝑠

ℎ
2𝑠

𝑖
2 − 𝑠

ℎ𝑖
2( )⎡⎢⎣

⎤⎥⎦ + 1
𝑇 𝑚

ℎ
2 𝑠

𝑚
2 𝑠

𝑖
2 − 𝑠

𝑚𝑖
2( ) − 2𝑚

𝑚
𝑚

ℎ
𝑠

𝑚ℎ
𝑠

𝑖
2 − 𝑠

𝑚𝑖
𝑠

ℎ𝑖( )⎡⎢⎣
⎤⎥⎦

(16)

23



Notationen står för variansen. Med den transformerade skillnaden och variansen beräknasϕ

ett värde enligt formel 17. Med Microsoft Excels funktion NORMDIST har detta värde𝑧 𝑧

använts för att erhålla ett p-värde.

(17)𝑧 𝑇𝐾
𝑚ℎ( ) =  

𝑇𝐾
𝑚ℎ

ϕ
∼ 𝑁 0, 1( )

5.4 Regressionsanalys

En regression av CAPM samt Fama & Frenchs trefaktormodell utförs för miljöportföljen och

den hållbara portföljen. Regressionerna utförs för att erhålla portföljernas Jensens alfa och

marknadsrisk. Storleksfaktorns och värdefaktorns påverkan på portföljerna erhålls också i

regressionerna av Fama & Frenchs trefaktormodell. Samtliga regressioner inkluderar data för

tidsperioden januari 2016 till december 2020. I regressionerna av CAPM används respektive

portföljs månadsavkastningar som endogen variabel. Marknadsindexets månadsavkastningar

används som exogen variabel. Den riskfria räntan har subtraherats från respektive portföljs

och marknadsindexets månadsavkastningar.

Precis som i CAPM används respektive portföljs månadsavkastningar, subtraherat för den

riskfria räntan, som endogen variabel i regressionerna av Fama & French trefaktormodell.

Som exogen variabel i Fama & French trefaktormodell används marknadsindexets

månadsavkastningar subtraherat för den riskfria räntan, storleksfaktorn och värdefaktorn.

6. Resultat
I denna del av studien presenteras studiens resultat. Deskriptiv statistik presenteras först följt

av resultat från studiens hypoteser. Slutligen presenteras regressionerna av CAPM och Fama

& Frenchs trefaktormodell.

6.1 Deskriptiv statistik

Nedan, i tabell 2, redovisas deskriptiv statistik för miljöportföljen, den hållbara portföljen och

marknadsportföljen. Marknadsportföljen representeras av MSCI World Index. Samtlig

deskriptiv statistik baseras på månatlig basis.
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Tabell 2: Deskriptiv statistik

Tabell 2 visar deskriptiv statistik för miljöportföljen, den hållbara portföljen och MSCI World Index. Statistiken

avser perioden januari 2016 till december 2020 vilket ger 60 månatliga observationer. Tabellen visar

portföljernas och MSCI World Index månatliga medelavkastning, standardavvikelse, varians, beta, sharpekvot,

treynorkvot och antal observationer. Samtliga värden är avrundade till fyra decimaler.

I tabell 2 framgår det att miljöportföljen har högst månatlig medelavkastning.

Miljöportföljens månatliga medelavkastning är 1,1991%. Den hållbara portföljens månatliga

medelavkastning är 1,1875% och marknadsportföljens månatliga medelavkastning är

0,9001%. Miljöportföljen har samtidigt högre risk än den hållbara portföljen och

marknadsportföljen. Miljöportföljens standardavvikelse är 4,5542% och variansen är 0,0021.

Marknadsportföljens standardavvikelse är 4,3791% och variansen är 0,0019. Den hållbara

portföljen har lägst standardavvikelse på 4,2097% och lägst varians på 0,0018.

Miljöportföljen har även högst marknadsrisk med ett betavärde på 1,005. Den hållbara

portföljen innehåller minst marknadsrisk. Den hållbara portföljens betavärde är 0,9562.

Justerat för risk presterar den hållbara portföljen bättre än miljöportföljen och

marknadsportföljen eftersom den hållbara portföljen har högst sharpekvot och treynorkvot.

Den hållbara portföljens sharpekvot är 0,2607 och treynorkvoten är 0,0115. Miljöportföljens

sharpekvot är 0,2435 och treynorkvoten är 0,0110. Marknadsportföljens sharpekvot är 0,1850

och treynorkvoten är 0,0081. Att miljöportföljen inte har högst sharpekvot och treynorkvot,

trots högst månatlig medelavkastning, följer av att miljöportföljen har högre

standardavvikelse och betavärde än den hållbara portföljen.

6.2 Hypotes 1: Skillnad i risk i form av varians

Miljöportföljen förväntas ha högre risk i form av varians än den hållbara portföljen eftersom

miljöfonder har begränsade möjligheter till diversifiering. Miljöfonder har begränsade

möjligheter till diversifiering på grund av att de är bundna till att enbart investera i bolag som
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konkret förbättrar miljön. Detta leder till att miljöfonder exkluderar fler industrier än hållbara

fonder. Enligt exempelvis Markowitz (1952) och Climent och Soriano (2011) kan

exkludering av industrier resultera i högre risk.

I tabell 3 presenteras F-testets resultat som utförts enligt del 5.3. Nollhypotesen är att det inte

existerar en statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens varians och den hållbara

portföljens varians. Mothypotesen är att det existerar en statistisk signifikant skillnad mellan

portföljernas varianser. F-testets fullständiga resultat finns i bilaga A.

Tabell 3: Resultat F-test

Tabell 3 visar miljöportföljens och den hållbara portföljens varians, differensen mellan varianserna och F-testets

p-värde. Samtliga värden baseras på månatlig basis och är avrundade till fyra decimaler.

Enligt F-testets resultat är miljöportföljens varians 0,0021 och den hållbara portföljens

varians är 0,0018. Differensen mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens varians är

0,0003. F-testets p-värde är 0,2738 vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas. Det

finns ingen statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens

varians. F-testets resultat antyder att miljöportföljen och den hållbara portföljen har samma

möjlighet till diversifiering.

6.3 Hypotes 2: Skillnad i medelavkastning

I enlighet med Chang, Nelson och Wittes (2012) studie förväntas miljöportföljen ha statistiskt

signifikant lägre avkastning än den hållbara portföljen. Detta resultat förväntas eftersom

miljöfonder inte har möjlighet att investera i lika många industrier och bolag som hållbara

fonder. Miljöfondernas begränsade investeringsområde förväntas resultera i lägre avkastning

på grund av missade investeringsmöjligheter.

I tabell 4 presenteras t-testets resultat som utförts enligt del 5.3. Nollhypotesen är att det inte

existerar en statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens

avkastningar. Mothypotesen är att det existerar en statistisk signifikant skillnad mellan

portföljernas avkastningar. T-testets fullständiga resultat finns i bilaga B.
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Tabell 4: Resultat t-test

Tabell 4 visar miljöportföljens och den hållbara portföljens månatliga medelavkastning, differensen mellan de

månatliga medelavkastningarna och t-testets p-värde. Samtliga värden baseras på månatlig basis och är

avrundade till fyra decimaler.

Enligt t-testet är miljöportföljens månatliga medelavkastning 1,1991% och den hållbara

portföljens månatliga medelavkastning 1,1875%. Differensen mellan miljöportföljens och

den hållbara portföljens månatliga medelavkastning är 0,0116%. Nollhypotesen kan inte

förkastas eftersom t-testets p-värde är 0,4943. Det finns ingen statistisk signifikant skillnad

mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens månatliga medelavkastningar. T-testets

resultat antyder att miljöportföljens begränsade investeringsområde inte resulterar i lägre

avkastning än den hållbara portföljen.

6.4 Hypotes 3 och hypotes 4: Skillnad i sharpekvot och treynorkvot

Miljöportföljen förväntas ha lägre riskjusterad avkastning än den hållbara portföljen enligt

samma argument som framförs i del 6.2 och 6.3. I tabell 5 visas de riskjusterade

prestationsmåtten sharpekvot och treynorkvot för miljöportföljen och den hållbara portföljen.

Z-testens resultat, som utförts enligt del 5.3, visas också i tabell 5. Nollhypoteserna är att det

inte existerar en statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara

portföljens sharpekvot/treynorkvot. Mothypoteserna är att det existerar en statistisk

signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens

sharpekvot/treynorkvot.

Tabell 5: Miljöportföljens och den hållbara portföljens sharpekvot, treynorkvot och dess

skillnader
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Tabell 5 visar miljöportföljens och den hållbara portföljens sharpekvot, treynorkvot, skillnader mellan

portföljernas sharpekvot och treynorkvot, transformerade skillnader mellan portföljernas sharpekvot och

treynorkvot samt p-värden. Samtliga värden baseras på månatlig basis.

Enligt tabell 5 finns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den

hållbara portföljens sharpekvoter. Nollhypotesen kan inte förkastas eftersom testets p-värde

är 0,1710. Det existerar dock en statistisk signifikant skillnad mellan miljöportföljens och den

hållbara portföljens treynorkvoter. Miljöportföljens treynorkvot är lägre än den hållbara

portföljens och detta är statistiskt signifikant på 1% nivån. Detta antyder att miljöportföljen

har ett sämre utbyte mellan avkastning och marknadsrisk än den hållbara portföljen.

6.5 Regressionsanalys: CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell

I tabell 6 visas miljöportföljens och den hållbara portföljens Jensens alfa, marknadsrisk samt

storleksfaktorns och värdefaktorns påverkan på portföljerna. Två regressioner har utförts för

respektive portfölj, en baserad på CAPM och en baserad på Fama & Frenchs trefaktormodell.

Regressionernas fullständiga resultat finns i bilaga C och D.

Tabell 6: Regressioner av CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell (FFT)

Tabell 6 visar miljöportföljens och den hållbara portföljens Jensens alfa, marknadsrisk samt storleksfaktorns och

värdefaktorns påverkan på portföljerna. Regressionerna är baserade på CAPM och Fama & Frenchs

trefaktormodell. Samtliga värden baseras på månatlig basis och avrundas till tre decimaler.

Miljöportföljens Jensens alfa är 0,294% för CAPM och 0,233% för Fama & Frenchs

trefaktormodell. Jensens alfa för CAPM är statistiskt signifikant på 10% nivån medan Jensens

alfa för Fama & Frenchs trefaktormodell inte är statistiskt signifikant på någon nivå. Detta

antyder att miljöportföljen presterar bättre än vad den förväntas göra enligt CAPM medan

inga slutsatser kan göras utifrån Fama & Frenchs trefaktormodell. Den hållbara portföljens

Jensens alfa är för CAPM är -0,689% och -0,820% för Fama & Frenchs trefaktormodell.
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Båda Jensens alfa för den hållbara portföljen är statistiskt signifikanta på 1% nivån. Detta

innebär att den hållbara portföljens faktiska avkastning är lägre än den förväntade

avkastningen enligt CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell.

Enligt regressionen baserad på CAPM har miljöportföljen högre marknadsrisk än den

hållbara portföljen. Miljöportföljens betavärde enligt CAPM är 1,006. Den hållbara

portföljens betavärde enligt CAPM är 0,983. Enligt regressionen baserad på Fama & Frenchs

trefaktormodell har den hållbara portföljen istället högre marknadsrisk än miljöportföljen.

Den hållbara portföljens betavärde är 0,987 jämfört med miljöportföljens betavärde på 0,982.

Portföljernas betavärden är statistiskt signifikanta både för CAPM och Fama & Frenchs

trefaktormodell på 1% nivån. Storleksfaktorn påverkar båda portföljernas avkastning positivt

medan värdefaktorn påverkar båda portföljernas avkastning negativt. Storleksfaktorn för

miljöportföljen är 0,162 och är statistiskt signifikant på 5% nivån. Den hållbara portföljens

storleksfaktor är 0,095 och är statistiskt signifikant på 10% nivån. Detta innebär att

miljöportföljen är mer exponerad mot små bolag än vad den hållbara portföljen är.

Värdefaktorn påverkar den hållbara portföljen mest. Den hållbara portföljens värdefaktor är

statistiskt signifikant på 1% nivån och har ett värde på -0,149. Värdefaktorn för

miljöportföljen är inte statistiskt signifikant på någon nivå.

7. Diskussion och slutsats

Enligt den deskriptiva statistiken i tabell 2 har miljöportföljen högre varians än den hållbara

portföljen. Den högre variansen är dock inte statistiskt signifikant enligt tabell 3. Detta

resultat överensstämmer med Chang, Nelson och Wittes (2012) studie som fann att gröna

fonder och SRI fonder har liknande risk. Resultatet skiljer sig från Climent och Sorianos

(2011) studie som menar att miljöfonder har högre risk på grund av sämre möjligheter till

diversifiering. Climent och Sorianos studie (2011) överensstämmer med Markowitz (1952)

som menar att man kan sänka en portföljs risk genom att investera i flera olika tillgångar som

tillhör olika industrier. Intuitivt borde miljöfonder ha sämre möjligheter till diversifiering än

hållbara fonder i enlighet med Climent och Soriano (2011). Detta då miljöfonder är

begränsade till att enbart investera i bolag som konkret förbättrar miljön till skillnad från

hållbara fonder. Att denna studie inte finner någon statistisk signifikant skillnad mellan

miljöportföljens och den hållbara portföljens varians antyder istället att portföljernas

möjlighet till diversifiering är lika. Det är möjligt att detta resultat följer av att bolag som
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konkret förbättrar miljön numera går att finna i fler industrier än tidigare. Numera finns det

exempelvis fler bolag som konkret förbättrar miljön inom industrier som livsmedelsindustrin

(substitut till animaliska produkter) och bilindustrin (elbilar). Att fler bolag som konkret

förbättrar miljön återfinns inom fler industrier är positivt för miljöfonders möjlighet till

diversifiering. Genom ökade möjligheter till diversifiering kan miljöfonderna sänka sin risk.

Tabell 2 visar att miljöportföljen har högre månatlig medelavkastning än den hållbara

portföljen. Miljöportföljens högre månatliga avkastning är dock inte statistiskt signifikant

enligt tabell 4. Att det inte existerar någon statistisk signifikant skillnad mellan portföljernas

månatliga avkastningar antyder att miljöfondernas begränsade investeringsområde inte

påverkar miljöfondernas avkastning avsevärt. Därav behöver inte miljöfonders begränsade

investeringsområde vara till dess nackdel. Cohen, Fenn och Konar (1997) kom fram till

liknande resultat. De fann att bolag som prioriterar miljöarbete varken presterar bättre eller

sämre än andra bolag. Studiens resultat skiljer sig från bland annat Chang, Nelson och Wittes

(2012) studie som menar att gröna fonder har lägre avkastning än SRI fonder.

Enligt tabell 2 har miljöportföljen och den hållbara portföljen högre månatlig avkastning,

sharpekvot och treynorkvot än marknadsportföljen. Högre sharpekvot och treynorkvot

innebär att både miljöportföljen och den hållbara portföljen har högre riskjusterad avkastning

än marknadsportföljen. Därav kan både miljöportföljen och den hållbara portföljen betraktas

som fördelaktiga investeringsalternativ jämfört med marknadsportföljen. Värt att ha i åtanke

är att marknadsportföljen förvaltas passivt vilket kan göra jämförelser mellan

marknadsportföljen och miljöportföljen samt den hållbara portföljen orättvisa. Agenda 2030

och Parisavtalet antogs år 2015 och denna studie betraktar tidsperioden januari 2016 till

december 2020. Det är möjligt att Agenda 2030 och Parisavtalet har haft en positivt inverkan

på miljöportföljens och den hållbara portföljens prestation i relation till marknadsportföljen.

Detta med tanke på att det är möjligt att ett ökat fokus har riktats mot hållbara och

miljövänliga tillgångar efter Agenda 2030 och Parisavtalet.

Prestationsmåtten Jensens alfa, sharpekvot och treynorkvot ger delade resultat. Tabell 6 visar

att Jensens alfa för CAPM och Fama & Frenchs trefaktormodell är positiva för

miljöportföljen och negativa för den hållbara portföljen. Miljöportföljens positiva Jensens

alfa antyder att miljöportföljen är att föredra framför den hållbara portföljen. Detta då

miljöportföljens faktiska avkastning är högre än den förväntade avkastningen till skillnad från
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den hållbara portföljen. Jensens alfa för Fama & Frenchs trefaktormodell är dock inte

statistiskt signifikant för miljöportföljen. Statman och Glushkov (2009) fann liknande

resultat. De fann att bolag med högre miljöbetyg har högre faktisk avkastning än förväntad

avkastning. Enligt tabell 2 har den hållbara portföljen högre sharpekvot och treynorkvot än

miljöportföljen. Skillnaden mellan den hållbara portföljen och miljöportföljen är dock endast

statistiskt signifikant för treynorkvoten enligt tabell 5. Att ingen statistisk signifikant skillnad

identifieras mellan portföljernas sharpekvoter är väntat efter att ha betraktat F-testets och

t-testets resultat. Sharpekvoten tar hänsyn till portföljens avkastning subtraherat för den

riskfria räntan och standardavvikelse. Eftersom ingen statistisk signifikant skillnad existerar

mellan portföljernas avkastning och varians är det rimligt att ingen skillnad heller finns

mellan portföljernas sharpekvoter. Utifrån prestationsmåttet treynorkvot är den hållbara

portföljen att föredra framför miljöportföljen. Att miljöportföljen har statistiskt signifikant

lägre treynorkvot än den hållbara portföljen, trots högre medelavkastning, antyder att

miljöportföljen innehåller mer marknadsrisk. Som investerare bör man därav vara medveten

om att miljöfonder har ett sämre utbyte mellan avkastning och marknadsrisk än hållbara

fonder. Miljöportföljens lägre treynorkvot är i enlighet med Chang, Nelson och Wittes (2012)

studie. De menar att gröna fonder har lägre riskjusterad avkastning än SRI fonder.

Sammanfattningsvis är denna studies slutsats att det inte finns någon statistisk signifikant

skillnad mellan miljöfonders och hållbara fonders medelavkastning, risk i form av varians

och att prestationsmåtten ger olika resultat. Investerare bör vara likgiltiga inför valet av att

investera i miljöfonder eller hållbara fonder om man i enlighet med Markowitz (1952) enbart

beaktar risk och avkastning vid investeringsbeslut. Denna slutstas följer från avsaknaden av

statistisk signifikant skillnad mellan portföljernas varians och avkastning. Å andra sidan

skiljer sig prestationsmåttens resultat. Betraktar man Jensens alfa bör investerare föredra

miljöfonder framför hållbara fonder. Betraktar man sharpekvoten bör investerare vara

likgiltiga inför valet av att investera i miljöfonder eller hållbara fonder. Slutligen bör

investerare föredra hållbara fonder framför miljöfonder sett till treynorkvoten. Att

investerare, enligt Johanna Kull (Fälldin, 2019), prioriterar miljömässig hållbarhet är således

enbart rationellt ur ett finansiellt perspektiv sett till Jensens alfa. Bollen (2007) hävdar dock

att investerare kan uppleva ytterligare nytta genom att investera i fonder vars

investeringsområde man anser vara viktigt. Om man anser att miljömässig hållbarhet är

viktigt kan man med fördel investera i miljöfonder. Om man istället anser att ett bredare

hållbarhetstänk är viktigare kan man med fördel investera i hållbara fonder.
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Framtida forskning borde inkludera fler miljöfonder och hållbara fonder med 5 glober i

hållbarhetsbetyg för att öka de statistiska testernas trovärdighet. Att denna studie enbart

inkluderar 22 fonder är inte optimalt. Ur ett jämförelseperspektiv är det inte heller optimalt

att alla miljöfonder inte har 5 glober i hållbarhetsbetyg. Det vore även intressant om framtida

forskning kunde urskilja miljöfonders och hållbara fonders onormala avkastningar innan och

efter relevanta världsomfattande beslut och händelser. Relevanta världsomfattande beslut och

händelser kan exempelvis vara antagandet om Agenda 2030 eller Parisavtalet. Detta för att se

om liknande världsomfattande beslut och händelser gynnar miljöfonder och hållbara fonder

markant.
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Bilagor

Bilaga A: F-test

Not till Bilaga A: Tabellen ovan visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad

mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens varians.

Bilaga B: t-Test

Not till Bilaga B: Tabellen ovan visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad

mellan miljöportföljens och den hållbara portföljens månatliga avkastningar.
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Bilaga C: Regressioner CAPM

Not till Bilaga C: Tabellerna ovan visar att miljöportföljen har ett positivt Jensens alfa för

CAPM och att den hållbara portföljen ett negativt Jensens alfa för CAPM. Tabellerna visar

också portföljernas marknadsrisk i form av beta. P-värdena går att finna under “P-value”.
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Bilaga D: Regressioner Fama & Frenchs trefaktormodell

Not till Bilaga D: Tabellerna ovan visar att miljöportföljen har ett positivt Jensens alfa för

Fama & Frenchs trefaktormodell och att den hållbara portföljen har ett negativt Jensens alfa

för Fama & Frenchs trefaktormodell. Jensens alfa för miljöportföljen är dock inte statistiskt

signifikant. Tabellerna visar även portföljernas marknadsrisk, storleksfaktorns påverkan på

portföljerna och värdefaktorns påverkan på portföljerna. P-värdena går att finna under

“P-value”.
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