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Companies tend to engage more in sustainability. However, as the costs of increased sustainability
commitments are usually high, it is of great importance that incorporation of sustainability is
rewarded by some kind of pay-off for the company. As the majority of individual savings in
Sweden are placed in funds, endowment insurances and investment savings accounts it is of
interest to examine if sustainability information generates increased returns for sustainability
funds.
The purpose of this study is to investigate whether or not sustainability information is of
importance to investors when choosing funds. The actual return of funds is compared to the
returns in a world index (MCSI World Index). Through an event study methodology and
hypothesis testing, the effect of sustainability information on 75 sample funds’ abnormal return for
the event window and for the event day is determined.
The results show that sustainability information tends to be negatively valued by investors. As this
study is based on a new sustainability ranking is it possible the market needs a longer time period
to value the information.
The implications of the results are first, that companies in the current situation might lack financial
initiatives to increase their sustainability commitments. Second, the supply of more sustainability
information will most likely not increase the investments made in sustainability funds. Further
studies are needed to assign what actions are needed to reach a more sustainable fund market.

Keywords:
Sustainability, information, ESG, abnormal return, price change, event study.

Sabina Andersson
Selma Eriksen

Sammanfattning
Författare
Sabina Anderson & Selma Eriksen
Titel
Att vara eller inte vara hållbara?
– En eventstudie om effekten av ny hållbarhetsinformation
Handledare
Emil Numminen
Examinator
Håkan Jankensgård
Sammanfattning
Företag engagerar sig allt mer i hållbarhetsfrågor, men då kostnaderna för hållbart arbete ofta är
höga är det viktigt att det hållbara arbetet genererar någon form av vinst till företaget. Då största
delen av privat sparande i Sverige sker i fonder, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto är
det därför intressant att undersöka om hållbarhetsinformation genererar en prispåverkan på
hållbarhetsfonder.
Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida hållbarhetsinformation är viktig för
investerare vid val av fonder. Med utgångspunkt i en eventstudie undersöks effekten av
hållbarhetsinformation på fonders avkastningar, vilka jämförs med avkastningar i MSCI World
Index, genom hypotesprövningar. För att testa hypoteserna studerades totalt 75 hållbarhetsrankade
fonder i ett eventfönster på fem dagar, samt bara för eventdagen.
Resultaten av hypotesprövningarna tyder på att ny hållbarhetsinformation värderas negativt av
investerare för såväl hela eventfönstret som för dagen då informationspubliceringen ägde rum,
vilket är i linje med viss tidigare forskning. Dock begränsas resultatet till bara en av de tre delar
som utför studiens underlag för hållbarhetsinformation. Då studien utgår från en ny
hållbarhetsranking kan det tänkas att marknaden behöver en längre period, som undersökts i denna
studie, för att värdera hållbarhetsinformationen.
Implikationen av slutsatsen för företag kan vara att det i dagsläget inte finns ekonomiska
incitament, genom ökat marknadsvärde, för företag att arbeta mer hållbart. För marknaden kan
resultaten innebära att ökad hållbarhetsinformation på marknaden troligen inte bidrar till ökning av
investeringar i hållbarhetsfonder. Vidare studier krävs för att avgöra vilka slags åtgärder som
behövs vidtas för att nå en mer hållbar fondmarknad.
Ämnesord:
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Förord
I gemensamma ordalag vill vi utrycka en mycket stor tacksamhet till den
inspirerande och tålmodige handledare vi haft turen att bli tilldelade, inte minst
för att ha bringat oss insikt i värdet av det uppsatsämne som nu är genomarbetat.
Ytterligare tacksamhet riktas till varandra, för ett gott samarbete och hängivelse.
Givetvis vill vi även tacka Mynte, vars närvaro gjort det möjligt att statistiskt
säkerställa en lugnande effekt av kattklappning på examensskrivande studenter.
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Ordlista

CSR - Corporate Social Responsibility
ESG – Environmental, Social and Governance
MSCI - Morgan and Stanley Capital International World Index
Eventstudie – En standardmetod som används för att mäta tillgångars reaktion på vissa
tillkännagivanden eller event
Eventfönster – De dagar innan och efter ett informationssläpp som väljs att studeras och
jämföras med ett jämförelse index
Estimeringsperiod - Den tid innan eventfönstret som väljs för att beräkna den normala
avkastningen för respektive fond
Normal avkastning – Estimering av hur fondens avkastningsutveckling borde sett ut, om
informationssläppet inte ägt rum
Abnormal avkastning (AR) – Skillnad mellan faktisk och förväntad avkastning. Positiv
abnormal avkastning innebär överavkastning och negativ abnormal avkastning medför
underavkastning.
Kumulativ abnormal avkastning (CAR) – Sammanräknad abnormal avkastning för
respektive fond under eventfönstret
Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR) – Kumulativ avkastning
dividerad med antal observationer i eventfönstret.
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1. Introduktion
I det inledande kapitlet presenteras en introduktion till detta arbetes ämne: att undersöka hur
fondmarknaden reagerar på information gällande hållbarhet, det vill säga om denna information är
viktig för marknaden. Introduktionen innehåller förutom bakgrund och problematisering, forskningens
syfte och forskningsfråga.

1.1.

Bakgrund

Hållbarhet1 är ett begrepp som i olika former och utsträckningar är konstant
närvarande i vår tillvaro. Det är en viktig fråga för såväl privatpersoner som företag
att ta ställning till. För företag är det aktuellt då hållbarhetsarbete kan ha inverkan på
företagets värde och dess finansiella lönsamhet. För att företag ska ta initiativ till
frivilligt arbete med frågor rörande miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning
krävs att det resulterar i en ekonomisk vinning (Wai Kong Cheung, 2010). Detta
styrs i sin tur av hur marknaden värdesätter sådant arbete genom informationen som
når den (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013).

Hållbarhet har visats vara användbart för organisationer, då ett gott rykte inom
hållbarhetsfrågor kan skydda dem mot börsnedgångar under finanskriser (Schniets &
Epstein, 2005). Även Cohen och Konar (2006) kan påvisa att sämre miljöprestanda,
kan ha ett negativt samband med värdet av företags immateriella tillgångar.

Hållbarhet mäts på främst två olika sätt: genom Corporate Social Responsibility
(CSR)

och

Environmental

Social

Governance

(ESG).

Corporate

Social

Responsibility diskuteras allt mer som en strategi för att hantera styrningsproblem,
samt för att undvika oönskat anseende (Young & Thyil, 2013). ESG är ett mått som

1

Hållbarhet används i denna uppsats som ett samlingsord för bland annat de ageranden, beteenden,
bolagsstyrning och övriga förhållningssätt som krävs för att uppnå dagens behov utan att hindra framtida
generationer att uppnå sina, vilket sker genom att värna om faktorer som miljö, samhälle och mänskliga
rättigheter. CSR och ESG behandlas likartat i studien för att representera hållbarhet. Denna definition är delvis
sprungen ur definitionen av hållbar utveckling i FN:s Report of the World Commission on Environment and Our
Common Future (1987): “development which meets the needs of the present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs” (s.43).
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användas för att värdera mängden och omfattningen av CSR-rapportering hos
enskilda företag (Giannarakis, 2008).

Vidare finns ingen standardisering av metoder som tillämpas för att mäta dessa vida
begrepp (Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres, & Fernández-Izquierdo, 2010). Trots det
används ESG av en rad olika rankningsföretag och informationsleverantörer, så som
ASSET4, Vigeo och Sustainalytics. Dessa skapar egna sätt att utvärdera företags
arbete utifrån ESG-komponenter, vilket får följden att måtten inte är jämförbara
mellan olika informationsleverantörer (Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres, & FernándezIzquierdo, 2010).

Ökat hållbarhetsfokus på finansmarknaden och ökad belysning av detta i media, kan
vara en följd av finanskrisen åren 2008 och 2009. Detta genom att intressenters
uppmärksamhet påstås ha dragits mer mot etiska och social problem i samband med
finanskrisen (Mio & Fasan, 2012). Mio och Fasan (2012) preciserar anledningen, till
att det ökade intresset antas vara sprunget ur finanskrisen, som de huvudsakligen
utpekade orsakerna till dess uppkomst: snålhet, dålig reglering samt bristande
transparens i den finansiella sektorn. Vidare menar Stoian (2013) att CSR-arbete i
vissa fall kan ha används som ett marknadsföringssätt för att återfå eventuellt förlorat
förtroende för företag.

Det har påvisats att antalet CSR-rapporter ökade i samband med finanskrisen, vilket
innebär att företag önskat associera sin verksamhet med större samhällsansvar
(García-Benau, Sierra-Garica, & Zorio, 2013). Dock motbevisas detta i en studie av
Karaibrahimoglu (2010), som kan påvisa en signifikant minskning i antalet och
omfattningen av CSR-projekt, vid tiden för finanskrisen. Detta kan förklaras av att
företag under kriser går tillbaka till mer traditionella sätt att driva verksamhet, där
hållbarhetsfokus inte har en given roll (Karaibrahimoglu, 2010).
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Bortsett från de ovan nämnda motsägelserna framstår en ökad socialt ansvarsfull
finansmarknad där höjda krav på information kring hållbarhet ställs och följderna av
företags agerande för dess lönsamhet belyses. Samtliga dessa faktorer gör hållbarhet,
dess påverkan på marknaden och användbarheten för organisationer samt investerare
till ett aktuellt ämne för ytterligare forskning att lägga fokus på (Escrig-Olmedo,
Muñoz-Torres, & Fernández-Izquierdo, 2010). Det som inte belysts i tidigare studier
är den del av finansmarknaden som inte består av aktier. En stor del av allt sparande i
Sverige sker i diverse fonder, 58 procent av privat sparande sker i fonder,
kapitalförsäkring eller ISK (investeringssparkonto) (Fondbolagens förening, 2014).
Åtskillnad görs mellan aktiva och passiva fonder, där hållbarhetsfonder är aktivt
förvaltade, antingen genom positivt eller negativt val av företag att ingå i fonden
(Nofsinger & Vama, 2003). Av dessa anledningar är hållbara fonder ett aktuellt ämne
för vidare forskning.

1.2.

Problematisering

Hållbarhetsbegreppets mångtydighet avspeglas på marknaden då fondbolag och
informationsleverantörer skapar egna sätt att utvärdera företags arbete utifrån ESGkriterier (Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres, & Fernández-Izquierdo, 2010).

Utöver

detta problem framgår, enligt Escrig-Olmedo, Muñoz-Torres och FernándezIzquierdo (2010), att marknaden inte är transparent då den framtagna informationen,
samt metoden för framtagandet, inte är tillgänglig för individuella investerare.
Följaktligen menar Amran, Ooi, Mydin och Devi (2015) att med ökad fokus på
hållbarhetsfrågor, ökar påtryckningar från intressenter som pressar företag att ta
ställning till alltmer hållbara strategier vilka uttrycker åtaganden för hållbar
utveckling, samt försäkra investerare detta genom informationspublicering.

Trots problem med icke jämförbara mått och bristande transparens har den senaste
tiden visat en ökad efterfråga på hållbara investeringar och information kring dessa
(Kolk, 2016). Ökningen kan bero på att företagsskandaler gällande ämnen som miljö
11
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och mänskliga rättigheter uppdagas i större utsträckning i media, vilket ökar aktörers
medvetenhet (Christensen & Langer, 2009).

Enligt Adam och Shavit (2008) krävs ekonomiska initiativ för att företag ska arbeta
för att möta de högre kraven på hållbarhet. Dock kan det argumenteras att de
operationella kostnaderna för att arbeta hållbart överskrider vinsterna av det, vilket
uppstår genom ineffektivitet, alltså att företaget snarare tjänar samhället än sin egen
verksamhet (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013). Som motargument
framhäver Oberndorfer, Schmidt, Wagner och Ziegler (2013) att hållbarhetsarbete
kan kompensera bristfälliga regelverk. Kompenseringen av bristfälliga regelverk sker
då konflikter mellan olika intressentgrupper minskar, vilket kan leda till ökad
lönsamhet (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013). Motsägelserna ovan är
del av de mest framträdande perspektiven i ämnet, den traditionella och den
revisionistiska, som Wagner, Schaltegge och Wehrmeyer (2001) beskriver. Den
traditionella åsyftar negativ relation mellan hållbarhetsarbete och finansiell prestation,
medan de revisionistiska påvisar ett positiv samband (Wagner, Schaltegge, &
Wehrmeyer, 2001).

Positiv respektive negativ relation mellan företags fokus på hållbara faktorer och
finansiell prestation beror på marknadens reaktion på den information som finns att
tillgå (Wai Kong Cheung, 2010). Om marknaden anser informationen vara viktig
genererar detta en högre prissättning av aktier och fonder vilket kan leda till
överavkastning (Mollet, 2013; Przychodzen & Przychodzen, 2013). Om investerare
inte anser informationen betydelsefull, eller anser den vara negativ, kan istället
informationen leda till underavkastning för aktien eller fonden (Wai Kong Cheung,
2010).

Över- och underavkastning bestäms genom beräkning av abnormal

avkastning under en vald tidsperiod, således innebär en positiv abnormal avkastning
överavkastning, samt negativ innebär underavkastning för tillgången (Mollet, 2013).
Negativa resultat för aktier har nåtts av bland andra Oberndorfer m.fl. (2013) för
inkludering i ett hållbarhetsindex. Wai Kong Cheung (2010) resultat visar väldigt
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kortvariga men signifikanta positiva förändringar i tillgångars avkastning vid dagen
för och dagarna närmast eventet.
Motsägande resultat i tidigare studier, samt betydelsen av dessa för företag och
fondbolag vid övervägning att bli eller förbli hållbara, banar väg för ytterligare
forskning i ämnet. Forskningen bedrivs i detta fall med störst trovärdighet genom att
studera hur exogena variabler påverkar marknadens prissättning av tillgångar. Utöver
detta bör marknaden även vara tillräckligt effektiv för att reagera på informationen
för att uppnå robusta resultat (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013).

Delvis i linje med tidigare studier, så som Oberndorfer m.fl. (2013) och Wai Kong
Cheung

(2010),

kommer

i

denna

uppsats

prisförändringar

skapade

av

marknadsreaktionen på fonders inkludering i ett hållbarhetsindex att studeras.
Resultaten förväntas bidra med svar på frågan om hållbarhetsinformation påverkar
avkastningsmöjligheterna för fonder.

1.3.

Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida hållbarhetsinformation är viktig
för investerare vid val av fonder.

1.4.

Forskningsfråga

Skapar hållbarhetsinformation skift i avkastningsmöjligheter för fonder?
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1.5.

Disposition

Uppsatsens fortsatta disposition presenteras i korthet nedan. I nästkommande kapitel
beskrivs de olika teorier som uppsatsen tar stöd i för fortskridandet av arbetet.
Teorierna presenteras utifrån de delar som är relevanta för att uppnå syftet med
uppsatsen. I kapitel tre återfinns redogörelser för de metodval som gjorts, en
detaljerad

beskrivning

av

Morningstars

hållbarhetsbetyg

och

det

valda

jämförelseindexet (MSCI World Index), samt förtydligande av eventfönster och
estimeringsperiod. Kapitel fyra innehåller detaljer för hur datainsamlingen skett. Det
är i kapitel fem resultaten av uppsatsen presenteras, förklaras och analyseras
resultaten av genomförda hypotesprövningar, även en sammanfattning av resultaten i
stort ges i detta kapitel. I kapitel sex förs ytterligare resonemang kring resultaten,
samt vilka slutsatser och paralleller till tidigare forskning som kan dras. Vidare lyfts
begränsningar för denna studie, vilka leder till förslag till fortsatt forskning som
skulle kunna ge svar på frågor som uppsatsen lämnar obesvarade
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2. Teori
I detta teorikapitel kommer den teoretiska ansatsen för uppsatsen att redogöras för med utgångspunkt i
en bredare teoretisk bakgrund. Därefter presenteras en mer utförlig genomgång av teorier i det aktuella
ämnet.

2.1.

Teoribakgrund

Finansmarknaden karakteriseras av en strävan att uppnå goda ekonomiska resultat.
Grunden till detta antagande härstammar från Markowitz (1952) och Sharpe (1964)
där investerare dels antas vara rationella, dels agera på en effektiv marknad.
Rationalitet innebär att val av placering baseras på uppskattad risk och avkastning
(Markowitz, 1952). Sharpe (1964) vidareutformade grunden till portföljvalsteori där
investerare bör maximera förväntad avkastning vid val av investering. Ytterligare en
grundläggande teori i forskningsfältet är den effektiva marknadshypotesen, som
syftar till att marknaden är effektiv bland annat om den information som finns
tillgänglig på marknaden reflekteras i börspriser (Fama, 1970).

Portföljvalsteorin och effektiva marknadshypotesen motsäges av exempelvis Black
(1986), som hävdar att det inte är information som gör att marknadspriser snabbt kan
förändras, utan att det snarare är ett noise på marknaden skapat av olika aktörer.
Noise kan sammanfattas som den osäkerhet och oförutsägbarhet som finns på
marknaden vilken reflekteras i börspriser genom hur information förväntas påverka
företag (Black, 1986). Vidare menar Black (1986) att eventstudier inte kan förklara
prisförändringar till följd av event som huruvida information påverkar ett företag.
Istället motsvarar en eventuell prisförändring investerares förväntningar på hur
företaget kommer att påverkas och inte den faktiska påverkan (Black, 1986). Även
Fama (1965) hävdar att marknaden är oförutsägbar och att det inte går att basera risk
och avkastning på historiska data. Oförutsägbarhet grundas i att investerare har olika
uppfattningar om tillgångars verkliga värde, vilket skapar de oberäkneliga
kursförändringar på marknaden (Fama (a), 1965).
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Ytterligare bevis emot rationalitet är individers önskan att delta i goda gärningar eller
att undvika skadliga handlingar genom val av investeringar, vilket innebär att
individuella investerares beteende består av mer än rationalitet (Crilly, Schneider, &
Zollo, 2008). Detta är en motsägelse av antaganden om rationalitet, då det kan vara
fler än ekonomiska anledningar till varför en viss investering görs. Hittills har fokus
för CSR främst varit på organisatorisk nivå där avsikter, initiativ och resultat av
organisationers arbete med hållbarhetsfrågor studerats. Moir och Hockerts (2004)
nämner att det finns en trend för företag att marknadsföra arbete med hållbarhet för
att övertyga investerare att välja deras aktier. Ett motstånd mot hållbarhetsarbete på
organisationsnivå, som Banerjee (2014) framhäver med stöd av sin tidigare forskning
(Banerjee (a), 2007) är att CSR med dess sociala målsättning, inte överensstämmer
med nuvarande strukturer för hur företag skapar värde för sina ägare.

Det har däremot varit mindre fokus på individens roll i att främja hållbarhet. Moir och
Hockerts (2004) belyser att investerare i ökad utsträckning värdesätter ickefinansiella aspekter vid bedömning av företag. Investeringar i etiska och hållbara
fonder baseras på attityder, värderingar och beteenden. Forskning på individnivå
bygger på argument att ekonomiskt beteende har både en ekonomisk och en moralisk
dimension (Lewis, 2002).

Flera olika händelser och utomstående faktorer kan påvisas ha inverkan på
finansmarknaden, genom förändrat marknadsvärde av tillgångar och enskilda företag.
Exempel på detta är olika makroekonomiska faktorer (Culter, Poterba, & Summers,
1989), men även mer företagsspecifika faktorer, som finansiell rapportering (Healy &
Palepu, 1993) och skandaler (Christensen & Langer, 2009). Dessutom kan olika
tillgångars prissättning påverkas genom upp- eller undergradering i finansiella
rankingar (Goh & Ederington, 1999). Sättet som marknaden tar del av, och reagerar
på, dessa faktorer är genom informationssläpp som antingen är väntade eller oväntade
(Binder, 1998). Marknadsreaktionen på informationssläpp studeras främst med
eventstudier (MacKinlay, 1997; Binder, 1998). Användbarheten av eventstudier
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baseras på antagandet att information direkt återspeglas i fond- och aktiepriser, då
investerare antas vara rationella (MacKinlay, 1997).

2.2.

Portföljvalsteori

Som tidigare nämnts är upphovsmakarna till portföljvalsteorin Markowitz (1952) och
Sharpe (1964), teorin innebär att investerare antas vara rationella och agera på en
effektiv marknad. Markowitz (1952) menar att det enda sättet som en investerare
antas välja en tillgång är genom dess förväntade framtida värde och förväntad risk,
uttryckt i dess standardavvikelse. Sharpe (1964) utvecklade denna teori för att
förklara på vilket sätt priset för tagen risk baseras på de grundläggande influenserna
av investerarens preferenser, samt för att konstruera en teori för marknadsjämvikt
med tillgångspriser under påverkan av risk. Sharpe (1964) betonade värdet av
diversifiering för att uppnå en lägre total risk, därtill påvisades att en portföljs totala
risk är lägre än den sammanlagda risken för varje enskild investering.

Det finns två olika sätt att diversifiera innehavet i fonder, nämligen aktiv och passiv
förvaltning. Aktiv förvaltning antas ge högre avkastning än passiv, då innehållet väljs
avsiktligen för att uppnå en högre avkastning än det jämförelseindex som används
(Wermers, 2000). Detta har dock motbevisats av bland andra Shukla (2004), vars
resultat visar att den ökade avkastningen som aktivt förvaltade fonder inte överskrider
den kostnad (förvaltaravgift) de medför. Aktiv förvaltning uppnår alltså inte motivet
att öka erhållen avkastning för investeraren (Shukla, 2004). Istället för restriktioner
gällande företagens ekonomiska prestanda, sätts för hållbara fonder restriktioner
gällande fonders hållbarhetsprestanda. Passiv förvaltning gör ingen åtskillnad mellan
attraktiva och mindre attraktiva tillgångar på marknaden, utan en slumpmässig
sammanställning av tillgångar görs för en fond (Timbers & Wellington, 1997).
Timbers och Wellington (1997) menar av denna anledning, att passivt förvaltade
fonder antas prestera i linje med marknaden, då ingen ansats görs att överträffa
marknaden, representerad som det jämförelseindex som används.
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Aktiv och passiv förvaltning kan kopplas till formeringen av den effektiva fronten,
utvecklad av Sharpe (1964). Passiv förvaltning gör inte några restriktioner för vilka
tillgångar som ingår i fonden, vilket aktiva förvaltning gör (Boudt, Cornelissen, &
Croux, 2013). Vidare framhäver Boudt, Cornelissen och Croux (2013) fyra olika
slags förändringar som fronten kan genomgå till följd av olika slags restriktioner,
vilka presenteras nedan med tillhörande visualiseringar av Boudt, Cornelissen och
Croux (2013), sida 257 i Bilaga 2.

Ingen förändring sker från den ursprungliga fronten, om portföljen med minst
tracking error uppfyller kravet som ställs på hållbarhet samt om högre
avkastningsmöjligheter associeras med högre hållbarhet för den aktivt förvaltade
portföljen (Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013). Enligt Boudt, Cornelissen och Croux
(2013) innebär tracking error den avkastningsavvikelse från index som sker när
enbart utvalda tillgångar väljs att ingå i portföljen.

Figur 1. Hyperbolen när portföljen med minst tracking error uppfyller kravet som ställs på
hållbarhet samt när högre avkastningsmöjligheter associeras med högre hållbarhet
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013, s. 257)
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Om hållbarhetsrankingen för tillgången är lägre än den som önskas, hamnar effektiva
fronten för den aktivt förvaltade fonden under fronten för den passivt förvaltade
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013). Att den aktivt förvaltade fondens effektiva
front är placerad under den passiva, innebär enligt Boudt, Cornelissen och Croux
(2013) att den aktiva investeraren möter högre avvikelse från index för en given
avkastning.

Figur 2. Hyperbolen då den aktiva investeraren möter högre avvikelse från index för en given
avkastning
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013, s. 257)

Den tredje förändringen inträffar då den aktivt förvaltade fonden möter den av
investeraren önskade hållbarheten, men då mer effektiva alternativ längs fronten
innehar lägre grad av hållbarhet (Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013). Formen som
fronten tar i detta fall är smalare än den ursprungliga, då bara den vänstra delen av
hyperbolen är den samma, men ändarna avviker mot varandra från den ursprungliga
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013).
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Figur 3. Hyperbolans förändring då den aktivt förvaltade fonden möter den av investeraren
önskade hållbarheten
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013, s. 257)

Den sista varianten av den hyperbola som aktivt förvaltade fonder tar är motsatsen till
den tredje. I denna ligger enligt Boudt, Cornelissen och Croux (2013) den vänstra
delen av fronten till höger om den ursprungliga, men frontens ändar sammanfaller
med den passiva frontens ändar. Scenariot inträffar då portföljen med lägst avvikelse
från index inte alls är acceptabel ur en hållbar synvinkel, alltså ligger under gränsen
som satts för hållbarhet, men där graden av hållbarhet ökar längs med den effektiva
fronten (Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013).
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Figur 4. Hyperbolan då portföljen med lägst avvikelse från index inte alls är acceptabel ur en
hållbar synvinkel
(Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013, s. 257)

Den metod som används vid val av tillgångar att ingå i hållbara fonder eller
hållbarhetsindex kallas screening. Hur dessa metoder genomförs varierar vilket, som
tidigare nämnts, påverkar jämförbarheten negativt (Delmas & Blass, 2010).
Olikheterna består exempelvis i att vissa värderar bolagsstyrning högt, medan andra
istället fokuserar på hur utsatta företag är för miljörisker (Delmas & Blass, 2010).
Metoden kan antingen genomföras med negativ eller positiv screening, där negativ
exkluderar företag som inte presterar bra på vissa kriterier för miljö, sociala aspekter
och bolagsstyrning, medan positiv innebär att enbart företag med bra prestationer i
dessa aspekter inkluderas (Delmas & Blass, 2010). Överväganden gäller av denna
anledning, att antingen bestraffa de som har dåligt hållbarhetsbetyg, belöna eller de
som har bra. Delmas och Blass (2010) påpekar att det anses vara enklare att
bestämma vilka företag som ska exkluderas, än inkluderas, och att negativ screening
oftast används. För hållbarhetsindex sker urval genom att rangordna företag i en
bransch enligt bäst-i-klassen-principen (Delmas & Blass, 2010).
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Betydelsen av olika screening-processer har påvisats vara negativt relaterat till
finansiell prestation av bland andra Trinks och Scholtens (2016) och Capelle‐
Blancard och Monjon (2014). Genom Trinks och Scholtens (2016) studie
framkommer att detta är resultatet av en alternativkostnad, för att investera mer
hållbart, vilket leder till bristfällig finansiell prestation. Dessutom kan det konstateras
att hållbarhetsfonder inte överpresterar traditionella fonder, oavsett vilket mått för
finansiell prestation som används (Capelle‐Blancard & Monjon, 2014). Dock påvisar
Capelle‐Blancard och Monjon (2014) att förhållandet mellan screening och finansiell
prestation istället är positivt om fler och hårdare kriterier efterföljs. Av dessa
anledningar är det empiriskt bevisat att screening-processer medför en trade-off
mellan investerares värderingar och avkastning erhållen genom hållbara fonder
(Trinks & Scholtens, 2016; Capelle‐Blancard &Monjon, 2014).

2.3.

Informationsasymmetri

Arkelof (1970) beskriver i sin studie om informationsasymmetri att lemon-problemet
uppstår, då olikheter i information mellan aktörer, samt skilda incitament mellan
företag och investerare, existerar. Av denna anledning skulle enligt Healy och Palepu
(2001) marknaden undervärdera bra investeringar samt övervärdera sämre, baserat på
den information som finns tillgänglig, om inte lemon- problemet löses helt.

Ett sätt att lösa eller i varje fall minska lemon-problemet är genom ökad kvalitativ och
kvantitativ informationsdelgivning av det socialt ansvarsfulla företaget (Rhodes,
2010).

Resultaten

av

Cho,

Lee

och

Pfeiffers

(2013)

studie

visar

att

hållbarhetsprestanda har en stor inverkan för att reducera informationsasymmetri för
investerare. Det bevisas av att såväl information om positiv som negativ CSRprestanda har bevisats vara betydelsefull för reduceringen av informationsasymmetri,
men att negativa prestationer visat sig ha störst inverkan för reduceringen i detta
anseende (Cho, Lee, & Pfeiffer, 2013). Enligt Cho, Lee och Pfeiffer (2013) är
anledningen till att informationsasymmetri minskar genom bättre CSR-rapportering
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att investerare vid positiva nyheter tolkar detta som en signal för bättre
företagsstyrning, medan negativa nyheter kan tolkas som försämrade möjligheter för
goda finansiella prestationer. Exempel på positiva respektive negativa nyheter är ökad
miljöinsats, respektive oduglig bolagsstyrning ur hållbarhetsperspektiv (Cho, Lee, &
Pfeiffer, 2013).

Enligt Rhodes (2010) grundar företag val av rapportering av hållbarhetsinformation
på de kostnader det medför, och på nyttan av lägre kostnader för kapital till följd av
eventuella goda prestationer av hållbarhetsfonder. Företag som inte anser det vara
lönsamt att ingå i ett hållbarhetsindex eller en hållbarhetsfond, kommer av denna
anledning inte att bekosta rapportering av den information som motsvarar de
hållbarhetskriterier som fondförvaltare ställer (Rhodes, 2010). För att lösa
informationsasymmetri som finns på marknaden för hållbara investeringar,
underskattas

möjligheterna

som

globala

initiativ

medför

för

gemensamt

tillvägagångssätt (Rhodes, 2010). Rhodes (2010) menar att informationsasymmetri
grundas i bristen på gemensamma tillvägagångssätt för bedömning av hållbara
tillgångar. Trots ökad belysning av betydelsen av information gällande företags
hållbarhetsarbete, finns bevis för att investerares bedömning av ett företags värde
begränsas av informationsbrist (Cho, Lee, & Pfeiffer, 2013). För att övertyga
investerare att deras investeringar behandlas enligt deras förväntningar behöver
företag informera fondförvaltare om trovärdighet i deras arbete med hållbarhet,
dessutom behöver förvaltare framföra denna information för portföljkomponeringen
på ett tillförlitligt sätt till investerarna (Rhodes, 2010).

Enligt Rhodes (2010) kan portföljkomponeringen begränsas av exkludering eller
inkludering av

aktier

baserat

på etiska

kriterier.

Ökad rapportering av

hållbarhetsarbete kan kompensera för eventuella uppoffringar för begränsad
diversifiering av hållbara fonder (Cortez, Silva, & Areal, 2009). Vid beslutsfattande
balanseras etiska preferenser med osäkerheten för fondens förmåga att leva upp till
dess etiska förpliktelser (Rhodes, 2010).
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2.4.

Arbitrageteori & effektiva marknader

Arbitrage innebär köp och försäljning av samma tillgång vid samma tillfälle på olika
marknader för att kunna dra nytta av prisskillnader som finns (Kaza, 2000). I
samband med utnyttjandet av dessa arbitragemöjligheter tar investeraren teoretiskt
sätt ingen risk, då köp och försäljning sker samtidigt (Shleifer & Vishny, 1997).
Enligt Kaza (2000) uppstår arbitragemöjligheter från exempelvis företagsfusioner
genom att skillnad mellan marknadspriset och faktiska fusionspriset för en tillgång
uppstår. Vidare kan ursprunget till arbitrage ses som en följd av ett noise (se
redogörelse för noise i kapitel 2.1) som orsakar felaktig prissättning på marknaden
(Shleifer & Vishny, 1997)

Arbitrageteorin utvecklades av Ross (1967) som ett alternativ till mean variance
CAPM vilken har redogjorts för ovan. Teorin grundas på lagen om ett pris där alla
identiska tillgångar har samma pris på en effektiv marknad (Yao, Mei, & Clutter,
2014). Om marknaden är effektiv är marknadsaktiviteten högre, vilket inte möjliggör
höga vinster till följd av arbitrage (Akram, Rime, & Sarno, 2008). Lagen om ett pris
förutsätter

alltså

att

det

inte

skulle

kunna

förekomma

några

riskfria

arbitragemöjligheter (Lamont & Thaler, 2003). Arbitrage spelar en stor roll vid analys
av en tillgångsmarknad, då den ämnar att föra tillgångspriser tillbaka till dess verkliga
värde, samt på så sätt bibehålla marknadseffektiviteten (Shleifer & Vishny, 1997).
Uppkomsten av arbitragemöjligheter motsvarar en ineffektiv marknad, då lagen om
ett pris inte uppnås. Möjligheten att nå onormala avkastningar försvinner om ett stort
antal investerare försöker ta del av arbitragemöjligheten (Shleifer & Vishny, 1997).

Effektiva marknadshypotesen baseras på att börspriser bör reflektera all information
som finns tillgänglig på marknaden. Antaganden till denna finansiella teori är att
aktörer antas vara rationella och att tillgångars priser är nära dess verkliga värde
(Chaffai & Medhioub, 2014).
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Uppdelning av olika marknadseffektiviteter introducerades först av Roberts (1959),
som sedan utvecklades och utvärderades av bland andra Fama (1970). De tre olika
graderna av effektivitet är svag, semistark samt stark (Roberts, 1959). Svaga
effektivitetstester innebär att all information finns i dagens prissättning vilket
inkluderar historiska priser volymer, och avkastningar. Semistarka tester berör hur
effektivt marknaden tar till sig information som är offentligt tillgänglig. Starka
effektivitetsteser åsyftar att undersöka om vissa intressentgrupper har monopolistisk
tillgång till viss information som är relevant för prissättning av värdepapper. Fama
(1991) utvecklar den förstnämnda effektiviteten till att ytterligare inkludera variabler
som direktavkastning och ränta (Fama (c), 1991). Semistark effektivitet beskriver hur
snabbt

tillgångspriser

reflekterar

informationstillkännagivanden.

Stark

marknadseffektivitet belyser om det finns investerare som innehar icke-offentlig
information, som inte är fullständigt reflekterad i marknadens prissättning av
tillgångar (Fama (b), 1970). Fama (1970) föreslog ändrade benämningar för
semistarka och starka effektiviteter, till eventstudier respektive insiderinformation.
Eventstudier, även kallad residualanalys (Fama (b), 1970), genererar användbara
resultat för hur börspriser reagerar på information (Fama (d), 1998). Anledningen till
att eventstudier ger det mest omedelbara beviset för marknadseffektivitet är att denna
metod belyser problemet för skillnaden mellan marknadens grad av effektivitet och
jämviktspriser (Fama (c), 1991).

Barberis, Shleifer och Vishny (1998) hänvisar till ett flertal tidigare studier som visar
att över en kortare period, en till tolv månader, underreagerar marknaden på ny
information. Anledningen resoneras vara att information behöver längre tid för att få
effekt på marknaden. På längre sikt, tre till fem år, överreagerar istället marknaden
vilket medför att tillgångar blir övervärderade (Barberis, Shleifer, & Vishny, 1998).

Fama (1976) drar slutsatsen att marknaden är ineffektiv bland annat då den inte
reagerar snabbt på den information som tillhandahålls. Ineffektiviteten avspeglas i
detta fall i marknadens prissättning av den aktuella tillgången. Vidare hävdar Chaffai
och Medhioub (2014) att över- och underprestationer på marknaden istället kan
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förklaras med investerares beteende, en motstridig slutsats till att marknaden behöver
lång tid på sig att reagera på informationen.

För denna uppsats antas, trots viss tidigare empirisk motsats, att marknaden reagerar
effektivt på information, i detta fall hållbarhetsinformation, vilket avspeglas i
antingen över- eller undervärdering av fondens värde.

Enligt anhängare till den effektiva marknadshypotesen är det inte möjligt för hållbara
fonder att överprestera vanliga, då hållbara fonder inte kan generera abnormal
avkastning (Luc, Jenke, & Chendi, 2008). Luc, Jenke och Chendi (2008) menar dock
att screening-processer bidrar med information som annars inte vore tillgänglig för
investerare. Detta kan leda till bättre riskjusterade avkastningar vilket skapar bättre
investeringar samtidigt som samhället i stort gynnas (Luc, Jenke, & Chendi, 2008).

2.5.

Behavioral finance

Behavioral finance är en teori som söker förklara psykologiska och emotionella
faktorers inverkan på börsmarknaden och hur beteende hos investerare påverkar
marknadseffektiviteten (Chaffai & Medhioub, 2014). Ursprunget till denna teori är en
motreaktion på effektiva marknadshypotesen som introducerades av Fama m.fl.
(1969). Shiller (1984) var den som utvecklade motreaktionen och diskuterade att
psykologiska faktorer mycket väl kan vara en övervägande anledning till att priser på
denna

aggregerade

aktiemarknader

förändras.

Oväntade

utvecklingar

på

aktiemarknaden kan liknas med ologiska förändringar i allmänna attityder i samhället,
såsom trender för mat, kläder, hälsa och politik (Shiller, 1984).

Behavioral finance innebär således att det inte bara är rationalitet som styr
investerares beslutprocesser utan även exempelvis utbildning, yrke och värderingar
(Chaffai & Medhioub, 2014), men även känslor och sociala faktorer (Guzavicius,
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Vilke, & Barkauskas, 2014). Enligt Guzavicius, Vilke, & Barkauskas (2014)
kombinerar teorin psykologiska och ekonomiska forskningsområden för att utforska
den underliggande anledningen till irrationella val av lån och sparande. Beslut görs
inte enbart på materiella och rationella grunder, istället kan individer antas följa vissa
traditioner eller bara undvika stora risker vid val av investeringar (Guzavicius, Vilke,
& Barkauskas, 2014). I en studie genomförd av Chaffai och Medhioub (2014)
framförs att marknadsinformation inte kan leda till marknadseffektivitet, med
bakgrund av behavioral finance. Med andra ord, att information inte påverkar
marknadseffektiviteten då även investerares beteende influerar detta samband. Detta
skulle kunna vara en förklaring, förutom effektiva marknadshypotesen, till Luc, Jenke
och Chendis (2008) påstående att hållbara fonder inte kan överprestera vanliga.

Beteende leder till över- eller underprissättning av tillgångar men detta stabiliseras av
rationella investerare som ser över- eller underavkastningsmöjligheter för att öka
vinsten (Guzavicius, Vilke, & Barkauskas, 2014). Värderingar som påverkar
investerares beteende leder, enligt Chaffai och Medhioub (2014), till att irrationella
investeringsbeslut fattas. Irrationella investerare möjliggör på detta sätt för rationella
investerare att dra nytta av arbitragemöjligheter (Chaffai & Medhioub, 2014). Enligt
Shiller (1984) uppstår arbitragemöjligheter genom spontana reaktioner på exempelvis
event. Eftersom reaktionerna är baserade på etiska värderingar görs kopplingen för
denna studie att behavioral finance kan förklara etiska handlingar på fondmarknaden.
Investeringar som görs utifrån ett hållbarhetsperspektiv väljs inte med avsikt att
enbart generera avkastningar utan även att bidra till ökad samhällsnytta (Guzavicius,
Vilke, & Barkauskas, 2014). De etiska värderingar som bidrar till att dessa
irrationella investeringar görs, baseras enligt behavioral finance på sociala, kognitiva
och emotionella faktorers inverkan på investeringsval (Chaffai & Medhioub, 2014).
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2.6.

Ekonomiska initiativ för företag

För ett företag att bli eller fortsatt vara hållbara behövs ekonomiskt initiativ,
exempelvis genom ökat marknadsvärde (Wai Kong Cheung, 2010). Ekonomiska
incitament är grunden för att rationellt genomföra de åtgärder som krävs, då
rationalitet innebär att investeringen bara genomförs om den är lönsam (Markowitz,
1952). Frågan om frivilliga aktiviteter inom mänskliga rättigheter, miljö och
bolagsstyrning leder till finansiell lönsamhet kan vara avgörande för om bolag väljer
att arbeta mer hållbart, då de antas agera rationellt (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, &
Ziegler, 2013). I tidigare studier undersöks huruvida inkludering och exkludering i
hållbarhetsindex påverkar ett företags värde exempelvis i Oberndorfers m.fl. (2013)
studie. Denna studie gör liknelsen att ett företags värde inte bara kan påverkas genom
att aktien inkluderas i ett hållbarhetsindex utan även genom inkludering i en
hållbarhetsfond.

Oberndorfer m.fl. (2013) visar genom sin studie att ökat fokus på CSR och
medföljande förbättrat rykte samt kostnadsbesparingar från ökat informationsflöde till
intressenter har inte visats vara ekonomiskt belönat av investerare (Oberndorfer,
Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013). Med andra ord kan det påvisa att inkludering i
ett hållbarhetsindex värderas negativt, då investerare bedömer företags tillämpning av
hållbarhet i bolagets styrning som enbart en symbolisk handling (Oberndorfer,
Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013).

På kort sikt har det dock bevisats att företag kan dra nytta av att klassas som hållbara,
medan företag på lång sikt inte har någon nytta av att klassificeras som hållbara (Wai
Kong Cheung, 2010). Motsatsen har bevisats av bland andra Kim (2010), vars
resultat visar att en hög grad av hållbarhet inte kan generera kortsiktiga abnormala
avkastningar. Vinster genereras först på längre sikt då hållbarhet är ett långsiktigt
åtagande (Kim, 2010). Enligt den effektiva marknadshypotesen är ny information
dock endast märkbar på marknaden genom abnormala avkastningar kort efter
publiceringen, då informationen snabbt inkluderas i tillgångspriset (Hall & Rieck,
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1998). Hall och Rieck (1998) påpekar, med referat till Wood och Jones (1994)
litteraturgenomgång, att tio av elva eventstudier mellan 1979 och 1992 visar
signifikanta minskningar av börspriser, till följd av tillkännagivande om hållbarhet
(Hall & Rieck, 1998).

Curran och Moran (2006) kommer fram till att det inte går att bevisa varken positiv
effekt av inkludering eller negativ effekt av exkludering på kort sikt i ett
hållbarhetsindex. Däremot menar de att det är viktigt för företag på lång sikt att
inkluderas för att kunna dra nytta av rykteseffekter (Curran & Moran, 2006). För att
öka den kortsiktiga prissättningen på en aktie kan bolag ta till kostsamma handlingar
genom att flytta investeringar till CSR-investeringar (Naughton, Wang, & Yeung,
2014).

I samtliga nämnda studier presenteras högst varierande slutsatser om företag bör
involvera hållbara åtaganden. Då frågan är av stor betydelse för företag vid val av
strategi (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013) är det viktigt att forskning
söker få enhetliga resultat för bolagen att följa.

2.7.

Hypotesformulering

För formulering av studiens hypoteser tas stöd från ovanstående presenterad
teoridiskussion och dess implikationer för studiens fortskridande presenteras i sin
korthet. Grunden för antaganden gällande individers rationalitet och att dessa agerar
på effektiva marknader, som härstammar från Markowitz (1952) och Sharpe (1964),
innebär att investerare värderar högre avkastning och lägre risk framför andra
alternativ av portföljer. Investerares rationalitet har motbevisats, exempelvis genom
att välja investeringar utefter värderingar och en strävan att delta i goda gärningar
(Crilly, Schneider, & Zollo, 2008). Med andra ord innehar ekonomiskt beteende både
en ekonomisk och en moralisk dimension (Lewis, 2002). Dessa värderingar skapar
irrationalitet och är bidragande till över- och underavkastningar av olika slags
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investeringar, vilket förklaras vara del av osäkerheten som karakteriserar
finansmarknaden (Fama (a), 1965). Investerares värderingar kan, genom en
eventstudie, observeras genom den reaktion som skapar eventuella abnormala
avkastningar till följd av informationssläpp (MacKinlay, 1997; Binder, 1998). Det är
passande att undersöka den kortsiktiga effekten av information då information antas,
enligt teorier om effektiva marknader och arbitrage, endast vara observerbar kort efter
ett event ägt rum (MacKinlay, 1997; Hall & Rieck, 1998).

Vidare sker portföljsammansättning antingen genom aktiv eller passiv förvaltning,
där hållbarhetsfonder klassas som aktivt förvaltade då dessa genomgått screeingprocesser. Aktiv förvaltning kan kopplas till förändringar av den effektiva fronten för
portföljen, eftersom urvalet av möjliga investeringar begränsas till de som uppnår
kriterierna vid screening- processer (Boudt, Cornelissen, & Croux, 2013). Av denna
anledning är det empiriskt bevisat att screening-processer medför en trade-off mellan
investerares värderingar och avkastning erhållen från hållbara fonder (Trinks &
Scholtens, 2016; Capelle‐Blancard &Monjon, 2014). Med ökad kvalitativ och
kvantitativ delgivning av information gällande hållbarhet antas lemon-problemet som
finns mellan mer informerade och mindre informerade marknadsaktörer minskas
(Rhodes, 2010). Om informationsasymmetri minskar till följd av publicering av
hållbarhetsinformation antas detta synas i abnormala avkastningar för de berörda
tillgångarna.

För företag att inkludera hållbarhetsåtaganden i styrningen av företaget, behövs
ekonomiska initiativ, exempelvis genom ökat marknadsvärde (Wai Kong Cheung,
2010). Av denna anledning är det av stor vikt att besvara frågan om frivilliga
aktiviteter inom mänskliga rättigheter, miljö och bolagsstyrning leder till finansiell
lönsamhet (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013)

För formulering av hypoteser tas inspiration från Oberndorfers m.fl. (2013) första
hypotes gällande aktiers finansiella prestation på kort sikt vid inkluderingen i ett
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hållbarhetsindex. Vad som skiljer denna studies hypoteser från Oberndorfers m.fl.
(2013) hypotes är att två olika kortsiktiga perioder väljs. Denna studie har således
hypoteser för både hela eventfönstret (fem dagar) samt för dagen för
informationssläppet (eventdagen). Den korta sikten väljs med avsikt att minska
effekten av andra faktorers inverkan på abnormal avkastning i eventfönstret (Curran
& Moran, 2006). Dessutom antas marknadsreaktionen endast vara synlig kort efter
informationssläppet

då

informationen

snabbt

inkluderas

i

marknadspriset

(MacKinlay, 1997; Hall & Rieck, 1998).

Orsaker till att pröva hypoteser för två tidsperioder är huvudsakligen två. Dels för att
kunna se om informationen läckt innan informationssläppet och för att se den
genomsnittliga effekten av informationen (genom att undersöka hela eventfönstret),
dels för att se marknadsreaktionen för enbart den dag som informationen
publicerades.

Denna studies fokus på abnormal avkastning grundas i att denna dels används i flera
tidigare studier (MacKinlay, 1997; Binder, 1998), dels att investerares tolkning av
den oväntade informationen synliggörs genom den abnormala avkastningen (Hall &
Rieck, 1998). Den kumulativa avkastningen beräknas för att förklara den totala
effekten av informationens påverkan på marknaden över hela den valda tidsperioden.

Hypotes I
Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är positiv på dagen för
informationssläppet.
Hypotes II
Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är på kort sikt positiv.
Hypotes III
Den totala effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är på kort
sikt positiv.
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3. Metod
I följande avsnitt redogörs för metoden som används i syfte att kunna besvara forskningsfrågan: hur
avkastningsmöjligheter för fonder påverkas av hållbarhetsinformation. Dessutom görs en grundlig
förklaring av Morningstars hållbarhetsranking och de olika hållbarhetsbetygen, vilket är grunden för
uppsatsens fortsatta metod. Även delkomponenterna för den valda metoden förklaras ytterligare i detta
kapitel.

3.1.

Forskningsansats

Forskningsansatsen som används för att förklara den empiri som samlats in för denna
uppsats och förklara resultaten utifrån befintliga teorier kallas deduktiv (Tivenius,
2015). Deduktiv ansats ämnar dra slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna
principer. En gren av denna ansats, vilken denna småskaliga undersökning kan
kategoriseras som, är den hypotes-deduktiva ansatsen. Denna ansats utgår från teori
som sedan leder till antaganden om verkligheten vilka formuleras i hypoteser (Olsson
& Sörensen, 2011). Den forskningsinriktning som studien följer, med anledning av
dess syfte, är den positivistiska.

I denna eventstudie samlas kvantitativt hårddata in, som används för att undersöka
utvecklingen av abnormala avkastningar för ett urval av fonder under tidsperioden
(Wood & Jones, 1994). Abnormal avkastning är den avkastning som erhålls över eller
under den avkastning som fonden skulle erhållit om den följt marknadens utveckling.
Utöver den abnormala avkastningen kan även mått på risk och likviditet användas, för
att se hur tillgången påverkas till följd av ett informationssläpp, vilket gjorts i Wai
Kong Cheungs (2010) studie.

Forskning av kvantitativ art syftar, likt denna studie, till att finna bekräftelse mellan
teori och forskning genom hypotesprövning (Olsson & Sörensen, 2011). Dessutom
anses resultat av kvantitativa studier vara mer generella, variablerna vara entydiga,
giltiga och tillförlitliga (Olsson & Sörensen, 2011). Vad som utmärker kvantitativa
tillvägagångssätt är reproducerbarhet och objektivitet. Innebörden av detta är att det
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ska gå att upprepa studien och nå samma resultat, vilket leder till krav på att
subjektiviteten åsidosätts (Olsson & Sörensen, 2011). Genom dessa karaktärsdrag
ökar även jämförbarheten mellan studiens resultat och de resultat som tidigare eller
senare uppnås. Med hypotesprövning kan teorier antingen utvecklas, bekräftas, eller
behöva omarbetas genom ytterligare prövning (Olsson & Sörensen, 2011). Beroende
på huruvida resultaten i denna uppsats överensstämmer eller motsäger tidigare
forskningsresultat, kan det resoneras i vilken riktning teorin kan tänkas gå.

3.2.

Metodbakgrund

För att studera marknadsreaktionen efter det att Morningstars hållbarhetsbetyg
publicerats är en eventstudie passande. Eventstudiemetodologin har, som nämndes
tidigare, blivit en slags standard för att mäta tillgångars prisförändringar vid olika
slags event (Binder, 1998). En av de aspekter som eventstudier används för, vilken
även kommer vara grunden för detta arbete, är att testa hypoteser kring hur effektivt
marknaden tillgodogör sig information (Binder, 1998). Vad som kan påverka en
eventstudies trovärdighet är huruvida informationssläppet är känt eller okänt. Utifrån
Binders (1998) definition av kända och okända eventdatum kan Morningstars
publicering av de nya hållbarhetsbetygen klassas som okänd. Detta trots att
Morningstar redan under sista delen av 2015 meddelade att betyget skulle publiceras,
samt publicerade dokumentet som beskriver hur måttet tas fram 16 februari
(Morningstar Research, 2016). Datumet för det faktiska informationssläppet var dock
inte känt på marknaden.

3.3.

Morningstar sustainability rating

Följande redogörelse baseras på det metoddokument skrivet av Paul Justice och Jon
Hale som publicerades av Morningstar Research på Morningstars hemsida den 16
februari 2016. Hållbarhetsrankingen består av tre delar: hållbarhetsvärde, procentuell
ranking i kategori, samt ett betyg i form av jordglober.
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Först och främst hämtas data från Sustainalytics, arbete i ESG- frågor. Dessa data är
ojämförbara mellan olika branscher. Betygen är baserade, i likhet med andra
hållbarhetsbetyg och – index, på mer än icke-kvantifierbara (kvalitativa) grunder
(Capelle‐Blancard & Monjon, 2014). Detta innebär att metoden delvis inkluderar
subjektiva bedömningar för framtagandet av betyget. Det finns variationer mellan
vilka kriterier som används för respektive bransch, då vissa kan antagas ha mer
påverkan på, exempelvis miljö, medan en annan antas arbeta mer med frågor rörande
mänskliga rättigheter, och en tredje bör ha mer fokus på bolagsstyrning. Genom att
normalisera2 värdet ett företag fått av Sustainalytics ges möjlighet till jämförelse av
företag i olika branscher. Från detta värde subtraheras sedan ett värde motsvarande
ESG- kontroverser. Resultatet är Morningstars hållbarhetsvärde, med ekvationen:

Formel 1: Hållberhetsbetyg

Hållbarhetsbetyg för porfölj = Portföljens ESG-betyg - Avdrag för portföljens kontroverser

(Baserad på Morningstar Research, 2016, s. 1)

Avdrag för kontroverser beräknas på följande sätt. Precis som för den data som
hämtas från Sustainalytics, är även de framtagna kontroverserna baserade på
subjektiva grunder, då inte heller kontroverser är fullt kvantifierbara. ESG-relaterade
incidenter bedöms i termer av vilken grad av påverkan incidenten har på miljö och
samhälle, men även den risk som företaget bedöms erhålla till följd av händelsen.
Även företags involvering i pågående kontroverser tas i beaktning. Effekterna av
dessa parametrar rankas sedan på en skala från 0 till 100, där 100 innebär att företaget
inte bär någon risk för konsekvenser av incidenser, samt att inga bevis finns för
kontroverser som företaget är inblandat i, därför inte heller någon påverkan på miljö
och samhälle. Noll på skalan innebär motsatsen, att företaget utsatts för hög risk till
följd av inblandning i kontroverser, samt att det finns allvarlig påverkan på miljö och
2

Se Bilaga 1 för metod
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samhälle. Morningstar omvandlar sedan denna skala till den avdragsskala som
används vid beräkningen av hållbarhetsbetyg för skilda fonder. Genom denna
avdragsskala får de portföljer med bästa betyg noll i avdrag på ESG-betyget, medan
de som har sämst betyg får ett avdrag på 20. Ju högre avdrag för kontroverser, desto
mindre totalt hållbarhetsbetyg erhålls.

Den andra delen är det vad som kallas procentuell ranking i kategori. I detta mått
framgår tydligt att jämförelsen görs inom samma kategori, det vill säga inte mellan
branscher eller industrier. Enkelt uttryckt är det hur högt eller lågt ett företags
hållbarhetsvärde är i förhållande till andra aktörer inom samma bransch. Indelningen
av bransch är den samma som för Morningstars vanliga rankning av företags och
fonders finansiella prestation. Efter rangordningen delas organisationerna in efter en
normalfördelning, är de 10 % med bästa får betyg fem, nästföljande 22, 5 % får fyra,
de 35 % som är medel får en trea som betyg, de 22, 5 % som är under medel erhåller
en tvåa i betyg, samt de med sämst placering i rankingen får en etta. Kontroverser
resulterar även här i avdrag på mellan ett till fem för detta betyg.

Utifrån den procentuella rankingen ges ett absolut visuellt betyg i form av jordglober
för företag inom en kategori, vilka indelas på samma sätt som i Morningstars
finansiella ranking. En fond kan bli tilldelad mellan en till fem jordglober, enligt
samma normalfördelade indelning som vi redogjort för ovan gällande den
procentuella rankingen. En fond som har 96 % i ranking ges det lägsta absoluta
betyget: en jordglob, medan en fond med 1 % i procentuell ranking i kategori erhåller
det högsta: fem jordglober. Det kan uttryckas som att den ackumulerade indelningen
summeras från normalfördelningskurvans högra sida, alltså att de portföljer som
hamnar längst till höger i normalfördelningskurvan (högst procentuell ranking) får en
jordglob. De fonder som istället hamnar längst till vänster i normalfördelningen (lägst
procentuell ranking) får fem jordglober.
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3.4.

Eventstudie

Eventstudier har blivit en standardmetod för att mäta tillgångars reaktion på vissa
tillkännagivanden eller event (Binder, 1998). Hall och Rick (1998) framhäver att
eventstudier, genom tillgångspriser och avkastningar, mäter den direkta effekten av
vissa event. Vidare grund för valet av metod baseras på Hall och Rick (1998)
argument för dess koppling mellan specifika handlingar eller event och specifika prisoch avkastningsförändringar, samt dess styrka i att undvika påverkan av andra
faktorer under undersökningstillfället. I praktiken innebär det att eventstudier används
för att bland annat testa nollhypoteser för hur marknaden inkorporerar information,
för detta hänvisar Binder (1998) till Fama (1991) där samlade bevis för detta
presenteras. Fama m.fl. (1969) introducerade den metodologi som idag används inom
fler användningsområden än vad studiens syfte var: marknadsreaktionen vid
aktiesplit. Centralt för en eventstudie är mätningen av den abnormala avkastningen
för en investering (MacKinlay, 1997).

Eventstudiemetodologin kan delas in i två kategorier, statistisk och ekonomisk, där
den statistiska metoden följer statistiska antaganden gällande avkastningarnas
mönster och beror inte på några ekonomiska argument (MacKinlay, 1997).
Ekonomiska beror på antaganden gällande investerares beteenden och är inte enbart
baserade på statistiska antaganden. Även om ekonomiska metoderna möjliggör
beräkning av mer precisa resultat har de statistiska metoderna bevisats ge realistiska
utfall (MacKinlay, 1997). Marknadsmodellen är en av de statistiska metoder som kan
användas. Denna metod är relativt enkel att applicera, samt är den ursprungliga
modellen som användes av Fama m.fl. (1969) för att beräkna den abnormala
avkastningen.

Av

dessa

anledningar

följer

även

denna

eventstudie

marknadsmodellen, där syftet är att undersöka om fondmarknaden reagerar på
information gällande hållbarhet.
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3.4.1. Jämförelseindex

För att jämföra de utvalda fondernas avkastningsutveckling med marknadens under
den valda perioden, valdes ett jämförelseindex att representera marknaden i stort.
Jämförelseindexet som valts för denna uppsats är Morgan and Stanley Capital
International World Index (MSCI World Index). MSCI är ledande inom konstruktion
av index och har existerat i över 40 år, samt har rankats som förstahandsval av de
största investerare som söker ett globalt riktmärke (MSCI, 2016). Valet baseras på att
MSCI är ett erkänt världsomfattande index och att deras dagsdata ger en indikation på
marknadens utveckling i stort för den valda perioden. Genom att använda oss utav
detta världsindex kan vi tillföra en tillförlitlighet och trovärdighet eftersom MSCI
representerar en generell ekonomi som inte påverkas av valutafluktuationer (MSCI,
2016) .

3.4.2. Eventfönster

Vid genomförandet av en eventstudie är den första uppgiften att definiera det event
som är av intresse, samt identifiera perioden för när tillgångens prisförändring avses
att undersökas (MacKinlay, 1997). Denna period kallas eventfönster, det vill säga de
dagar innan och efter informationssläppet som väljs att jämföras med ett
jämförelseindex. Givet är att dagen för informationssläpp ska inkluderas i fönstret.
Det som skiljer sig mellan olika eventstudier är hur många dagar innan och efter
informationen nått marknaden som inkluderas i eventfönstret. Vanligen definieras
eventfönstret för fler dagar än den specifika perioden som avses att undersökas, för
att se förändringar runt om eventet (MacKinlay, 1997).

Eventfönstret bör, förutom dagen för informationssläpp, minst inkludera dagen efter
informationssläppet för att se vilken priseffekt informationen har efter börsens
stängning på eventdagen. Anledningen till att eventfönstret börjar innan
informationssläppet, är för att se ifall informationen nått marknaden innan den
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publicerades (MacKinlay, 1997). Om detta vore fallet kan abnormala avkastningar
innan eventet upptäckas, så kallade för-eventsavkastningar.

För denna uppsats har två dagar valts innan samt två dagar efter händelsen, som Figur
1 visar. Eventfönstret i denna studie är alltså på totalt fem dagar, detta val grundas på
att

upptäcka

eventuellt

informationsläckage

samt

eventuellt

fördröjd

marknadsreaktion. Fördelen med att istället ha ett eventfönster som inte sträcker sig
över en längre period, är att detta förstärker styrkan i metoden (MacKinlay, 1997).
Dock förväntas marknaden reagera snabbt på den nya informationen, enligt den
semistarka effektiva marknadshypotesen, dessutom inkluderas informationen snabbt i
tillgångspriset (Hall & Rieck, 1998). Av denna anledning menar Hall och Rieck
(1998) att det inte vore meningsfullt att ha eventfönster som sträcker sig långt efter
den nya informationen gjordes tillgänglig. Det kortare eventfönstret gör att den
kortsiktiga effekten av informationen blir lättare att utläsa, med mindre sannolikhet
för påverkan av andra faktorer (Curran & Moran, 2006).

Figur 1: Eventfönster för informationssläppet av hållbarhetsbetyg

3.4.3. Estimeringsperiod

Estimeringsperioden är den tid innan eventfönstret som väljs för att beräkna den
normala avkastningen för respektive fond. De normala avkastningarna förutsäger hur
fonden antas ha utvecklats under eventförstret om informationen inte publicerats.
Eventfönstret

är

inte

inkluderat

i

estimeringsperioden,

för

att

förhindra

informationssläppet att påverka den beräknade normala avkastningen för fonden
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(MacKinlay, 1997). Estimeringsperioden är för denna uppsats satt till 258 börsdagar
innan eventfönstrets början, vilket motsvarar ungefär ett kalender år.

Figur

2:

Estimeringsperiod

och

eventfönster

för

informationssläppet

av

hållbarhetsbetyg

3.4.4. Normal avkastning

I enlighet med marknadsmodellen bland annat diskuterad av Binder (1998), beräknas
den normala avkastningen för att estimera hur fondens avkastningsutveckling hade
sett ut, om informationssläppet inte ägt rum. Den normala avkastningen baseras på
avkastningen i ett jämförelseindex, för denna studie MSCI World Index. Beräkningen
av den normala avkastningen möjliggör vidare beräkning av abnormal avkastning.
Tillvägagångssättet följer den formel som presenteras nedan. Felvariabeln (εit) antas
vara noll, då det inte antas finnas andra oväntade omständigheter under perioden som
undersöks. Tidpunkt (t) i formel 2 avser de olika dagarna för eventfönstret.

Formel 2: Den förväntade avkastningen

(MacKinlay, 1997)

Rit = Normal avkastning för fond i, vid tidpunkt t
αi = Osystematisk risk för fond i
βi = Systematisk risk för fond i
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Rmt = Avkastning för marknadsportfölj, MSCI
εit = Felvariabel, antas vara 0
3.4.5. Abnormal avkastning (AR)

Grundläggande för en eventstudie är beräkningen av abnormala avkastningar
(MacKinlay, 1997), för att kunna observera den eventuella effekten som
informationssläppet har på en fonds avkastning. Den abnormala avkastningen
beräknas för varje portfölj under perioden för eventfönstret (MacKinlay, 1997).
Tidpunkt (t) i formel 3 avser de olika dagarna för eventfönstret. Precis som formeln
nedan visar, beräknas det genom att subtrahera den normala avkastningen (se Formel
3) från den faktiska avkastningen. Som tidigare nämnts bestäms över- och
underavkastning genom beräkning av abnormal avkastning under en vald tidsperiod,
då innebär en positiv abnormal avkastning överavkastning, samt negativ innebär
underavkastning (Mollet, 2013).

Formel 3: Abnormal avkastning

(MacKinlay, 1997)

ARit = Abnormal avkastning för fond i, period t
Rit = Faktisk avkastning för fond i, period t
αi = Osystematisk risk för fond i
βi = Systematisk risk för fond i
Rmt = Avkastning för marknadsportfölj
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3.4.6. Kumulativ abnormal avkastning (CAR)

Den kumulativa abnormala avkastningen beräknas genom summering av de
abnormala avkastningarna inom eventfönstret för respektive fond, vilket ger en
sammanställd indikation för hur var och en fond har utvecklats under eventfönstret
(MacKinlay, 1997).

Formeln som användes vid beräkning av den kumulativa avkastningen i denna studie
presenteras här nedan där uträkningar grundas på eventfönstret första dag t1 (t-2 i
studien) till och med eventfönstrets sista dag t2 (t+2 i studien). Tidpunkt (t) i formel 4
avser de olika dagarna för eventfönstret.

Formel 4: Den kumulativa avkastningen

(MacKinlay, 1997)

CARi (t1,t2) = Kumulativ abnormal avkastning för fond i från dag t1 till dag t2 i
eventfönstret.
ARit = Abnormal avkastning för fond i, period t.

3.4.7. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning (CAAR)

Nästa steg är att beräknade den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen
(CAAR). Beräkningen genomförs genom att dividera den kumulativa abnormala
avkastningen med antal observationer, det vill säga antal eventdagar. Tidpunkt (t) i
formel 5 avser de olika dagarna för eventfönstret. Detta görs för att mäta den
genomsnittliga kumulativa effekten på urvalets portföljer (Binder, 1998).
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Formel 5: Den genomsnittliga kumulativa avkastningen

(MacKinlay, 1997)

CAAR = Genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen för fond i från dag t1
till dag t2 i eventfönstret.
CARi (t1,t2) = Kumulativ abnormal avkastning för fond i från dag t1 till dag t2 i
eventfönstret.

3.5.

Multipel och enkel regression

Multipel regressionsanalys möjliggör analys av fler oberoende variablers inverkan på
en beroende variabel (Körner & Wahlgren, 2013). Variablerna som utgör
regressionsmodellen är den beroende variabeln: abnormal avkastning, samt de tre
förklarande variablerna: hållbarhetsvärde, antal jordglober och procentuell rankning i
kategori.

Anledning till att den abnormala avkastningen används som beroende

variabel är att den antas påverkas av de nya hållbarhetsbetyget och inte tvärtom. Det
är dessa variabler som kommer att utgöra regressionsmodellen för respektive hypotes
som prövas. För att se hur förhållandet mellan variablerna förhåller sig till varandra
genomförs en regressionsanalys och därefter kan regressionssambandet fastställas.
För att studerar sambandet mellan två variabler, en beroende och en oberoende
utfördes en enkel regression (Körner & Wahlgren, 2013). I denna studie är den
beroende variabeln den abnormala avkastningen. Den förklarande variabeln i varje
enskild enkel regressionsanalys är antingen hållbarhetsvärde, antal jordglober eller
procentuell rankning i kategori. Detta görs för att se de enskilda betygens påverkan på
den abnormala avkastningen och ytterligare förtydliga resultaten från den multipla
regressionsanalysen som gjorts. Efter genomförandet av dessa regressionsanalyser
kan det fastställas om hållbarhetsbetygen har haft en positiv inverkan på den
abnormala avkastningen.
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3.6.

Empirisk modell

De olika modeller som används i uppsatsen är uppbyggda av de hållbarhetsbetyg som
Morningstar

publicerat:

Jordglober,

Procentuell

ranking

i

kategori

och

Hållbarhetsvärde. I vissa fall är samtliga betyg del av modellen, medan i vissa fall är
bara två av dem del av modellen. För varje modell som här presenteras finns en
felvariabel (e), vilken antas vara noll. Kontrollvariablerna, för de modeller som
används i de multipla regressionsanalyserna, är den eller de övriga betygen som inte
är den oberoende variabeln i just den modellen. Som syns nedan, är två av betygen
kontrollvariabler när det tredje betyget är oberoende variabel. När ett av betygen är
kontrollvariabel, är ett av de övriga den oberoende variabeln. Anledningen till att
endast betygen används som kontrollvariabler är att få en bild av enbart de nya
hållbarhetsbetygens påverkan på den abnormala avkastningen.
Modellerna följer minsta kvadratmetoden. Denna metod har valts för att skapa en så
trovärdig bild av genomsnittssambandet mellan abnormal avkastning och
hållbarhetsbetygen för de fonder som ingår i materialet.

Detta görs genom att

minimera kvadratsumman för avståndet mellan värdena som ingår i modellen och
genomsnittssambandet (Körner & Wahlgren, 2013).

För de enkla regressionsanalyserna som genomförs används ekvation ett till fyra, där
endast ett av betygens påverkan på den abnormala avkastningen studeras:

Ekvation 1: Abnorma avkastning = b0 + b1 Jordglober + e
Ekvation 2: Abnorma avkastning = b0 + b1 Hållbarhetsvärde + e
Ekvation 3: Abnorma avkastning = b0 + b1 Procentuell ranking i kategori + e

Den huvudsakliga modellen som efterföljs för de multipla regressionerna som
beräknats, inkluderar samtliga hållbarhetsbetyg. Detta betyder att den beroende
variabeln är abnorma avkastning, medan den oberoende är hållbarhetsbetyget
Jordglober, samt att de övriga två hållbarhetsbetygen: Hållbarhetsvärde och
Procentuell ranking i kategori, är kontrollvariabler. Variablerna sammanställs på detta
sätt i ekvation 4:
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Ekvation 4: Abnorma avkastning = b0 + b1 Jordglober + b2 Hållbarhetsvärde +b3
Procentuell ranking i kategori + e

För att få en mer detaljerad multipel regressionsanalys används även kombinationer
för två av hållbarhetsbetygen. I dessa ekvationer är abnormal avkastning fortsatt
beroende variabel, hållbarhetsbetygen är antingen oberoende eller kontrollvariabler.
Vilken roll de har i ekvationen beror på vilken kombination som undersöks, vilket
leder till ekvation fem till sju:

Ekvation 5: Abnorma avkastning = b0 + b1 Jordglober + b2 Procentuell ranking i
kategori + e
Ekvation 6: Abnorma avkastning = b0 + b1 Jordglober + b2 Hållbarhetsvärde + e
Ekvation 7: Abnorma avkastning = b0 + b1 Hållbarhetsvärde + b2 Procentuell ranking i
kategori + e
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4. Empiri
I det fjärde kapitlet redogörs för sättet som data samlats in på, vilket är grunden för analysen kring
publiceringen av hållbarhetsinformation. Dessutom presenteras och tolkas den beskrivande statistiken
för urvalsmaterialet.

4.1.

Datainsamling

Av alla fonder som finns rankade på morningstar.se har 75 stycken valts ut som
underlag för denna uppsats. Urvalet har gjorts slumpmässigt med vissa restriktioner.
Det första kravet som ställdes för inkludering i urvalet var att fonden skulle vara
betygsatt i Morningstars hållbarhetsranking, samt ha erhållit alla tre delar av betyget
(hållbarhetsbetyg, procentuell ranking i kategori och tilldelade jordglober). Vissa av
de hållbarhetsbetygsatta fonderna hade bara delar av hållbarhetsbetyget, dessa valdes
bort av ovanstående anledning.

Det andra kravet var att fonders dagsdata skulle finnas tillgänglig. Då fondernas
dagsdata inte finns att tillgå på Morningstars hemsida, användes istället en annan
hemsida: Netfondbank.se, ett företag som erbjuder tjänster gällande internet-handel
med värdepapper (Netfonds.se, 2016). Från netfondbank.se samlades data in för ett
kalenderår (258 dagar) innan informationssläppet, det vill säga från 17 mars 2015, till
sju börsdagar efter informationssläppet, det vill säga till 28 mars 2016. Ett mindre
problem som uppstod i detta steg var att fonderna i vissa fall benämndes olika på de
två hemsidorna. Detta löstes genom att uppsöka fondernas ISIN-nummer. För att göra
detta användes ytterligare en hemsida: avanza.se, då Morningstar inte tillhandahåller
ISIN- nummer. På så sätt kunde ISIN-numret för fonden jämföras med ISIN-numret
som fanns utskrivet på netfonds.se, samt det namn fonden hade på morningstar.se.
Insamlingen av dagsdata och hållbarhetsbetyg skedde mellan 21 mars och 25 april.
Detta är viktigt att påpeka, då betygen förändras över tid. En sammanställning gjordes
för den information Morningstar presenterar för respektive fond, vilken återfinns i
Bilaga 1. Fonderna som valts handlas med i delvis olika valutor, dock har detta ingen
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påverkan på resultaten eftersom resultaten bygger på en avkastningskontext, där
valuta tappar sin betydelse.

4.2.

Beskrivande statistik

De inledande beräkningarna för insamlad data presenteras i Tabell 1, genom en
sammanställning för eventfönstret. Samtliga beräkningar har gjorts i Excel. Den
beskrivande statistiken har genomförts för respektive betyg, genomsnittliga
abnormala avkastningen för hela eventfönstret samt för den abnormala avkastningen
för den dagen informationen publicerades. Den genomsnittliga abnormala
avkastningen presenteras då den mäter den genomsnittliga effekten på urvalets
portföljer (Binder, 1998). De ingående delarna påvisar, vid jämförelse av medelvärdet
och medianvärdet, att ingen större skillnad finns mellan dessa värden för respektive
variabel. Viss negativ snedfördelning återfinns för variablerna jordglober och
hållbarhetsvärde, medan det för resterande variabler är en viss positiv snedfördelning.
Minimum respektive maximum för de olika betygen tolkas på följande sätt: antalet
jordglober som urvalets fonder erhållit varierar mellan det lägsta (en jordglob) och
det högsta (fem jordglober) betyget, procentuell ranking i kategori har ett intervall i
urvalet mellan två procent och 100 procent, samt urvalets Hållbarhetsvärde sträcker
sig mellan 40 och 64 (alltså finns inga extrema Hållbarhetsvärden i urvalet).

Tabell 1. Beskrivande statistik
Beskrivande
statistik
Medelvärde
Medianvärde
Std.avvikelse
Minimum
Maximum
Antal

% rank
Jordglober i kategori
2,91
50%
3
44%
1,16
29%
1
2%
5
100%
75
75

Hållbarhetsvärde
54,72
56
6,124
40
64
75

Genomsnittlig
AR t-2 till t+2
0,00001
– 0,00021
0,00341
– 0,01356
0,00845
75

AR t0
– 0,0005
– 0,0014
0,0096
– 0,0268
0,0274
75
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För ytterligare ökad förståelse av de insamlade data återfinns en mer detaljerad
översikt i Bilaga 3, där medel, median, maximum, minimum och standardavvikelse
för den abnormala avkastningen beräknat för varje enskild fond under samtliga dagar
för eventfönstret. Som syns i Bilaga 2 har de valda fonderna erhållit betyg baserat på
olika stor procentuell andel av fondkapitalet. Av denna anledning beräknas även
maximum och minimum för detta, vilket visar att den högst andelen som betyget
baseras på 99 procent, samt den lägsta andelen av utvärderat fondkapital är 55
procent. Gränsen för en fond att betygsättas med Morningstars hållbarhetsbetyg är 50
procent (Morningstar Research, 2016). Medelvärdet är beräknat till 84 procent och
medianen till 88 procent av fondkapitalet.

Tabell 2 nedan visar en sammanställning för antalet abnormala fondavkastningar som
är positiva respektive negativa för de enskilda dagarna i eventfönstret. I tabellen
framgår även om värdena är signifikanta eller inte, med en signifikansnivå om fem
procent. Värdet som erhållits från t-testet i jämförelse med signifikansnivån visar att
det inte finns någon statistiskt säkerställd abnormal avkastning under eventfönstret,
varken innan, på dagen för, eller efter informationssläppet. Antalet positiva
avkastningar har dock ökat för den första och andra dagen efter informationssläppet,
vilket medfört att antalet negativa abnormala avkastningar har minskat.

Tabell 2. Antal positiva respektive negativa abnormal avkastningar

Antal positiva abnormala avkastninga
Antal signifikanta
Antal negativa abnormala avkastninga
Antal signifikanta

t-2

t-1

t=0

t+1

t+2

31
0
44
0

24
0
51
0

32
0
43
0

57
0
18
0

51
0
24
0

Valet av signifikansnivå grundas i att femprocentig signifikansnivå är av ett av de
vanligaste värdena (Körner & Wahlgren, 2013). Ännu lägre signifikansnivå skulle
kunnat väljas, men bedömning gjordes att fem procent vore tillräckligt för denna
studie.
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5. Analys
Gedigen genomgång och analys av de resultat som nåtts genom beräkningar och statistiska analyser
sker i detta kapitel, med vidare slutsats och diskussion i nästkommande kapitel.

5.1.

Regressionsanalys

För datamaterialet har ett flertal olika enkla samt multipla regressionsanalyser i Excel
genomförts för att se sambanden mellan genomsnittlig abnormal avkastning och de
olika hållbarhetsbetygen, samt för den kumulativa abnormala avkastningen och
betygen. I Tabell 3 finns en sammanställning för signifikansvärdena från ANOVAtabellerna för eventdagen, samt för hela eventfönstret mot genomsnittlig abnormal
avkastning.

Modellen för eventdagen (t=0) möjliggör undersökning av omedelbar reaktionen på de
olika hållbarhetsbetygen vilket syns i genomsnittlig abnormal avkastning för dagen
av informationssläpp. Hela eventfönstret (t-2 till t+2) studeras för att få en helhetsbild
av de fem dagar som utgör eventfönstret. Samtliga p-värden jämförs med en
signifikansnivå på fem procent (0,005) för att avgöra om en ANOVA-tabell är
signifikant eller inte. Regressionsanalyser har genomförts för samtliga möjliga
kombinationer av hållbarhetsbetyg, för att kunna se effekten av att inkludera olika
betyg i testen mot abnormal avkastning och därför kunna analysera materialet på ett
mer

detaljerat

och

tillförlitligt

sätt.

P-värden

för

samtliga

genomförda

regressionsanalyser återfinns i Tabell 3, där även stjärnsignifikansen framgår.

48

Sabina Andersson
Selma Eriksen
Tabell 3. Sammanställning av p-värde för samtliga genomförda regressionsanalyser
för hållbarhetsbetyg med abnormal och kumulativ abnormal avkastning
Hållbarhetsbetyg
Samtliga hållbarhetsbetyg
Jordglober
Jordglober & Procentuell ranking i kategori
Hållbarhetsvärde
Hållbarhetsvärde & Procentuell ranking i kategori
Hållbarhetsvärde & Jordglober
Procentuell ranking i kategori

AR t=0
0,0027*
0,8302
0,9674
0,0004*
0,001*
0,0008*
0,8679

AR t-2 till t+2
0,1109
0,823
0,9708
0,0212*
0,0529
0,0492*
0,8511

CAR t-2 till t+2
0,1109
0,823
0,9708
0,0212*
0,0529
0,0492*
0,8511

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

I de modeller som är signifikanta, där antingen två eller tre betyg (oberoende
variabler) är inkluderade i en multipel regression med avkastning som beroende
variabel, används de justerade R2-värdet för att beskriva hur hög förklaringsgraden är
i modellen. Anledningen till att den justerade determinationskoefficienten väljs att
tolkas är att den justerar för antalet variabler och urvalsstorleken (Triola, 2001).
Vidare används det justerade R2-värdet ”vid jämförelser av regressionsanpassningar
med olika antal förklarande variabler på samma material” (Andersson, Jorner, &
Ågren, 2007, s.94), vilket utgör de regressionsanalyser som genomförs. För att skapa
större jämförbarhet mellan värdena används det justerade värdet konsekvent, även för
de modeller som endast innehåller en oberoende variabel. Tolkningen av
determinationskoefficienten är hur stor del av variationen i den beroende variabeln
(abnormal avkastning) som kan förklaras av variationer i den eller de oberoende
variablerna (hållbarhetsbetygen) (Körner & Wahlgren, 2013).

För att se vilket slags samband som finns mellan två variabler undersöks
korrelationskoefficienten (r). Korrelation existerar mellan två variabler då den ena
relaterar till den andra på något sätt (Triola, 2001). När koefficienten är positivt
innebär det att det finns ett positivt samband mellan variablerna, samt vid negativ
finns ett negativt samband (Andersson, Jorner, & Ågren, 2007). Perfekt positiv
samband finns då r =1 och perfekt negativ samband finns då r = -1 (Triola, 2001).
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5.2.

Hypotesprövning

Hypotes I
H0: Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är negativ på dagen
för informationssläppet.
HI: Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är positiv på dagen
för informationssläppet.

Effekten av hållbarhetsinformation på fonders avkastning mäts genom beräkning av
den abnormala avkastningen. Dagen för informationssläpp är det samma som
eventdagen (t=0). Den multipla regressionsanalysen för alla hållbarhetsbetyg på
eventdagen är signifikant (se Tabell 3). Tolkning av detta är att det finns ett statistiskt
säkerställt samband mellan de oberoende variablerna, hållbarhetsbetyg, och den
beroende variabeln abnormal avkastning på eventdagen. Determinationskoefficienten
för modellen är 14,52 procent, vilket innebär att 14,52 procent av variationer i
abnormal avkastning kan förklaras av variationer i hållbarhetsbetyg. Som Tabell 4
visar, är det endast Hållbarhetsvärdet vars p-värde är signifikant med en
betakoefficient som tyder på ett svagt negativt samband (-0,0007) mellan betyget och
abnormal avkastning.

Tabell 4. Betakoefficienter och p-värden i ANOVA-tabellen för samtliga
hållbarhetsbetygs påverkan på abnormal avkastning på eventdagen
Antal observationer
Justerad R2

Konstant
Antal jordglober
Procentuell ranking i kategori
Hållbarhetsvärde

75
0,14253
Betakoefficienter
0,0294
0,002
0,0037
-0,0007

p-värde
0,1024
0,5325
0,775
0,0002*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans
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För att närmare undersöka om hållbarhetsvärdet består som enda signifikant
påverkande variabel på den beroende variabeln abnormala avkastningen genomförs
även regressioner för alla kombinationer av hållbarhetsbetyg mot abnormal
avkastning. Dessa visar på samma sätt som redan diskuterats, att i de fall som den
specifika modellen är signifikant, är det endast Hållbarhetsvärdet som oberoende
variabel vars p-värde som är signifikant. Varje signifikant regressionsmodell
presenteras nedan.

Vid enkel regressionsanalys av enbart Hållbarhetsvärdet existerar ett negativt
samband (-0,0006) mellan ökad hållbarhet och abnormal avkastning, samt en
förklaringsgrad på 14,97 procent mellan variablerna (se Tabell 5).

Tabell 5. Korrelationskoefficient och p-värde i ANOVA-tabellen
Hållbarhetsvärdets påverkan på abnormal avkastning på eventdagen
Antal observationer
Justerad R2

Kostant
Hållbarhetsvärde

för

75
0,14971
Korrelationskoefficienter p-värde
0,034
0,0005*
-0,0006
0,0004*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

Vid multipel regression för enbart Hållbarhetsvärde och Procentuell ranking i
kategori som oberoende variabler visar en något högre förklaringsgrad, på 15,24
procent, samt att det fortsatt är Hållbarhetsvärdet som är ensamt signifikant.
Determinationskoefficienten har alltså ökat när Procentuell ranking i kategori lades
till i modellen. Hållbarhetsvärdets betakoefficient är -0,0007 mot abnormal
avkastning (se Tabell 6).
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Tabell 6. Betakoefficienter och p-värden i ANOVA-tabellen för Hållbarhetsvärdets
och Procentuell ranking i kategoris påverkan på abnormal avkastning på eventdagen
Antal observationer
Justerad R2

75
0,15243

Konstant
Procentuell ranking i kategori
Hållbarhetsvärde

Betakoefficienter
0,0385
-0,004
-0,0007

p-värde
0,0003*
0,2702
0,0002*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

Den sista multipla regressionsanalysen som är signifikant är gjord för beroende
variabel abnormal avkastning, med Antal jordglober och Hållbarhetsvärde som
oberoende variabler. I likhet med ovan nämnda regressioner är endast Hållbarhets pvärde

signifikant.

Modellens

determinationskoefficient

är

15,61

procent.

Betakoefficienten är oförändrad och fortsatt på -0,0007 (se Tabell 7).

Tabell 7. Betakoefficienter och p-värden i ANOVA-tabellen för Hållbarhetsvärdets
och Antal jordglobers påverkan på abnormal avkastning på eventdagen
Antal observationer
Justerad R2

Konstant
Antal jordglober
Hållbarhetsvärde

75
0,15613
Betakoefficienter
0,0337
0,0011
-0,0007

p-värde
0,0005*
0,2164
0,0002*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

För denna hypotes kan det statistiskt säkerställas att det finns ett samband mellan
abnormal avkastning på eventdagen och hållbarhetsinformation. Vidare kan det
säkerställas ett negativt samband mellan Hållbarhetsvärde och abnormal avkastning.
Förklaringsgraderna är dock låga: 14,52, 14,97, 15,24 och 15,61 procent. Analysen
leder därför till att mothypotesen inte förkastas, då hållbarhetsinformationen kan
påvisas ha negativ inverkan på den abnormala avkastningen.
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Hypotes II
H0: Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är negativ på kort
sikt.
H1: Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är positiv på kort
sikt.

Effekten av ny hållbarhetsinformation mäts genom beräkning återigen genom
beräkning av abnormal avkastning. Skillnaden från Hypotes I är att den
genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas för hela eventfönstret. För att få
effekten av den nya informationen, i form av samtliga hållbarhetsbetyg, görs en
regressionsanalys på den genomsnittliga abnormala avkastningen, med en
signifikansnivå på fem procent. Kort sikt motsvaras alltså av eventfönstret (t-2 till t+2).

Tabell 8. Betakoefficienter och p-värden i ANOVA-tabellen för samtliga
hållbarhetsbetygs påverkan på abnormal avkastning för eventfönstret
Antal observationer
Justerad R2

Konstant
Antal jordglober
Procentuell ranking i kategori
Hållbarhetsvärde

75
0,04185
Betakoefficienter
0,007
0,0005
0,0009
-0,0002

p-värde
0,2977
0,6749
0,8548
0,0154*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

Resultat från multipla regressionsanalysen visar att det inte går att säkerställa en
signifikant påverkan av de oberoende variablerna (hållbarhetsbetyg) på den beroende
variabeln (genomsnittlig abnormal avkastning). Av denna anledning kan vi varken
förkasta eller inte förkasta H0, dock görs precis som för Hypotes I en mer detaljerad
analys av modellens oberoende variablers samband med den genomsnittliga
abnormala avkastningen.
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Den mer detaljerade analysen består av enkla regressionsanalyser för varje betyg för
sig, samt multipla regressionsanalyser för alla kombinationer av betygen med
abnormal avkastning som beroende variabel. Resultaten från dessa kan visa att det
endast är Hållbarhetsvärde som säkerställs ha en effekt på den beroende variabeln,
genomsnittlig abnormal avkastning. I analysen av enbart Hållbarhetsvärdes influens
på genomsnittlig abnormal avkastning framkommer att det finns ett negativ samband
(-0,0001) över hela eventfönstret mellan variablerna (se Tabell 9). Sambandet är
väldigt svag och dess faktiska inverkan är liten. Även förklaringsgraden är låg, endast
5,79 procent av variationer i abnormal avkastning kan förklaras av variationer i
Hållbarhetsvärde.

Tabell 9. Korrelationskoefficient och p-värde i ANOVA-tabellen
Hållbarhetsvärdets påverkan på abnormal avkastning under eventfönstret
Antal observationer
Justerad R2

75
0,0529

Kostant
Hållbarhetsvärde

Korrelationskoefficienter p-värde
0,0081
0,0217*
-0,0001
0,0212*

för

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

I den multipla regressionsanalysen där oberoende variabler är Hållbarhetsvärde och
Antal jordglober kan också ett signifikant samband påvisas till den beroende
variabeln abnormal avkastning. Att utläsa av p-värdena i modellen är det dock bara
Hållbarhetsvärde som har ett signifikant p-värde, alltså är det denna variabel som gör
hela modellen signifikant (se Tabell 10). Betakoefficienten har minskat och är fortsatt
negativ (-0,0002), med en förklaringsgrad på 5,47 procent.
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Tabell 10. Betakoefficienter och p-värden i ANOVA-tabellen för Hållbarhetsvärdets
och Antal jordglobers påverkan på abnormal avkastning under eventfönstret
Antal observationer
Justerad R2

Konstant
Antal jordglober
Hållbarhetsvärde

75
0,05471

Betakoefficienter
0,0081
0,0003
-0,0002

p-värde
0,0231*
0,3883
0,0149*

P > 0,05 icke signifikant
0,01< P ≤0,05 Enstjärnig signifikans; 0,001 < P ≤ 0,01 Tvåstjärnig signifikans; P ≤ 0,001 Trestjärnig signifikans

Informationen från dessa beräkningar tyder på en negativ påverkan av
hållbarhetsinformation

på

abnormal

avkastning.

För

dessa

analyser

är

förklaringsgraderna dock låga: 5,79 samt 5,49 procent. Av denna anledning förkastas
inte H0.

Hypotes III
H0: Den totala effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är negativ
på kort sikt.
HI: Den totala effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning är positiv
på kort sikt.

Den totala effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastning mäts genom
beräkning av den kumulativa abnormala avkastningen. Resultaten av kumulativ
abnormal avkastning för varje fond, som återfinns i Bilaga 5, visar att endast åtta
fonder uppvisar en signifikant kumulativ abnormal utveckling över hela
eventfönstret. Samtliga signifikanta värden visar en positiv kumulativ abnormal
avkastning, exempelvis har Alfred Berg Ryssland en kumulativ abnormal avkastning
på 4,22 procent. De övriga fonderna med signifikant (positiv) kumulativ abnormal
avkastning är FIM BRIC + A, FIM Russia, Nordea Eastern Europé, Carnegie
småbolagsfond, DNB Renewable Energy Retail A, DNB India Retail A och DNB
Global Emerging Markets SRI Retail A. De övriga 67 fonderna visar ingen signifikant
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utveckling över eventfönstret. Utöver de åtta signifikant positiva värdena, visar
ytterligare 27 fonder en positiv kumulativ utveckling i abnormal avkastning under
eventfönstret som inte är statistiskt säkerställda, medan 40 genomgått en negativ
utveckling utan att påvisas signifikanta.

För att testa om samtliga fonders kumulativa abnormala avkastning görs
regressionsanalyser för sambanden mellan den beroende variabeln kumulativ
abnormal avkastning och de oberoende variablerna hållbarhetsbetygen. Som den
observante läsaren lagt märke till blir dessa resultat exakt desamma som för
genomsnittlig abnormal avkastning (se Tabell 3 och 4), eftersom genomsnittlig
abnormal avkastning bara är den kumulativa avkastningen dividerad med antalet
observationer. För en mer detaljerad förklaring av de enskilda signifikanta
regressionsanalyser ges hänvisning till Hypotes II. Med anledning av detta kan det
fortsatt påvisas att endast Hållbarhetsvärde har en signifikant negativ inverkan på den
kumulativa abnormala avkastningen. Resultatet var givet genom prövningen av
Hypotes II, men ytterligare bevis presenteras i Bilaga 5. Av dessa resultat framgår att
H0 inte förkastas.

5.3.

Sammanfattning av resultat

Resultaten från Hypotes I visar att effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders
avkastning är negativ på dagen för informationssläppet. Detta innebär genom mer
detaljerad analys att Hållbarhetsvärdet är den enda signifikanta influensen på den
genomsnittliga abnormala avkastningen för samtliga fonder på eventdagen.
Sambandet är negativt mellan Hållbarhetsvärde och abnormal avkastning, med
korrelationskoefficient på -0,0006 och betakoefficienter på -0,0007. Sambanden är
svaga, men ger trots det en indikation för att ökad hållbarhet i en fond signifikant
minskar den abnormala avkastningen i urvalet.
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Prövningen av Hypotes II visar att samtliga hållbarhetsbetyg inte hade en signifikant
inverkan på den genomsnittliga abnormala avkastningen. Vid en mer detaljerad
analys kan det säkerställas att Hållbarhetsvärdet var ensam signifikant oberoende
variabel, med korrelationskoefficienter på -0,0001 respektive betakoefficienter på 0,0002, vilket fortsatt tyder på svaga samband mellan hållbarhetsinformation och
genomsnittlig abnormal avkastning. Vid prövning av Hypotes III framkommer exakt
samma resultat som vid prövning av Hypotes II, men nu med mer bevis presenterat
för resultatet.
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6. Slutsats & diskussion
I detta avslutande kapitel förs ytterligare diskussion kring studiens resultat, samt vilka slutsatser som
kan dras baserat på det. Här ryms även redogörelse för studiens bidrag, dess validitet, reliabilitet och
generaliserbarhet. Till sist görs reflektioner kring valt tillvägagångssätt och genomförande av
uppsatsen.

6.1.
Syftet,

Sammanfattning av uppsatsen
som

är

grunden

för

denna

studie,

är

att

undersöka

huruvida

hållbarhetsinformation är viktig för investerare vid val av fonder samt att besvara
forskningsfrågan om hållbarhetsinformation skapar skift i avkastningsmöjligheter för
fonder. För att möjliggöra detta har dagsdata och hållbarhetsbetyg från 75
hållbarhetsfonder samlats in och kommer utförligt att analyseras i detta och
nästkommande kapitel. De teorier som ligger till grund för analysen är
portföljvalsteori, teori om informationsasymmetri, arbitrageteori och teori gällande
effektiva marknader, samt teori rörande behavioral finance och ekonomiska
incitament för företag.

Portföljvalsteorin utgår från att investerare antas vara rationella och agerar på en
effektiv marknad. Sammansättningen av portföljer sker antingen genom aktiv eller
passiv förvaltning, där hållbara fonder klassificeras som aktiva. Begräsningen av
tillgångar i hållbarhetsportföljer har bevisats leda till såväl kostnader som vinster för
investerare. Vid val av hållbara investeringar förekommer dålig transparens och dålig
jämförbarhet, vilket gör att informationen inte kan säkerställas som sann då ett lemonproblem uppstår. Detta speglar i sin tur att all information inte finns tillgänglig på
marknaden. Bristande information och influenser av värderingar leder till att
tillgångar över- och undervärderas. Dessa värderingar leder till att över- och
underavkastningar justeras av de marknadsaktörer som ser arbitragemöjligheterna,
vilket gör att marknadspriset förs närmare det faktiska värdet.

Över- eller

underavkastningar uppstår genom att investerare inte enbart är rationella, utan även
värderar icke-finansiella faktorer, så som etiska ställningstaganden och miljöfrågor.
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Dock förväntas rationella investerare inte investera i en tillgång om kostnaderna för
den inte understiger nyttan.

6.2.

Slutsats

Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida hållbarhetsinformation är viktig för
investerare vid val av fonder, samt på så sätt besvara forskningsfrågan om
hållbarhetsinformation skapar skift i avkastningsmöjligheter för fonder. Metoden som
väljs för att genomföra detta är en eventstudie, baserad på dagsdata från 75 fonder
samt erhållna hållbarhetsbetyg, vilka tillsammans kallas för hållbarhetsinformation.
Hypoteserna som formulerats och vars mothypoteser prövas är:

Hypotes I
Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är positiv på dagen för
informationssläppet.
Hypotes II
Effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är på kort sikt positiv.
Hypotes III
Den totala effekten av ny hållbarhetsinformation på fonders avkastningar är på kort
sikt positiv.

Slutsatsen av dessa resultat är att nytillskott av hållbarhetsinformation kan ses ha en
negativ

effekt

och

total

effekt

på

fonders

abnormala

avkastning.

Hållbarhetsinformationen begränsas till bara ett av de tre hållbarhetsbetygen som kan
påvisas ha ett signifikant negativt samband med abnormal och kumulativ abnormal
avkastning. Detta gäller för såväl hela eventfönstret som för eventdagen.
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Med anledning av resultaten från de genomförda hypotesprövningarna kan frågan om
hållbarhetsinformation skapar skift i avkastningsmöjligheter för fonder besvaras.
Precis som teorier om att aktiv förvaltnings begränsning leder till skift av den
effektiva fronten, vilket leder till minskade avkastningsmöjligheter kan det bekräftas
att den hållbar aktiva förvaltningen av fonder leder till minskade abnormala
avkastningar, för dagen då ny information publiceras. Av samma anledning har syftet
uppfyllts, då hållbarhetsinformation är viktig på kort sikt för investerare vid val av
investeringar,

då

de

tenderar

att

värdera

det

negativt

på

dagen

för

informationssläppet.

6.3.

Diskussion

Tidigare studier för hållbara tillgångars finansiella prestation är högst motstridiga, de
som kan jämföras med resultaten av denna studie är Kim (2010), Hall och Rieck
(1998), Oberndorfer m.fl. (2013), Capelle‐Blancard och Monjon (2014), samt Trinks
och

Scholtens (2016). Kim (2010) bevisar att hög grad av hållbarhet inte kan

generera kortsiktiga abnormala avkastningar. Enligt teorierna kring effektiva
marknader bör dock ny information endast vara märkbar på marknaden genom
abnormala avkastningar kort efter publiceringen, då informationen snabbt inkluderas i
tillgångspriset (Hall & Rieck, 1998). Hall och Rieck (1998) påpekar dessutom, med
referens till Wood och Jones (1994) litteraturgenomgång, att tio av elva eventstudier
mellan 1979 och 1992 visar signifikanta minskningar av börspriser, till följd av
tillkännagivande om hållbarhet (Hall & Rieck, 1998). Det har även empiriskt bevisats
i senare studier att screening-processer medför en trade-off mellan investerares
värderingar och erhållen avkastning från hållbara fonder (Trinks & Scholtens, 2016;
Capelle‐Blancard &Monjon, 2014).

Oberndorfer m.fl. (2013) visar genom sin studie att ökad fokus på hållbarhet och
medföljande förbättrat rykte samt kostnadsbesparingar från ökat informationsflöde till
intressenter inte är ekonomiskt belönat av investerare (Oberndorfer, Schmidt,
Wagner, & Ziegler, 2013).
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För att även diskutera resultatens effekt på företags beslut om fortsatta eller nya
hållbarhetsåtaganden bör vikten av ekonomiska incitament lyftas. Ekonomiska
incitament är avgörande för om bolag väljer att arbeta mer hållbart, då de likt
investerare antas agera rationellt och inte genomföra investeringar om förväntad nytta
inte överstiger kostnaderna (Oberndorfer, Schmidt, Wagner, & Ziegler, 2013).
Resultaten är i linje med Obendorfers m.fl. (2013) resultat, att hållbarhetsinformation
inte värderas av investerare, men även i linje med Trinks och Scholtens (2016) och
Capelle‐Blancard och Monjon (2014) som påvisar en trade-off mellan hållbarhet och
finansiell prestation. Resultaten är grundade på flertalet regressionsanalyser, där
resultatet blir detsamma. Detta förstärker således reliabiliteten och validiteten förde
slutsatser som dras.

Möjligtvis är det även i linje med Kim (2010), att informationen inte kan påverka
avkastningar på kort sikt, utan bör undersökas på längre sikt för att se dess effekt.
Detta skulle i så fall bestrida teorier om effektiva marknader, vilka menar att
information bara är synlig kort efter informationssläppet för att sedan inkorporeras i
marknadspriset.

För att följa teorierna om effektiva marknader, innebär resultaten att informationen är
negativt värderad av investerare, eller att informationen inte tillfört något nytt för
valet av investeringar och att de negativa sambanden inte har någon faktisk påverkan
på avkastningen. Det sistnämnda skulle innebära att investerare redan haft tillräcklig
information om fonderna som rankats av Morningstar, vilket inte kunnat testas för i
denna undersökning.

Implikationerna

av

uppsatsens

resultat

är

att

det

krävs

mer

än

ökad

hållbarhetsinformation, i form av ESG- rankingar, på marknaden för att öka
investeringar i hållbara fonder. Detta skulle kunna ske genom att hålbarhet belönas
mer för de fondförvaltare som komponerar hållbarhetsfonder, exempelvis genom
omläggning av bonussystem för dessa.
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6.4.

Begränsningar & förslag till fortsatt forskning

Den huvudsakliga begränsningen för denna studie är dess småskalighet, med ett urval
av endast 75 fonder. Av denna anledning är även generaliserbarheter av resultaten på
fonder utanför studien svår att bedöma. För framtida forskning att uppnå högre grad
av generaliserbarhet kan större urval av fonder studeras.

Vidare klassas hållbarhetsinformation som de hållbarhetsbetygbetyg en fond erhållit
genom Morningstars hållbarhetsranking. Då detta är en helt ny hållbarhetsranking kan
det tänkas att det tar längre tid, än undersökningsperioden i denna studie, för
marknaden att värdera hållbarhetsinformationen. Med detta som bakgrund vore det
intressant att undersöka hur marknaden värderar informationen efter det att den varit
tillgänglig på marknaden en längre period, exempelvis ett år.

Ytterligare en begränsning som finns i studien är att endast ett erhållet betyg med tre
delar används som underlag. Då Morningstar ändrar betygen för fonderna
kontinuerligt, vore det intressant att studera hur en fonds abnormala avkastning
förändras över en längre period när ändring av hållbarhetsbetygen sker. En sådan
studie skulle kunna ge bättre inblick i hur investerare värderar förändringar av
fonders hållbarhetsbetyg.

Samtliga ovan nämnda förslag till framtida forskning är av kvantitativ art. Dock
skulle orsakerna till dessa resultat kunna studeras genom ett kvalitativt
tillvägagångssätt. Exempel på detta skulle kunna vara att undersöka hur de data som
utgör hållbarhetsbetygen tas fram, då dessa utgörs av mer än icke-kvantifierbara
grunder där subjektivitet kan spela en betydande roll för det betyg en fond får. Dock,
är dessa data väldigt svåra för såväl studenter som individuella investerare att få tag
på från diverse analysföretag.
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Som framhävs i diskussionen av de erhållna resultaten kan denna studie inte visa om
informationen faktiskt inte är viktig för investerare eller om marknaden redan haft
den information som behövs för val av fonder. Detta är en intressant fråga att besvara,
som lämnas som förslag till framtida studier.
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Bilagor
Bilaga 1: Beräkning av normaliserat ESG-betyg
Baserad på Morningstar Research Sustainability Rating (2016)

ESGx = Sustainalytics företags ESG-betyg

µ kategorigrupp = Kategorigrupps medel ESG-betyg
kategorigrupp = Kategorigrupps standardavvikelse av ESG-betyg

Z-värdet används för att skapa det normaliserade ESG – betyget på en skala mellan 0100, med medel 50.

ESGNormaliserad = 50 + (Zkategorigrupp

10)
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Bilaga

2:

Sammanställning

av

fonder

med

tillhörande

hållbarhetsbetyg

Fonder
Öhman Småbolagsfond A
Öhman Etisk Index USA A
Handelsbanken Läkemdel SEK
Lannebo Vision
Aktie-Ansvar Sverige
SEB Hållbarhetsfond GLOBAL
SEB Bioteknikfond D
SEB Läkemedelsfond
SEB Sverigefond
SEB ÖstersjöfondWWF
Cicero SRI Sverige
SPP AKTIEFOND GLOBAL A
SPP Aktiefond USA
SPP aktiefond Sverige A
SPP Emerging Markets SRI
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Småbolag
Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Humanfond
Skandia Småbolag Sverige
Skandia Time Global
Skandia Cancerfonden
KPA Etisk Blandfond 2
Cliens Sverige A
Alfred Berg Ryssland
Alfred Berg Sverige Plus
Lannebo Småbolag
Enter Sverige
Öhman Global Sustainable Brands
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Hjärt- Lungfond
Monyx Svenska aktier
Länsförsäkringar Sverige Aktiv
Gustavia Sverige SEK
Fim Brands
FIM BRIC + A
FIM Europa
Fim Global
FIM Russia
FIM Nordic
Aktia Capital B

Jordglober
4
3
4
3
3
4
1
2
2
3
4
3
3
4
2
3
1
5
2
5
4
3
3
3
2
4
4
2
1
5
3
4
2
2
3
2
3
1
4
3
4
1

% rank
i kategori:
18%
39%
18%
33%
41%
18%
90%
86%
78%
58%
15%
49%
37%
31%
72%
65%
94%
7%
77%
2%
30%
64%
44%
41%
85%
17%
12%
82%
96%
2%
48%
31%
75%
87%
38%
78%
42%
95%
28%
43%
15%
90%

Hållbarhetsvärde
61
48
53
52
62
53
47
49
61
61
61
51
48
62
47
49
57
64
49
64
60
50
62
58
60
41
63
57
57
58
62
57
61
60
62
49
44
57
51
40
64
60

Baserat på %
av fondkapitalet:
61%
99%
91%
78%
91%
94%
76%
99%
91%
91%
86%
99%
99%
98%
99%
76%
58%
92%
80%
91%
67%
81%
92%
55%
77%
87%
88%
63%
89%
99%
97%
87%
90%
85%
83%
86%
94%
83%
91%
70%
97%
77%

Land
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
LU
SE
SE
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

72

Sabina Andersson
Selma Eriksen
Öhman Global Growth
3
Lärarfond 21-44år
4
Öhman Etisk Index Eurpoa
3
Öhman Etisk Index Pacific
5
Öhman Etisk Index Japan
3
Spiltan Aktiefond Stabil
1
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
1
Spiltan Aktiefond Dalarna
4
Nordea Eastern Europé
3
Dephi Nordic
3
Delphi Europé
3
Delphi Global
5
Skandia Världsnaturfonden
3
SEB Etisk Europafond C
5
Storebrand Norge
3
Länsförsäkringar Småbolag Sverige
3
Länsförsäkringar Japanfond
1
Länsförsäkringar Asienfond
1
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader
4
Nordea Klimatfond BP SEK
1
Carnegie småbolagsfond
2
Pictet- Water R EUR
2
GodFond Sverige & Världen
3
Odin Norden NOK
2
Odin Europa C NOK
3
ODIN Energi C NOK
5
ODIN Sverige C NOK
1
DNB Renewable Energy Retail A
3
Skagen Global NOK A
3
Fim Sahara A
2
JSS Sustainable Water P Eur dist
4
DNB India Retail A
2
DNB Global Emerging Markets SRI Retail A3

46%
25%
40%
8%
39%
100%
100%
24%
60%
55%
36%
3%
43%
7%
47%
50%
94%
85%
13%
91%
73%
73%
44%
76%
57%
10%
91%
64%
41%
80%
11%
85%
41%

51
58
58
53
48
55
45
60
44
61
58
56
62
59
58
59
46
44
50
51
58
53
56
59
57
52
56
53
52
46
56
50
48

75%
90%
97%
98%
98%
67%
88%
56%
89%
83%
91%
93%
92%
93%
92%
56%
97%
84%
94%
76%
56%
86%
98%
91%
98%
84%
66%
58%
93%
61%
79%
78%
86%

SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE
FI
NO
NO
NO
SE
LU
NO
SE
SE
SE
SE
LU
SE
LU
SE
NO
NO
NO
NO
LU
NO
FI
LU
LU
LU
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Bilaga 3: Beskrivande statistik för varje enskild fond under
eventfönstret
Fonder
Öhman Småbolagsfond A
Öhman Etisk Index USA A
Handelsbanken Läkemdel SEK
Lannebo Vision
Aktie-Ansvar Sverige
SEB Hållbarhetsfond GLOBAL
SEB Bioteknikfond D
SEB Läkemedelsfond
SEB Sverigefond
SEB ÖstersjöfondWWF
Cicero SRI Sverige
SPP AKTIEFOND GLOBAL A
SPP Aktiefond USA
SPP aktiefond Sverige A
SPP Emerging Markets SRI
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Småbolag
Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Humanfond
Skandia Småbolag Sverige
Skandia Time Global
Skandia Cancerfonden
KPA Etisk Blandfond 2
Cliens Sverige A
Alfred Berg Ryssland
Alfred Berg Sverige Plus
Lannebo Småbolag
Enter Sverige
Öhman Global Sustainable Brands
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Hjärt- Lungfond
Monyx Svenska aktier
Länsförsäkringar Sverige Aktiv
Gustavia Sverige SEK
Fim Brands
FIM BRIC + A
FIM Europa
Fim Global
FIM Russia
FIM Nordic
Aktia Capital B

Medel
0,002
0
-0,005
-0,002
0
-0,001
-0,014
-0,008
-0,003
-0,003
-0,003
-0,001
0
-0,004
0,003
0
0,003
-0,003
-0,005
-0,004
0,003
0,001
-0,004
-0,001
-0,002
0,008
-0,001
0,002
0
0,001
-0,001
-0,003
-0,001
-0,001
-0,001
0,001
0,004
-0,001
0
0,008
0
0,003

Median
0,005
-0,003
-0,002
0,002
-0,004
-0,002
-0,006
-0,003
-0,003
-0,001
-0,001
-0,002
-0,001
-0,005
0,004
0,003
0,003
-0,003
-0,003
-0,004
0,003
0,001
-0,005
-0,002
-0,004
0,009
-0,002
0,002
0
0,004
0,001
-0,003
0,001
-0,001
-0,004
0,003
0,006
0,001
0,003
0,015
0
0,005

Max
0,006
0,008
0,013
0,006
0,01
0,006
0,017
0,016
0,001
0
0
0,007
0,01
0,005
0,017
0,008
0,008
0,003
0,013
0,003
0,007
0,013
0,001
0,003
0,006
0,029
0,009
0,005
0,005
0,008
0,008
0,006
0,006
0,006
0,009
0,008
0,015
0,006
0,008
0,021
0,013
0,014

Min
-0,003
-0,009
-0,023
-0,015
-0,007
-0,008
-0,044
-0,027
-0,006
-0,008
-0,007
-0,009
-0,01
-0,008
-0,019
-0,013
-0,001
-0,008
-0,024
-0,009
-0,001
-0,009
-0,009
-0,005
-0,007
-0,008
-0,008
-0,001
-0,002
-0,007
-0,011
-0,011
-0,011
-0,007
-0,005
-0,009
-0,016
-0,01
-0,009
-0,017
-0,011
-0,008

Std.avvikelse
0,004
0,008
0,014
0,009
0,007
0,006
0,024
0,018
0,003
0,003
0,003
0,006
0,008
0,005
0,015
0,008
0,003
0,004
0,015
0,004
0,003
0,008
0,005
0,003
0,005
0,014
0,007
0,002
0,003
0,006
0,008
0,008
0,007
0,005
0,006
0,007
0,011
0,006
0,008
0,016
0,009
0,008
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Öhman Global Growth
Lärarfond 21-44år
Öhman Etisk Index Eurpoa
Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Etisk Index Japan
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Dalarna
Nordea Eastern Europé
Dephi Nordic
Delphi Europé
Delphi Global
Skandia Världsnaturfonden
SEB Etisk Europafond C
Storebrand Norge
Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Länsförsäkringar Japanfond
Länsförsäkringar Asienfond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader
Nordea Klimatfond BP SEK
Carnegie småbolagsfond
Pictet- Water R EUR
GodFond Sverige & Världen
Odin Norden NOK
Odin Europa C NOK
ODIN Energi C NOK
ODIN Sverige C NOK
DNB Renewable Energy Retail A
Skagen Global NOK A
Fim Sahara A
JSS Sustainable Water P Eur dist
DNB India Retail A
DNB Global Emerging Markets SRI Retail A

-0,001
-0,001
-0,001
0,001
-0,002
0,001
-0,001
0,002
0,007
0
-0,001
0
-0,004
-0,002
0,002
0,003
-0,004
0,001
0,003
0
0,006
0,003
-0,002
-0,001
-0,001
0,002
0,003
0,004
0
0,002
0,003
0,005
0,006

0,003
-0,001
0,001
0,001
-0,004
0
-0,002
0,001
0,005
0,001
-0,001
0,004
-0,005
0,001
0,004
0,004
-0,004
0,003
0,003
0,001
0,005
0,004
-0,003
0,001
0,001
-0,001
0,007
0,002
0,004
0,003
0,002
0,005
0,005

0,004
0,007
0,005
0,014
0,013
0,004
0,011
0,008
0,027
0,006
0,005
0,008
0,001
0,004
0,008
0,009
0,003
0,009
0,02
0,016
0,012
0,009
0,008
0,004
0,003
0,017
0,01
0,028
0,005
0,013
0,005
0,018
0,024

-0,011
-0,012
-0,013
-0,017
-0,014
-0,002
-0,008
-0,007
-0,012
-0,011
-0,008
-0,017
-0,009
-0,01
-0,007
-0,004
-0,011
-0,008
-0,023
-0,012
-0,002
-0,004
-0,011
-0,014
-0,009
-0,008
-0,006
-0,012
-0,016
-0,009
0,001
-0,014
-0,004

0,007
0,007
0,007
0,011
0,011
0,003
0,007
0,006
0,017
0,007
0,005
0,01
0,005
0,006
0,006
0,006
0,006
0,007
0,017
0,011
0,006
0,005
0,007
0,007
0,005
0,01
0,007
0,015
0,009
0,009
0,002
0,012
0,011
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Bilaga 4: Beräkning av t-test för genomsnittlig abnormal
avkastning för hela eventfönstret
Foder
Öhman Småbolagsfond A
Öhman Etisk Index USA A
Handelsbanken Läkemedel SEK
Lannebo Vision
Aktie-Ansvar Sverige
SEB Hållbarhetsfond GLOBAL
SEB Bioteknikfond D
SEB Läkemedelsfond
SEB Sverigefond
SEB ÖstersjöfondWWF
Cicero SRI Sverige
SPP AKTIEFOND GLOBAL A
SPP Aktiefond USA
SPP aktiefond Sverige A
SPP Emerging Markets SRI
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Småbolag
Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Humanfond
Skandia Småbolag Sverige
Skandia Time Global
Skandia Cancerfonden
KPA Etisk Blandfond 2
Cliens Sverige A
Alfred Berg Ryssland
Alfred Berg Sverige Plus
Lannebo Småbolag
Enter Sverige
Öhman Global Sustainable Brands
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Hjärt- Lungfond
Monyx Svenska aktier
Länsförsäkringar Sverige Aktiv
Gustavia Sverige SEK
Fim Brands
FIM BRIC + A
FIM Europa
Fim Global
FIM Russia
FIM Nordic
Aktia Capital B

Faktisk avkastning Förväntad avkastning AR
AR-t
0,23%
-0,01% 0,24% 0,2681
-0,08%
-0,03% -0,04% -0,05
-0,56%
-0,02% -0,55% -0,619
-0,23%
-0,02% -0,21% -0,239
-0,06%
-0,01% -0,05% -0,051
-0,15%
-0,03% -0,12% -0,133
-1,39%
-0,03% -1,36% -1,538
-0,80%
-0,04% -0,76% -0,863
-0,32%
-0,04% -0,29% -0,325
-0,29%
-0,03% -0,26% -0,291
-0,33%
-0,02% -0,30% -0,341
-0,11%
-0,02% -0,09% -0,105
-0,04%
-0,02% -0,02% -0,024
-0,36%
-0,01% -0,35% -0,398
0,28%
0,00% 0,29% 0,327
-0,01%
-0,01% -0,01% -0,007
0,26%
-0,01% 0,26% 0,3007
-0,36%
-0,03% -0,33% -0,376
-0,53%
-0,04% -0,49% -0,557
-0,39%
-0,02% -0,36% -0,411
0,25%
-0,01% 0,27% 0,3028
0,13%
-0,01% 0,14% 0,1645
-0,38%
-0,02% -0,37% -0,415
-0,13%
-0,04% -0,10% -0,109
-0,26%
-0,02% -0,23% -0,265
0,84%
-0,01% 0,84% 0,9623
-0,14%
-0,04% -0,11% -0,124
0,20%
-0,02% 0,22% 0,2446
0,05%
0,00% 0,05% 0,0566
0,07%
-0,04% 0,10% 0,1169
-0,10%
-0,04% -0,06% -0,069
-0,34%
-0,03% -0,31% -0,347
-0,11%
-0,04% -0,07% -0,081
-0,13%
-0,02% -0,11% -0,125
-0,08%
-0,01% -0,07% -0,083
0,04%
-0,03% 0,07% 0,0843
0,34%
-0,02% 0,36% 0,4119
-0,10%
-0,03% -0,07% -0,077
-0,02%
-0,03% 0,01% 0,0083
0,78%
-0,02% 0,79% 0,9014
0,00%
-0,03% 0,04% 0,0416
0,31%
0,00% 0,31% 0,3482

AR sig.
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
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Öhman Global Growth
Lärarfond 21-44år
Öhman Etisk Index Eurpoa
Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Etisk Index Japan
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Dalarna
Nordea Eastern Europé
Dephi Nordic
Delphi Europé
Delphi Global
Skandia Världsnaturfonden
SEB Etisk Europafond C
Storebrand Norge
Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Länsförsäkringar Japanfond
Länsförsäkringar Asienfond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader
Nordea Klimatfond BP SEK
Carnegie småbolagsfond
Pictet- Water R EUR
GodFond Sverige & Världen
Odin Norden NOK
Odin Europa C NOK
ODIN Energi C NOK
ODIN Sverige C NOK
DNB Renewable Energy Retail A
Skagen Global NOK A
Fim Sahara A
JSS Sustainable Water P Eur dist
DNB India Retail A
DNB Global Emerging Markets SRI Retail A

-0,18%
-0,14%
-0,14%
0,07%
-0,23%
0,05%
-0,08%
0,15%
0,73%
-0,04%
-0,11%
-0,02%
-0,38%
-0,18%
0,20%
0,26%
-0,48%
0,13%
0,29%
0,01%
0,54%
0,26%
-0,23%
-0,16%
-0,11%
0,19%
0,29%
0,38%
-0,01%
0,22%
0,26%
0,58%
0,65%

-0,03%
-0,01%
-0,03%
-0,03%
-0,02%
-0,01%
-0,01%
0,00%
0,01%
-0,03%
-0,02%
-0,02%
-0,02%
-0,03%
-0,03%
-0,02%
-0,03%
-0,01%
0,00%
-0,01%
-0,02%
-0,03%
-0,01%
-0,04%
-0,02%
0,00%
-0,03%
-0,02%
-0,03%
-0,02%
0,00%
0,06%
0,09%

-0,15%
-0,13%
-0,11%
0,10%
-0,22%
0,06%
-0,07%
0,15%
0,72%
-0,01%
-0,09%
0,00%
-0,36%
-0,15%
0,23%
0,28%
-0,44%
0,14%
0,29%
0,02%
0,56%
0,29%
-0,22%
-0,12%
-0,09%
0,19%
0,32%
0,39%
0,02%
0,24%
0,26%
0,52%
0,56%

-0,165
-0,152
-0,121
0,1128
-0,244
0,0705
-0,078
0,172
0,8291
-0,013
-0,097
0,0023
-0,41
-0,173
0,2571
0,3177
-0,504
0,1643
0,3286
0,0239
0,6328
0,3284
-0,251
-0,139
-0,107
0,2208
0,364
0,4453
0,0214
0,2721
0,2974
0,6211
0,7013

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
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Bilaga 5: Beräkning av t-test för kumulativ abnormal avkastning för
hela eventfönstret
Fonder
Öhman Småbolagsfond A
Öhman Etisk Index USA A
Handelsbanken Läkemedel SEK
Lannebo Vision
Aktie-Ansvar Sverige
SEB Hållbarhetsfond GLOBAL
SEB Bioteknikfond D
SEB Läkemedelsfond
SEB Sverigefond
SEB ÖstersjöfondWWF
Cicero SRI Sverige
SPP AKTIEFOND GLOBAL A
SPP Aktiefond USA
SPP aktiefond Sverige A
SPP Emerging Markets SRI
Didner & Gerge Global
Didner & Gerge Småbolag
Swedbank Robur Ethica Sverige
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Humanfond
Skandia Småbolag Sverige
Skandia Time Global
Skandia Cancerfonden
KPA Etisk Blandfond 2
Cliens Sverige A
Alfred Berg Ryssland
Alfred Berg Sverige Plus
Lannebo Småbolag
Enter Sverige
Öhman Global Sustainable Brands
Öhman Etisk Index Sverige A
Öhman Hjärt- Lungfond
Monyx Svenska aktier
Länsförsäkringar Sverige Aktiv
Gustavia Sverige SEK
Fim Brands
FIM BRIC + A
FIM Europa
Fim Global
FIM Russia
FIM Nordic
Aktia Capital B

Faktisk
Förväntad
Abnormal
kumulativ avkastning kumulativ avkastning avkastning AR-t
AR sig
1,14%
-0,04%
1,18% 1,3405
nej
-0,39%
-0,17%
-0,22% -0,252
nej
-2,82%
-0,10%
-2,73% -3,093
nej
-1,14%
-0,08%
-1,05% -1,195
nej
-0,30%
-0,07%
-0,23% -0,257
nej
-0,73%
-0,14%
-0,59% -0,664
nej
-6,93%
-0,15%
-6,78% -7,688
nej
-3,98%
-0,18%
-3,80% -4,315
nej
-1,61%
-0,18%
-1,43% -1,625
nej
-1,44%
-0,16%
-1,28% -1,455
nej
-1,63%
-0,12%
-1,50% -1,703
nej
-0,54%
-0,08%
-0,46% -0,526
nej
-0,21%
-0,11%
-0,11% -0,12
nej
-1,81%
-0,06%
-1,75% -1,987
nej
1,42%
-0,01%
1,44% 1,6349
nej
-0,06%
-0,03%
-0,03% -0,035
nej
1,28%
-0,04%
1,32% 1,5035
nej
-1,79%
-0,13%
-1,66% -1,88
nej
-2,66%
-0,21%
-2,45% -2,785
nej
-1,93%
-0,12%
-1,81% -2,056
nej
1,27%
-0,07%
1,33% 1,514
nej
0,67%
-0,05%
0,72% 0,8227
nej
-1,90%
-0,08%
-1,83% -2,073
nej
-0,67%
-0,19%
-0,48% -0,547
nej
-1,29%
-0,12%
-1,17% -1,327
nej
4,18%
-0,04%
4,22% 4,8114
ja
-0,72%
-0,18%
-0,55% -0,619
nej
1,00%
-0,08%
1,08% 1,223
nej
0,23%
-0,02%
0,25% 0,2831
nej
0,33%
-0,19%
0,52% 0,5845
nej
-0,48%
-0,18%
-0,30% -0,345
nej
-1,70%
-0,17%
-1,53% -1,733
nej
-0,54%
-0,18%
-0,35% -0,402
nej
-0,65%
-0,10%
-0,55% -0,623
nej
-0,41%
-0,04%
-0,37% -0,415
nej
0,20%
-0,17%
0,37% 0,4214
nej
1,70%
-0,12%
1,82% 2,0594
ja
-0,49%
-0,15%
-0,34% -0,384
nej
-0,12%
-0,16%
0,04% 0,0414
nej
3,89%
-0,08%
3,97% 4,5071
ja
0,02%
-0,17%
0,18% 0,2078
nej
1,54%
0,02%
1,53% 1,7408
nej
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Öhman Global Growth
Lärarfond 21-44år
Öhman Etisk Index Eurpoa
Öhman Etisk Index Pacific
Öhman Etisk Index Japan
Spiltan Aktiefond Stabil
Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Spiltan Aktiefond Dalarna
Nordea Eastern Europé
Dephi Nordic
Delphi Europé
Delphi Global
Skandia Världsnaturfonden
SEB Etisk Europafond C
Storebrand Norge
Länsförsäkringar Småbolag Sverige
Länsförsäkringar Japanfond
Länsförsäkringar Asienfond
Länsförsäkringar Tillväxtmarknader
Nordea Klimatfond BP SEK
Carnegie småbolagsfond
Pictet- Water R EUR
GodFond Sverige & Världen
Odin Norden NOK
Odin Europa C NOK
ODIN Energi C NOK
ODIN Sverige C NOK
DNB Renewable Energy Retail A
Skagen Global NOK A
Fim Sahara A
JSS Sustainable Water P Eur dist
DNB India Retail A
DNB Global Emerging Markets SRI Retail A

-0,88%
-0,72%
-0,70%
0,34%
-1,16%
0,26%
-0,42%
0,73%
3,64%
-0,18%
-0,53%
-0,10%
-1,89%
-0,91%
1,00%
1,30%
-2,38%
0,65%
1,43%
0,05%
2,70%
1,29%
-1,16%
-0,82%
-0,57%
0,97%
1,44%
1,88%
-0,06%
1,08%
1,30%
2,88%
3,26%

-0,15%
-0,05%
-0,16%
-0,15%
-0,09%
-0,05%
-0,07%
-0,02%
0,03%
-0,13%
-0,10%
-0,11%
-0,08%
-0,14%
-0,14%
-0,10%
-0,16%
-0,07%
-0,02%
-0,06%
-0,09%
-0,16%
-0,06%
-0,21%
-0,10%
0,01%
-0,16%
-0,09%
-0,15%
-0,12%
-0,01%
0,29%
0,46%

-0,73%
-0,67%
-0,54%
0,50%
-1,08%
0,31%
-0,34%
0,76%
3,62%
-0,06%
-0,43%
0,01%
-1,81%
-0,76%
1,13%
1,40%
-2,22%
0,72%
1,44%
0,11%
2,79%
1,45%
-1,11%
-0,61%
-0,47%
0,97%
1,60%
1,96%
0,09%
1,20%
1,31%
2,59%
2,80%

-0,827
-0,76
-0,607
0,5639
-1,22
0,3527
-0,389
0,8601
4,1456
-0,065
-0,486
0,0115
-2,052
-0,865
1,2854
1,5886
-2,52
0,8213
1,6428
0,1197
3,1638
1,6418
-1,254
-0,696
-0,533
1,1041
1,8201
2,2266
0,1072
1,3604
1,4871
3,1057
3,5067

nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
nej
nej
nej
ja
nej
nej
nej
ja
ja
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