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Sammanfattning 
Antalet hållbara fonder har ökat i Sverige och det har blivit vanligare att investera i de 

hållbara alternativen. Enligt portföljteorin borde däremot de hållbara fonderna generera en 

lägre avkastning än de traditionella fonderna, på grund av deras placeringsrestriktioner. Den 

tidigare forskningen visar på blandade resultat gällande skillnader i fondernas riskjusterade 

avkastning och få studier har gjorts på den svenska marknaden. Syftet med denna studie är att 

undersöka om den riskjusterade avkastningen skiljer sig åt mellan hållbara och traditionella 

fonder i Sverige. Studien undersöker 18 hållbara och 18 traditionella fonder mellan 2013 och 

2017. Sharpekvot, Jensens alfa och Treynorkvot används för att beräkna den riskjusterade 

avkastningen. Resultatet visar att de hållbara fonderna i Sverige har en lägre riskjusterad 

avkastning än de traditionella fonderna. Däremot visar studien inte på några signifikanta 

resultat vilket leder till att det inte går att dra några slutsatser om den undersökta 

populationen. 

  

  

Nyckelord: Hållbara fonder, traditionella fonder, riskjusterad avkastning, hållbara 

investeringar, portföljvalsteori, diversifiering och förvaltningsavgift. 
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1. Problembakgrund 
Detta kapitel kommer presentera bakgrunden till ämnet och vilket genom en 

problemdiskussion kommer leda fram till studiens syfte. 

  

Den ekonomiska tillväxten som präglat världen under det senaste seklet har bidragit till en 

förbättrad levnadsstandard och livslängd för de flesta. Utvecklingen har också lett till 

negativa konsekvenser som till exempel ökad miljöförstöring (Olsson et al., 2010). 

Problemen har fått större publicitet i samhället vilket har skapat krav på företags etik och 

miljöansvar. Detta ansvar kallas för Corporate Social Responsibility (CSR) och utgör en 

betydande del i företags policys och marknadsföring. CSR innefattar allt från ungdomsfrågor, 

lokal utveckling, mänskliga rättigheter, ansvarsfulla offentliga upphandlingar samt ett 

hållbart miljömässigt ansvar (EU, 2018). Utvecklingen för CSR visar att ett långsiktigt 

hållbarhetsperspektiv är viktigt, där företag tillgodoser de behov som framtida generationer 

kommer behöva (Eccles et al., 2014). 

  

Eftersom samhällets krav på företags CSR-ansvar ökat, har företagen blivit tvungna att 

anpassa sig till dem vilket även har påverkat företag verksamma på den finansiella 

marknaden. Etiska investeringar har därmed blivit allt mer aktuella och dessa investeringar 

kallas för Social Responsible Investments (SRI) (IBID; Renneboog, Horst & Zhang, 2008). 

Mängden kapital som investeras i hållbara alternativ har ökat under de senaste åren. Det 

fanns under 2016 cirka 23 biljoner dollar professionellt förvaltade under hållbara strategier 

vilket är en ökning med 25 procent sedan 2014. Numera står hållbara investeringar för 26 

procent av det globala professionellt förvaltade kapitalet (Micilotta et al., 2016). 

  

Det har även i Sverige blivit vanligare med hållbara investeringar på den finansiella 

marknaden och Skandinavien ligger enligt Strand & Freeman (2014) i framkant gällande 

hållbarhet och hållbara investeringar. Det har blivit mer aktuellt att tänka långsiktigt gällande 

hållbara investeringar och inte enbart fokusera på vad som gynnar samhället på kort sikt 

(Strand & Freeman, 2014). Kraven på företag verksamma på den svenska finansmarknaden 

har ökat vilket leder till att banker och andra finansiella institut blivit tvungna att anpassa sig 

till dem. Vid årsskiftet 2017–2018 infördes en ny lag som underlättar för investeringar i 
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hållbara fonder. Den nya lagen innebär att fonder numera ska lämna information om deras 

hållbarhetsprofil. Detta innebär att det blir enklare att identifiera hållbara alternativ och få 

 

tillgång till samt jämföra de hållbara alternativen med varandra (Fondbolagens förening, 

2018). 

1.1 Problemdiskussion 
Det finns flera olika sätt för privatpersoner att investera sitt kapital som exempelvis aktier, 

obligationer, sparkonton med ränta eller fonder. Alla som har en deklarerad inkomst har 

automatiskt sin premiepension i fondsparande och många har även sin tjänstepension 

placerad i fonder (Pensionsmyndigheten, 2018). Det är dessutom möjligt att privat investera i 

fonder där den vanligaste typen av fond att investera i är aktiefonder vilket är en portfölj som 

enbart består av aktier. Anledningen till att investerare placerar sitt kapital i fonder är för att 

öka det investerade kapitalets värde. Till skillnad från de traditionella fonderna är syftet med 

att investera i hållbara fonder även att det ska leda till ett bättre samhälle och inte bara att 

värdet på kapitalet ska öka. Detta har blivit en allt mer betydande faktor för investerare vid 

valet av fonder (Sjöström, 2015). En undersökning gjord av Eurosif (2016) visade att enbart 

12 procent av de tillfrågade valde att investera i en hållbar fond på grund av att de trodde att 

den skulle generera högre avkastning. Denna studie motsäger sig Markowitz (1952) 

portföljvalsteori som utgår från att investerare antas vara rationella. Detta innebär att de ur ett 

investeringsperspektiv alltid bör sträva efter att investera i de tillgångar som kommer 

generera den högsta avkastningen. Enligt Markowitz teori bör därför inte valet av investering 

påverkas av om fonden är hållbar eller traditionell utan vilken fond som förväntas prestera 

bäst. 

  

Tidigare studier som Chang et al. (2012) visar att de hållbara fonderna med samma risk som 

andra fonder i USA har presterat sämre än de traditionella fonderna. Hållbara fonder visade 

sig överlag ha högre förvaltningsavgifter än traditionella fonder, vilket försämrar 

investerarnas avkastning. En av anledningarna till att hållbara fonder bör ha en lägre 

riskjusterad avkastning än de traditionella fonderna är enligt Hong & Kacperczyk (2009) att 

oetiska investeringar har presterat bättre än de hållbara alternativen. De hävdar även att att 

industrier som vapen och tobak haft en högre avkastning än de hållbara alternativen. Tippet 

(2001) visar att investerare som investerar i hållbara fonder kommer få en lägre riskjusterad 
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avkastning än om de hade investerat i de traditionella fonderna. Detta eftersom de 

restriktioner som de hållbara fonderna måste förhålla sig till resulterar i färre 

placeringsmöjligheter för fondförvaltarna. Resultatet i Tippets studie kan förklaras av 

Markowitz portföljteori från 1952. Teorin säger att risken i portföljen kan minimeras genom 

diversifiering för att uppnå den optimala avkastningen. Eftersom investeraren antas vara 

rationell och det enbart är risk och avkastning som påverkar ett investeringsbeslut kommer 

portföljen kunna bestå av samtliga investeringsalternativ på marknaden. Eftersom hållbara 

fonder enbart innehåller investeringar i underliggande tillgångar med fokus på hållbarhet 

minskar antalet investeringsalternativ och därmed möjligheten till att i samma utsträckning 

diversifiera bort risken i portföljen. Detta leder även till en lägre riskjusterad avkastning än 

om investeraren kan välja investeringar bland samtliga alternativ (Markowitz, 1952; 

Renneboog et al., 2008). 

  

Ovan nämnda studier hävdar att hållbara fonder presterar sämre än de traditionella 

alternativen men det finns även tidigare studier som visar på att det inte finns någon skillnad i 

prestation mellan fondernas prestation. Managi, Okimoto & Matsuda (2012) studie visar inte 

på någon statistisk signifikant skillnad mellan fonderna utan att de hållbara fonderna i USA, 

Storbritannien och Japan följer samma tendenser som de traditionella fonderna jämfört med 

deras index. Detta stöds även av Pérez-Gladish et al. (2013) studie som även den visar 

liknande resultat på den amerikanska fondmarknaden. 

  

Den beskrivna forskningen ovan skiljer sig åt gällande fondernas prestation men det finns 

även studier som hävdar att de hållbara fonderna presterar bättre än de traditionella vilket gör 

ämnet än mer intressant. Enligt en genomgång av fonder gjord av Svenska Dagbladet 

Näringsliv, behöver investerare inte välja mellan hög avkastning eller att spara hållbart utan 

hävdar att hållbara fonder även genererar en högre avkastning (Johansson, 2015). Detta styrks 

av Ito, Managi & Matsudas (2013) studie som visar att hållbara fonder i USA, Europa och 

Japan presterar bättre än traditionella fonder. Även Mallin, Saadouni & Briston (1995) visar i 

sin studie att de hållbara fonderna presterar bättre. Statman & Glushkov’s (2009) studie visar 

att investeringar i etiska företag kommer ge investerare en fördel jämfört med investeringar i 

oetiska företag eftersom det långsiktiga hållbara perspektivet som denna typ av investeringar 

medför har visat sig ge en högre avkastning. Även Edman (2012) menar att ett fokus på 

hållbarhet kommer öka företagens riskjusterade avkastning med 3,8 procentenheter högre än 
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deras konkurrenter, vilket gynnar de hållbara fonderna som investerar i dessa typer av 

företag.  

  

Den tidigare beskrivna forskningen gällande hållbara och traditionella fonder visar på 

blandade resultat och ingen av dem har specifikt undersökt den svenska fondmarknaden. 

Strand & Freeman (2014) anser att Sverige ligger i framkant gällande hållbara investeringar, 

vilket skulle kunna betyda att de presterar bättre än de hållbara fonder som undersökts i andra 

länder. Det blir därmed intressant att undersöka hur hållbara fonder presterar jämfört med 

traditionella fonder i Sverige. Markowitz (1952) anser att investerare är rationella och väljer 

det alternativ som genererar den högsta avkastningen, oavsett hållbarhetsinriktning. Samtidigt 

konstaterar Sjöström (2015) att hållbarhet har fått en större betydelse vid valet av investering 

och att avkastningen inte är lika relevant som Markowitz påstår. Det blir således intressant att 

undersöka fondernas prestation ur ett investerarperspektiv genom att justera fondernas totala 

avkastning med förvaltningsavgiften. Detta för att kunna avgöra vilken typ av fond som är 

mest lönsam för investeraren. 

1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om det finns någon skillnad mellan hållbara och 

traditionella fonders totala prestation. Studien ämnar även undersöka vilken fondgrupp som 

är mest lönsam ur ett investerarperspektiv. 
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2. Teori 
Kapitlet kommer beskriva de teorier och tidigare forskning som ligger till grund för studien. 

Därefter kommer studiens hypoteser att presenteras.                                      

2.1 Portföljteori 
En portfölj i investeringssammanhang beskrivs som en samling av finansiella tillgångar som 

tillsammans ska generera avkastning till investeraren. En fond är en typ av portfölj eftersom 

den innehåller en samling finansiella tillgångar som aktier eller andra värdepapper (Goldreyer 

& Diltz, 1999). Eftersom fonder investerar kapitalet i flera olika tillgångar är de mer 

diversifierade och har därmed en större riskspridning än att investera i enskilda tillgångar. 

Genom att investera i flera olika tillgångar, ökar diversifieringen och därmed reduceras 

risken. (Goldreyer & Diltz, 1999) 

  

Sambandet mellan diversifiering och risk förklaras av portföljvalsteorin som utvecklades år 

1952 av Markowitz. Enligt teorin är alla investerare rationella och eftersträvar ekonomisk 

nytta framför andra preferenser. Det innebär att investerarna strävar efter att få en hög 

avkastning till minsta möjliga risk. Det är dock inte enbart den enskilda tillgångens risk som 

påverkar avkastningen utan hela portföljens sammanlagda risk. För att beräkna portföljens 

risk inom teorin används varians som mått. En låg varians ger en lägre risk och för att uppnå 

en låg varians krävs en väldiversifierad portfölj. Beroende på investerarens förhållande 

mellan avkastning och risk kommer den portfölj där den maximala avkastningen givet den 

minimala risken väljas. (Markowitz, 1952) 

2.2 Tidigare studier                                              

Flertalet studier argumenterar för att hållbara fonder genererar en avkastning som är lägre än 

de traditionella fonderna. Chang et al. (2012) genomförde en studie som jämför hållbara och 

traditionella fonders prestation. Resultatet i studien visar att de traditionella fonderna 

presterar bättre och genererar en högre riskjusterad avkastning än de hållbara fonderna under 

de senaste 15 åren. Hållbara fonder har enligt studien överlag högre förvaltningsavgifter än 

traditionella fonder vilket påverkar deras nettoavkastning negativt. (Chang et al., 2012) 
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Ytterligare en studie som visar att hållbara investeringar genererar sämre riskjusterad 

avkastning än traditionella är Tippets studie från 2001. Studiens resultat visar att investerare 

som utesluter investeringar som inte anses hållbara presterar sämre. Resultatet i studien visar 

även att hållbara investeringars riskjusterade avkastning till och med kan vara sämre än den 

riskfria räntan. Likt Chang et al. (2012) visar studien att de hållbara fondernas 

förvaltningsavgifter är högre än hos de traditionella fonderna eftersom fondförvaltarna har 

strängare regler att förhålla sig till. (Tippet, 2001) 

  

Jones et al. (2008) undersöker den riskjusterade avkastningen på hållbara fonder i Australien. 

Undersökningen genomfördes med både Capital Asset Pricing Model (CAPM) för att ta fram 

den förväntade avkastningen. Resultatet i studien visar att hållbara fonder presterar sämre än 

traditionella fonder eftersom fondernas placeringsrestriktioner försämrar avkastningen. 

Eftersom hållbara fonder enbart investerar i hållbara alternativ, behöver fondförvaltaren välja 

bort andra alternativ som annars hade kunnat förbättra avkastningen (Jones et al., 2008). Detta 

visar även Hong & Kacperczyks (2009) studie som undersöker vilken effekt sociala normer 

har på marknaden. De undersöker investeringar i företag verksamma i branscher som anses 

vara oetiska. Resultatet visar att investeringar i dessa branscher leder till en högre riskjusterad 

avkastning än jämförbara investeringar som anses vara etiska (Hong & Kacperczyk, 2009). 

  

Det finns även studier som hävdar att det inte finns någon skillnad mellan hållbara och 

traditionella fonders prestation och som därmed skiljer sig från Hong & Kacperczyk (2009), 

Jones et al. (2008), Chang et al. (2012) och Tippet (2001). Renneboog et al. (2008) 

undersöker om investerare som investerar i hållbara fonder får en sämre justerad avkastning 

än om de väljer det traditionella alternativet. Resultatet visar att majoriteten av länderna som 

undersöks inte visar på någon statistisk signifikant skillnad gällande riskjusterad avkastning 

mellan hållbara och traditionella fonder. Renneboog et al. (2008) hävdar att anledningen till 

att resultatet inte visar på någon skillnad mellan fonderna är eftersom skillnaderna mellan de 

hållbara och traditionella fonderna blir mindre och att majoriteten av dem investerar i samma 

typer av bolag. De menar även att de traditionella fonderna blir mer hållbara och att gränsen 

mellan de båda typerna av fonder minskar. De finner endast bevis för att länder som 

Nederländerna, Kanada, Singapore och Irland har presterat sämre än de traditionella 

fonderna. Anledningen till detta är enligt dem att de hållbara fonderna i dessa länder 

investerar i företag som genom deras höga hållbara standard är överprisade på respektive 

aktiemarknad (Renneboog et al., 2008). 
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Även Pérez-Gladish et al. (2013) undersöker om hållbara investeringar ger en högre 

riskjusterad avkastning än de traditionella investeringarna. Studien grundar sig i att 

investerare alltid söker efter hög avkastning och eftersom hållbara investeringar har ökat 

under de senaste 10 åren, bör detta innebära att dessa investeringar genererar en högre 

riskjusterad avkastning jämfört med de traditionella. Studien undersöker 46 stycken fonder i 

USA varav 25 stycken hållbara och resten traditionella. Resultatet visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad mellan hållbara och traditionella fonder i USA. (Pérez-Gladish et 

al., 2013) 

  

En annan studie som visar på liknande resultat är en undersökning av Gil-Bazo, Ruiz-Verdù 

& Portela (2010) som jämför hållbara och traditionella fonder i USA. Deras studie jämför den 

riskjusterade avkastningen mellan fonderna genom att justera fondernas avkastning med 

förvaltningsavgiften. De finner inte någon statistisk signifikant skillnad i den riskjusterade 

avkastningen mellan hållbara och traditionella fonder vilket innebär att hållbarhet inte har 

någon effekt på fondens riskjusterade avkastning. (Gil-Bazo, Ruiz-Verdù & Portela, 2010) 

  

Även Bauer, Koedijk & Otten (2005) undersöker hur hållbara fonder i Tyskland, 

Storbritannien och USA har presterat i förhållande till traditionella fonder. De jämför 103 

stycken hållbara fonder med 4383 stycken traditionella fonder mellan åren 1990 och 2001. 

Även den här studien visar att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan de 

hållbara och traditionella fonderna. (Bauer, Koedijk & Otten, 2005) 

  

Det finns även forskning som visar att de hållbara fonderna historiskt har haft en högre 

riskjusterad avkastning än de traditionella fonderna. Kempf & Osthoff (2007) studie 

undersöker om investerare med hållbara portföljer genererar en högre onormal avkastning. 

De genomför studien genom att skapa portföljer där de investerar i hållbara alternativ och 

säljer de traditionella alternativen. Tidsperioderna som de undersöker är mellan åren 1992 

och 1997 samt mellan åren 1998 och 2004. Portföljen visar sig generera en årlig riskjusterad 

onormal avkastning på 8,7 procent. Den högsta onormala avkastningen uppnås genom att 

enbart investera i de aktier som är bäst gällande hållbarhet. (Kempf & Osthoff, 2007) 

  

Statman & Glushkov (2009) analyserar hållbara investeringar mellan åren 1992 och 2007. De 

finner att dessa investeringar ger investerare ett övertag gentemot de som investerar i 
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traditionella alternativ. Genom detta resultat kan Statman & Glushkov (2009) konstatera att 

investerare som är fokuserade på hållbarhet med fördel kan skapa portföljer bestående av 

hållbara alternativ och undvika investeringar i oetiska. Detta motsäger Hong & Kacperczyk 

(2009) resultat som visar att de oetiska alternativen presterar bättre än de hållbara. 

  

Ito, Managi & Matsuda (2013) undersöker huruvida hållbara fonder systematiskt har presterat 

bättre än traditionella fonder. De delar upp SRI-fonder och Environmentally Friendly (EF) 

fonder och använder sig av en ny metod för att mäta deras prestationer jämfört med de 

traditionella fonderna. Den nya metoden tar hänsyn till både risk och avkastning samtidigt. 

Fonderna undersöks mellan åren 2000 och 2009. Resultaten av undersökningen visar att SRI-

fonder presterade bättre än de traditionella fonderna i både USA och Europa. EF-fonder 

presterade inte lika bra som SRI-fonder men gav liknande eller bättre resultat jämfört med de 

traditionella fonderna. (Ito, Managi & Matsuda, 2013) 

  

En förklaring till att de hållbara fonderna presterar bättre är enligt Peifer (2013) att nya 

möjligheter öppnas när företagen väljer att fokusera på hållbarhet. Samarbetet med 

intressenter som kunder, leverantörer och anställda kan förbättras vilket leder till en högre 

långsiktig vinst jämfört med konkurrerande företag. Det skapas bättre förutsättningar för en 

god relation mellan företagen och dess aktieägare vilket gör aktieägarna mer lojala och väljer 

att investera långsiktigt i dessa företag. Detta avspeglar sig sedan i prestationen hos de 

hållbara fonderna som investerar i de hållbara företagen. Enligt Hielscher & Will (2014) bör 

detta faktum uppmuntra företag till att fokusera mer på CSR eftersom det ökar sannolikheten 

att aktieägarna behåller sina aktier under perioder av lågkonjunktur. 

2.3 Hypotesformulering 
Enligt Peifer (2013) och Edman (2012) öppnas nya möjligheter för de företag som arbetar för 

hållbarhet. Relationen med kunder, leverantörer och anställda kommer förbättras, något som 

kan resultera i högre genererad avkastning för hållbara fonder då företagens vinster ökar. 

Samtidigt hävdar Markowitz (1952) portföljvalsteori att försämrad diversifiering bör leda till 

en lägre avkastning, något som stöds av Tippet (2001) och Jones et al. (2008). De menar att 

anledningen till att hållbara fonder presterat sämre är eftersom restriktionerna begränsat dem 

från att investera i branscher som enligt Hong & Kacperczyks (2009) har presterat bättre än 

de hållbara alternativen. Även Renneboog et al. (2008) menar att hållbara aktier har varit 
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överprisade i vissa europeiska länder, vilket påverkat de hållbara fondernas prestation i dessa 

länder negativt. Med detta som grund formuleras hypotes 1 som följande: 

  

H1= Traditionella fonder genererar en högre total riskjusterad avkastning än hållbara 

fonder 

  

Vad som skiljer fondernas totala prestation med deras prestation ur ett investerarperspektiv är 

fondernas förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften dras bort från fondernas totala avkastning 

vilket därmed skapar fondernas nettoavkastning, vilket är det som tillfaller investeraren. 

Chang et al. (2012) och Tippet (2001) hävdar att de hållbara fondernas förvaltningsavgifter är 

högre eftersom fondförvaltarna har strängare regler att förhålla sig till. Detta leder till att de 

hållbara fondernas riskjusterade avkastning ur ett investerarperspektiv bör vara sämre. Med 

denna motivering formuleras således hypotes 2 som följande: 

  

H2: Traditionella fonder genererar en högre riskjusterad avkastning än hållbara 

fonder ur ett investerarperspektiv 
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3. Metod 
Detta kapitel beskriver vilka tillvägagångssätt som studien använder sig av. Vilken data som 

används i studien kommer redovisas tillsammans med urval av fonder, index, tidsspann, 

avgränsningar och val av modeller som kommer mäta fondernas riskjusterade avkastning. 

3.1 Data 
För att genomföra studien används samtliga fonders dagsavkastning, vilken vi hämtar från 

Morningstar. De publicerar information om internationella och svenska värdepapper samt 

betygsätter fonder efter deras hållbarhet (Morningstar, 2018). Detta är en funktion som 

används för att sortera hållbara och traditionella fonder i studien. Morningstar är en av de 

mest använda källorna för att införskaffa information om fonder och betraktas som en källa 

med hög tillförlitlighet. Vi väljer därför i linje med Bauer, Koedijk & Otten (2005) att 

använda oss av Morningstar vid insamling av fondernas information och data. Ytterligare 

information om fonderna hämtas från Hållbarhetsprofilen som rankar fonder efter deras 

hållbarhetsprofil. Hållbarhetsprofilen är framtagen av Swesif som är en oberoende och ideell 

förening. De arbetar för att öka mängden hållbara investeringar i Sverige genom att öka 

kunskapen om dessa.  Deras tjänster erbjuder bland annat filtrering av hållbara fonder, något 

som vi använder oss av i denna studie (Swesif, 2016). 

  

De tidigare studier som denna undersökning baseras på har varierat gällande vilken 

avkastning som analyseras. De flesta studier som Chang et al. (2012), Hong & Kacperczyk 

(2009) och Bauer, Koedijk & Otten (2005) undersöker den årliga avkastningen. Vi väljer 

istället att använda oss av den månatliga avkastningen som Renneboog et al. (2008) gör för 

att öka antalet observationer i studien. 

3.2 Val av fonder 
För att kunna jämföra svenska traditionella och hållbara fonder på ett rättvist sätt undersöks 

fonder som speglar den svenska fondmarknaden i så stor utsträckning som möjligt. Detta 

innebär att både aktivt förvaltade och indexfonder representeras bland de hållbara och 

traditionella fonderna. Eftersom den totala förmögenheten investerat i aktiefonder under 2017 

bestod av ca 16 procent indexfonder och 84 procent aktivt förvaltade fonder väljer vi även att 

använda denna fördelning i vårt urval (Fondbolagens Förening, 2017). Antalet aktivt hållbara 
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fonder som analyseras uppgår därmed till 15 stycken och antalet indexfonder uppgår till 3 

stycken. Samma antal kommer gälla för de traditionella fonderna, vilket ger oss totalt 36 

stycken fonder. Vi väljer att inte analysera fler fonder eftersom kraven på de hållbara 

fonderna gör att urvalet blir begränsat och att hållbara fonder är relativt unga jämfört med de 

traditionella. Detta innebär även att tidsramen för undersökningen begränsas till en 

femårsperiod då få hållbara fonder har varit aktiva under en längre period. Alla fonder som 

analyseras har varit aktiva i minst fem år och tidsperioden för undersökningen är mellan 

2013-01-01 och 2017-12-31. Undersökningsperioden visar sig enbart innehålla år med en 

positiv utveckling på marknaden, vilket inte är ett aktivt val från vår sida. 

  

Valet av fonder är aktivt eftersom vi väljer fonder som är lika i alla andra aspekter förutom 

deras hållbarhetsprofil vilket innebär förvaltat kapital, ålder och placeringsstrategi. Detta är i 

linje med Renneboog et al. (2008) studie som anser att fonderna bör vara lika i alla andra 

aspekter förutom deras hållbarhetsprofil för att isolera hållbarhet som en påverkande faktor. 

Vi väljer endast att analysera svenska fonder som har en portfölj som till minst 80 procent 

består av svenska bolag. Detta eftersom vi ämnar undersöka hur fonder med svenska bolag 

har presterat. Vi väljer 80 procent eftersom att ett högre krav gällande andel investeringar i 

svenska bolag skulle bidra till att urvalet av fonder blir för litet för undersökningen. 

  

Enligt Bodie, Kane & Marcus (2011) bör även fonder som inte längre är aktiva tas med i 

beräkningen för att motverka det som kallas för ”överlevnadsbias”. Det innebär att det kan ge 

ett missvisande resultat om enbart de fonder som existerat under hela perioden tas med i 

beräkningen eftersom de fonderna som presterat bäst antas överleva längst. Vi har trots detta 

valt att bortse från dessa fonder med tanke på den korta undersökningsperioden och att 

undersökningen därmed skulle få för få observationer. Eftersom samma urvalsmetod används 

för både hållbara och traditionella fonder bör detta inte påverka resultatet. 

3.3 Val av jämförelseindex 
För att kunna jämföra svenska fonders prestation med varandra behövs ett jämförelseindex 

som representerar utvecklingen på Stockholmsbörsen. Denna studie använder sig av SIX 

Portfolio Return Index (SIXPRX) som är Nordens största oberoende leverantör av finansiella 

index (Fondbolagens förening, 2018). Indexet visar utvecklingen på Stockholmsbörsen och är 

justerat för placeringsbegränsningar som är aktuella för aktiefonder samt jämför fondernas 



   12  

utveckling för de som investerar i svenska aktier (Six, 2018). Med tanke på studiens urval av 

svenska aktiefonder är därför SIXPRX ett jämförelseindex som passar studien väl. Indexet är 

hämtat från Fondbolagens förening och finns tillgängligt för allmänheten (Fondbolagens 

förening, 2018). 

3.4 Hållbarhetsranking 
Morningstar lanserade år 2016 ett nytt hållbarhetsbetyg som ger investerare möjligheten att 

enklare analysera och utvärdera nya och befintliga investeringar. Det kallas för Morningstar 

Sustainability Rating, där betyget sätts i två steg; Först beräknas hållbarhetsvärdet genom att 

ta ett snitt från fondens normaliserade ESG-värde vilket är en förkortning av environmental, 

social och governance. Det är ett värde som ofta används vid hållbara investeringar för att 

mäta hur investeringar förhåller sig till de olika delarna. Värdet är framtaget av Sustainalytics 

som är en av världens främsta specialister på att granska ESG. ESG-värdet gör det möjligt att 

jämföra de hållbara fonderna med varandra i samma bransch. Därefter delas fonderna in i 

olika grupper beroende på deras hållbarhetsvärde, där varje grupp får ett betyg på en skala 

mellan 1–5. (Morningstar, 2016) 

  

Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad med hållbarhetsinformation om olika fonder. Till 

skillnad från andra rankingar, är Hållbarhetsprofilen inte en certifiering, ranking eller 

kvalitetsstämpel utan enbart ett standardiserat informationsblad utgivet av Swesif. 

Informationen fylls i av fondbolagen själva och behöver inte godkännas eller kontrolleras av 

Swesif. Syftet med informationsbladet är att på ett enkelt sätt informera sparare om vilken 

hållbarhetsprofil fonderna har och det fungerar som ett komplement till fondbolagens egna 

hållbarhetsinformation. (Swesif, 2018) 

  

Enligt Bryman (2005) är begreppsvaliditet relevant vid kvantitativa studier och en potentiell 

felkälla i denna studie är hur hållbarhet definieras och vad det faktiskt innebär. Inom 

hållbarhet finns många parametrar som kan behandlas för att avgöra om en fond är hållbar. Vi 

använder oss av Morningstars hållbarhetsbetyg för att avgöra om en fond är hållbar. Detta 

anser vi öka studiens trovärdighet eftersom Morningstar är en av de mest använda och 

trovärdiga hemsidorna för fondinformation (Warshawsky, DiCarlantonio, & Mullan, 2000). 
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3.5 Hållbara fonder 
De hållbara fonderna i studien lokaliseras först via Hållbarhetsprofilen för att därefter 

begränsas till de fonder som har ett högt hållbarhetsbetyg hos Morningstar. Vi anser att ett 

hållbarhetsbetyg på 4 eller 5 på en skala 1–5 är tillräckligt högt för att fonden ska anses vara 

hållbar. Medelåldern hos de utvalda fonderna är 16,5 år och fondförmögenheten har ett 

medelvärde på 6444,33 Mkr. 

3.6 Traditionella fonder 
För att avgränsa urvalet till de fonder som endast skiljer sig åt gällande deras hållbarhetsprofil 

kommer de traditionella fonderna bestå av fonder som efterliknar de hållbara fonderna 

gällande placeringsstrategi och ålder. Medelåldern bland dessa fonder är 18,8 år och de har en 

fondförmögenhet som uppgår till ett medelvärde av 7003,52 Mkr. 

3.7 Modeller 

3.7.1 Faktisk avkastning 
För att jämföra den faktiska avkastningen mellan hållbara och traditionella fonder kommer 

den totala avkastningen och nettoavkastningen användas. Den totala avkastningen visar 

fondernas prestation under tidsperioden utan hänsyn till förvaltningsavgifter och kommer 

användas för att mäta fondernas faktiska prestation under tidsperioden. Nettoavkastning är 

fondens genererade totala avkastning minus förvaltningsavgifterna. Det är nettoavkastningen 

som investerarna får för sin investering och därför kommer resultatet visa fondernas 

prestation ur ett investerarperspektiv (Bodie, Kane, & Marcus, 2011). 

3.7.2 Capital Asset Pricing Model                                
För att beräkna den förväntade avkastningen använder vi oss av Capital Asset Pricing Model 

(CAPM), precis som Renneboog et al. (2008), Tippet (2001) och Jones et al. (2008) gör. 

Teorin bakom CAPM är en utveckling av Markowitz (1952) portföljteori. CAPM är en 

formel som togs fram av Sharpe (1964) och används för att prissätta tillgångarna i en portfölj 

(Bodie, Kane, & Marcus, 2011). Genom modellen blir det möjligt att ta fram fondernas 

förväntade avkastning. Betavärdet visar den systematiska risken vilket är den risk som inte 

går att diversifiera bort utan drabbar hela marknaden som exempelvis en lågkonjunktur. Beta 

visar korrelationen mellan avkastningen hos en tillgång och avkastningen för ett utvalt 

marknadsindex (Brealey, Myers & Allen, 2016). För att beräkna fondernas beta använder vi 
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oss av kovarians (COV (X,Y)) vilket är ett statistiskt mått som visar samvariationen mellan 

två variabler. Variabeln visar hur fluktuationer i en fond påverkar en annan fond (UbØe, 

2017). Om betavärdet är högt betyder detta att den systematiska risken är hög vilket innebär 

att om beta har värdet 1 kommer detta innebära att fondens avkastning förändras i samma 

nivå som marknaden. Är värdet mindre än 1 förändras fondens avkastning mindre och om 

värdet är högre än 1 förändras fondens avkastning mer i den riktning som marknaden 

utvecklas. Beta är ett decimaltal och formeln ser ut som följande: 

  

𝛽" =
𝐶𝑜𝑣(𝑟", 𝑟*)

𝜎*-
 

                    
Formel 1 - Beta                     
  

ri = Tillgångens avkastning 

rm = Marknadsavkastningen 

Cov (ri, rm) = Avkastningens kovarians 

𝜎
 2

m är = Marknadens varians 
                                                                                                          

CAPM är uppdelad i tre delar och dessa är (1) tidsvärdet vilket är avkastningen från en riskfri 

tillgång som utgår från den riskfria räntan, (2) avkastningen från den systematiska risken som 

inte kan diversifieras bort, (3) exponering på en tillgångs systematiska risk som tas fram 

genom betavärdet (Brealey, Myers & Allen, 2016). Därigenom kan sambandet mellan 

tillgångens förväntade riskjusterade avkastning och marknadsportföljens förväntade 

riskjusterad avkastning uttryckas genom formeln. Riskfri ränta (rf) är den avkastning en riskfri 

investering kan generera. Den riskfria räntan brukar oftast användas i 

investeringssammanhang för att beräkna avkastningskravet på investeringar (Brealey, Myers 

& Allen, 2016). Den riskfria räntan förändras över tid och därför kommer en månatlig riskfri 

ränta användas för att undersöka den månatliga avkastningen. Den här studien kommer 

använda sig av tre-månaders svenska statsskuldväxlar som index för riskfri ränta då det ger 

en rättvis bild av en svensk riskfri ränta (Byström, 2010). Utvecklingen på tre-månaders 

svenska statsskuldväxlar hämtas från Riksbankens hemsida (Riksbanken, 2018).         
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 𝐸 𝑟" = 𝑟/ + 𝛽" 𝑟* − 𝑟/  
 
Formel 2 - CAPM                                     
  

E(ri) = Tillgångens förväntade avkastning 

rf = Den riskfria räntan 

E(rm) = Marknadsportföljens förväntade avkastning 

E(rm)-rf = Marknadens riskpremie 

ßi = Tillgångens systematiska risk 

  

Genom CAPM kan det utläsas att den förväntade avkastningen hos en tillgång bestäms av 

den systematiska risken (beta) om allt annat är lika. Modellen visar alltså det samband som 

finns mellan den förväntade avkastningen och risken. (Brealey, Myers & Allen, 2016) 

3.7.3 Sharpekvoten 
För att beräkna de hållbara och traditionella fondernas riskjusterade avkastning använder vi i 

linje med Chang et al. (2012) studie oss av Sharpekvoten. Den riskjusterade avkastningen är 

den avkastning som fonden haft justerat för investeringens risk. Två portföljer som genererat 

samma avkastning kan ha genererat olika hög riskjusterad avkastning beroende på 

portföljernas risk (Brealey, Myers & Allen, 2016). Sharpekvoten används för att jämföra två 

portföljers prestation och är ett mått som mäter avkastningen på en tillgång i förhållande till 

risken. Den beräknas genom att fondens avkastning utöver den riskfria räntan med 

investeringens volatilitet där volatiliteten är investeringens standardavvikelse. 

Standardavvikelsen (𝜎) är ett statistiskt mått som visar hur mycket värdena skiljer sig från 

medelvärdet (UbØe, 2017). För denna studie kommer standardavvikelsen beskriva hur en 

fonds avkastning skiljer sig från medelvärdet och vilken volatilitet fonden har. 

Standardavvikelsen visar den totala risken och om standardavvikelsen är hög innebär det att 

fondens totala risk är hög. Den totala risken kan delas upp i systematisk risk och 

diversifierbar risk, där den systematiska risken är en risk som drabbar hela marknaden och 

därmed inte går att diversifiera bort. Vid en jämförelse av två portföljer är det den portfölj 

med högst Sharpekvot som presterat bäst i förhållande till portföljens risk. (Sharpe, 1966) 

Formeln för Sharpekvoten är enligt följande: 
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 𝑆𝐾 = 	   (56758)
96

 
  

Formel 4 - Sharpekvoten. 

  

rp = Den faktiska avkastningen för fonden 

rf = Den riskfria räntan 

𝜎 = Fondens standardavvikelse 

3.7.4 Jensens alfa 
I linje med Ito, Managi & Matsuda (2013), Gil-Bazo, Ruiz-Verdù & Portela (2010) och 

Tippet’s (2001) studier använder vi oss av Jensens alfa för att mäta fondernas prestation 

jämfört med den förväntade avkastningen. Jensens alfa är ett riskjusterat avkastningsmått som 

utgår från CAPM och mäter prestationen i förhållande till den förväntade avkastningen hos 

en fond. Alfavärdet beräknas genom att jämföra den förväntade avkastningen på fonden med 

den faktiska avkastningen. Den förväntade avkastningen beräknas med CAPM och visar 

avkastningskravet för den givna risknivån och det beräknade alfavärdet kommer visa fondens 

prestation jämfört med avkastningskravet och den risk som investeringen har. Ett positivt 

värde visar att fonden presterar bättre än förväntat och ett negativt värde visar att den 

presterat sämre än förväntat i förhållande till investeringens risk. (Jensen, 1967) 

Formeln för Jensens alfa är enligt följande: 

  

 𝛼 = 𝑟" − [𝑟/ + 𝛽< 𝑟* − 𝑟/ ] 
Formel 3 – Jensens alfa.          
  

ri = Den faktiska avkastningen för fonden 

rf = Den riskfria räntan 

ßp = Fondens betavärde 

rm = Marknadsindex 

3.7.5 Treynorkvoten 
För att kunna mäta hur den systematiska risken har påverkat en fonds avkastning används i 

linje med Tippet (2001) studie även Treynorkvoten. Den visar skillnaden i en fonds 

avkastning i förhållande till den riskfria räntan och tas fram genom att dela fondens 

avkastning utöver den riskfria räntan med fondens beta. Genom kvoten blir det möjligt att se 

hur en fond har presterat utöver den riskfria räntan med den systematiska risken i beaktning 
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vilken gör att den skiljer sig från Sharpekvoten som tar hänsyn till den totala risken. Vid en 

jämförelse av två portföljer är det den portfölj med högst Treynorkvot som presterat bäst i 

förhållande till portföljens risk (Treynor, 1965). Treynorkvoten beräknas enligt formeln 

nedan: 

  

 𝑇𝐾 = (56758)
?6

 

Formel 5 – Treynorkvoten. 

  

rp = Den faktiska avkastningen för fonden 

rf = Den riskfria räntan 

ßp = Fondens betavärde 

3.8 Jämförelse av resultat 
För att jämföra resultaten mellan traditionella och hållbara fonder kommer först ett 

medelvärde av resultaten från de olika modellerna att beräknas för varje fondgrupp. 

Anledningen är att det ger ett tydligt och enkelt mått att jämföra. Alternativet hade varit att 

jämföra de olika enskilda fondernas resultat med varandra, något som kunnat skapa ett 

mindre tydligt resultat som ökat risken för feltolkningar (Denscombe, 1998). Därefter 

kommer ett medelvärde för varje månad beräknas för de båda fondkategorierna som sedan 

ligger till grund för jämförelsen och t-testet. Detta ger totalt 60 observationer per modell och 

fondkategori. 

  

I resultatet kommer både resultatet från beräkningar gjorda med totalavkastning och 

nettoavkastning redovisas. Totalavkastningen visar fondernas faktiska prestation och kommer 

redovisas som “Ej justerat” för att undersöka hypotes 1. Nettoavkastningen som visar 

resultatet ur ett investerarperspektiv med förvaltningsavgiften bortdragen kommer redovisas i 

resultatet som “Justerat” för att undersöka hypotes 2.  

3.9 Statistisk redogörelse 
Ett t-test kommer genomföras för att undersöka om studien visar på ett statistiskt signifikant 

resultat. T-testet undersöker om resultatet från urvalet i studien är representativt för hela 

populationen. Med andra ord visar resultatet från t-testet om resultatet är statistiskt signifikant 

eller om det kan ha uppstått av en slump. Visar resultatet inte på ett statistiskt signifikant 
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resultat går det inte att dra några slutsatser om hela populationen (Peck & Devore 2012). 

Tidigare studier som Bauer, Koedijk & Otten (2005) och Hong & Kacperczyk (2009) väljer 

att använda sig av tre olika nivåer av statistisk signifikans (1, 5 och 10 procent). Vi kommer i 

linje med deras studier att testa resultatet på de tre olika nivåerna för att se om vi kan 

framställa ett signifikant resultat. Om resultatet visar sig vara signifikant på någon av de tre 

nivåerna kommer detta att tydligt redovisas i resultatet som 1 procent = *, 5 procent = ** och 

10 procent = ***. Om resultaten inte är signifikanta kommer ingen stjärna att redovisas utan 

enbart värdet från 5 procentsnivån. 

3.10 Källkritik 
För att studien ska anses vara tillförlitlig krävs det att den använder sig av trovärdiga källor. 

Det är viktigt att alltid granska det material som används och att de återfinns genom 

trovärdiga databaser. Denna studie använder sig av artiklar från Uppsala 

Universitetsbiblioteks databaser eftersom tidskrifterna är högt rankade vilket gör att de kan 

antas vara trovärdiga. Däremot är det enligt Hellevik (1977) viktigt att alltid förhålla sig 

kritisk mot de källor som används, oavsett hur trovärdiga de kan tänkas vara. Information 

som hämtas från hemsidor är mestadels tagna från banker eller välkända tidskrifter. Dessa 

används inte i någon större utsträckning men är med i studien för att beskriva olika begrepp 

och för att visa på hur aktuellt ämnet idag är. Det är däremot viktigt att vara källkritisk även 

mot dessa eftersom de kan vilja framställa sig själva på bästa möjliga sätt gentemot läsaren 

(Reinecker & Jörgensen, 2014). Detta anser vi inte vara någon risk som påverkar denna 

studie eftersom informationen som hämtas från dessa är beskriver allmängiltiga begrepp. 

Hållbarhetsprofilen som vi använder för att lokalisera hållbara fonder är ett standardiserat 

informationsblad som fylls i av fonderna själva (Swesif, 2018). Detta gör att informationen 

som hemsidan förser studien med måste förhållas till kritiskt eftersom fonderna troligtvis vill 

framstå som mer hållbara än vad de faktiskt är. Vi använder dock endast Hållbarhetsprofilen 

för att lokalisera de hållbara fonderna och inte fondbolagens publicerade 

hållbarhetsinformation. Därför anser vi att vi kan använda oss av deras information utan att 

studien förlorar sin trovärdighet. 
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4. Resultat 
I detta kapitel kommer studiens resultat från faktisk avkastning, CAPM, Jensen’s alfa, 

Sharpekvoten och Treynorkvoten redovisas. 

4.1 Faktiskt avkastning 
Resultatet i tabellen nedan visar att den genomsnittliga månatliga faktiska avkastningen. Den 

faktiska avkastningen används även i kommande modeller för att beräkna de riskjusterade 

måtten. 

  
  

Tabell 1 - Visar fondernas genomsnittliga faktiska månatliga avkastning. 

  

De hållbara fonderna har en genomsnittlig månatlig faktisk avkastning på 1,1497 procent och 

de traditionella fonderna har ett värde på 1,2206 procent. Den justerade genomsnittliga 

månatliga avkastningen för de hållbara fonderna uppgår till 1,1436 procent medan de 

traditionella fonderna uppgår till 1,2122 procent. Resultatet visar därmed att de traditionella 

fonderna har en högre faktisk avkastning under den undersökta tidsperioden både gällande 

deras totala prestation och ur ett investerarperspektiv. 

  
Tabell 2 - Visar fondernas genomsnittliga förvaltningsavgift. 

  

De hållbara fonderna har en genomsnittlig årlig förvaltningsavgift på 0,9 procent och de 

traditionella fonderna har 1,16 procent. Detta innebär att de traditionella fonderna har en 

genomsnittlig årlig förvaltningsavgift på 0,26 procentenheter högre än de hållbara fonderna. 

Detta innebär därmed att de traditionella fondernas “Justerade” värden påverkas mer negativt 

än de hållbara fonderna. 
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4.2 Förväntad avkastning 
Med CAPM beräknas de hållbara och traditionella fondernas förväntade avkastning under de 

fem åren. För att använda sig av CAPM behöver fondernas beta beräknas som motsvarar den 

systematiska risk som fonderna besitter. Det “Justerade” och “Ej justerade” betavärdet för 

fonderna är identiska vilket gör att endast ett värde redovisas i tabellen. Detta bidrar även till 

att den förväntade avkastningen kommer vara desamma för de “Justerade och “Ej justerade”, 

vilket gör att endast ett värde kommer redovisas för beta och förväntad avkastning. 

 

  
Tabell 3 - Visar fondernas genomsnittliga betavärde. 

  

  
Tabell 4 - Visar fondernas genomsnittliga månatliga förväntade avkastning. 

 

Beta för de hållbara fonderna har ett medelvärde av 0,972 och värdet för de traditionella 

fonderna är 0,973. Eftersom betavärdet visar fondernas systematiska risk innebär det att den 

systematiska risken för de traditionella och hållbara fonderna enbart skiljer sig marginellt.  

Resultatet från CAPM visar att de hållbara fonderna har en genomsnittlig förväntad månatlig 

avkastning på 1,1576 procent och de traditionella fonderna har ett värde på 1,1580 procent. 

Eftersom det enbart är beta som skiljer sig mellan de hållbara och traditionella fonderna i 

beräkningen av den förväntade avkastningen visar även det här resultatet på en marginell 

skillnad. 

4.3 Sharpekvot 
Sharpekvoten visar överavkastningen i relation men investeringens totala risk. För att beräkna 

Sharpekvoten behövs först standardavvikelsen på fondernas avkastning beräknas som visar 

fondernas totala risk. De hållbara fonderna har en genomsnittlig standardavvikelse i den 

månatliga avkastningen på 3,449 procent och de traditionella fonderna har ett värde på 3,518 
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procent. Detta innebär att de hållbara fondernas totala risk är högre än de traditionella 

fondernas risk.  

 
 

Tabell 5 - Visar fondernas genomsnittliga månatliga standardavvikelse. 

  

  
Tabell 6 - Visar fondernas genomsnittliga månatliga Sharpekvot. 

  

Resultatet från beräkningen med Sharpekvoten visar att de hållbara fonderna har ett “Ej 

justerat” värde på 0,3394 medan de traditionella fonderna har ett värde på 0,3522. Den 

“Justerade” Sharpekvoten hos de hållbara fonderna uppgår till 0,3376 och för de traditionella 

fonderna uppgår den till 0,3498. Resultatet visar på en marginell skillnad mellan de hållbara 

och traditionella fonderna. De traditionella fonderna har en något högre Sharpekvot vilket 

innebär att deras avkastning är högre i förhållande till den totala risken. Eftersom de 

traditionella fonderna har en högre standardavvikelse och därmed högre total risk än de 

hållbara fonderna kan resultatet förklaras av att de traditionella fonderna har en faktisk 

avkastning utöver den riskfria räntan som är högre än de hållbara fondernas. 

4.4 Jensens alfa 
Jensens alfa jämför fondernas faktiska avkastning med den förväntade avkastningen som 

beräknas med CAPM. 

  
Tabell 7 - Visar fondernas genomsnittliga månatliga Jensens alfa. 



   22  

  

Resultatet från Jensens alfa visar att det genomsnittliga månatliga “Ej justerade” värdet hos 

de hållbara fonderna är -0,0079 procent och värdet för de traditionella fonderna är 0,0625 

procent. De “Justerade” värdena är -0,0140 procent för de hållbara och 0,0542 procent för de 

traditionella fonderna. Eftersom modellen visar den faktiska avkastningen jämfört med den 

förväntade avkastningen kommer ett positivt tal visa på att de presterat bättre än förväntat i 

förhållande till sina betavärden som används för att beräkna den förväntade avkastningen. 

Resultatet visar att de traditionella fonderna har ett positivt Jensens alfa vilket innebär att de 

presterat bättre än förväntat. Däremot visar de hållbara fonderna på ett negativt värde vilket 

innebär att den faktiska avkastningen är lägre än den förväntade. De hållbara fondernas 

negativa värde innebär därmed att de presterat sämre än förväntat. Eftersom att de hållbara 

och traditionella fondernas förväntade avkastning enbart skiljer sig marginellt beror 

skillnaden i Jensens alfa på att deras faktiska avkastning skiljer sig mer än den förväntade. 

4.5 Treynorkvot 
Treynorkvoten visar hur bra en tillgång presterar i relation till den systematiska risken. 

 

  
Tabell 8 - Visar fondernas genomsnittliga månatliga Treynorkvot. 

  

Resultatet från beräkningen med Treynorkvoten visar att de hållbara fonderna har ett “Ej 

justerat” genomsnittligt värde på 0,01205 och de traditionella fonderna har ett värde på 

0,01273. Den “Justerade” Treynorkvoten för de hållbara fonderna uppgår till 0,01198 och för 

de traditionella fonderna uppgår den till 0,01265. Resultatet visar därmed att de traditionella 

fonderna har en högre riskjusterad avkastning än de hållbara fonderna men att skillnaden är 

liten. Eftersom fondgruppernas beta och därmed den systematiska risken enbart skiljer sig 

marginellt kan resultatet förklaras av att de traditionella fonderna har en faktisk avkastning 

utöver den riskfria räntan som är högre än de hållbara fondernas. 
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4.6 Statistisk redogörelse 
T-testet undersöker om resultatet är statistiskt signifikant på 1, 5 och 10 procents 

signifikansnivå. Eftersom att inget värde var signifikant redovisas enbart värdena enligt den 5 

procentiga signifikansnivån i tabellen nedan. 

 

  
  

Tabell 9 - Visar värdet från modellernas t-test. 

  

Inget av de “Ej justerade” värdena visade på ett signifikant resultat vilket gör att vi inte med 

statistisk säkerhet kan förkasta nollhypotesen för hypotes 1. De “Justerade” värdena visade 

inte på ett signifikant resultat, vilket innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen för hypotes 

2. Att studien inte visar på ett statistiskt signifikant resultat innebär att skillnaden mellan de 

hållbara och traditionella fonderna inte är tillräckligt stor. Det går därför inte att utesluta att 

resultatet kan ha uppstått av en slump vilket leder till att inga slutsaser kan dras om hela 

populationen. 
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5. Diskussion 
I detta kapitel kommer studiens resultat att tolkas och diskuteras med hjälp av tidigare 

forskning och teorier. 

  

Resultatet visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan de hållbara och 

traditionella fondernas totala riskjusterade avkastning vilket innebär att nollhypotesen till 

hypotes 1 inte kan förkastas. Det stämmer överens med Renneboog et al. (2008) och Pérez-

Gladish et al. (2013) studier som visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan fondernas totala prestation. Resultatet i vår studie visar även att det inte finns någon 

statistisk signifikant skillnad mellan traditionella och hållbara fondernas riskjusterade 

avkastning ur ett investerarperspektiv justerad för förvaltningsavgifterna. Det innebär att 

nollhypotesen till hypotes 2 inte kan förkastas. Detta leder till att det inte går att dra några 

slutsatser om hela populationen kring de skillnader som resultatet visar. Anledningen till att 

resultatet i studien inte är statistiskt signifikant kan bero på det urval av fonder som 

analyseras. Antalet fonder är få vilket leder till att antalet observationer är få, något som kan 

bidra till att ett statistiskt signifikant resultat inte uppnås. Fonderna har en liknande 

placeringsstrategi vilket kan leda till att inga stora skillnader uppstår mellan fondernas olika 

investeringar. Även tidsperioden om 5 år kan bidra till att resultaten inte blir statistiskt 

signifikanta eftersom en längre tidsperiod hade givit studien fler observationer att analysera. 

Eftersom en skillnad mellan de hållbara och traditionella fonderna ändå existerar har vi valt 

att diskutera dessa nedan. Det går dock inte att dra några slutsatser för hela urvalets 

population utan vi kan enbart diskutera möjliga anledningar till studiens utfall och hur 

hållbara fonders prestation kan se ut i framtiden. 

  

Studiens resultat visar att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan hållbara 

och traditionella fonder vilket är i linje med Renneboog et al. (2008) resultat. De hävdar i sin 

studie att gränsen mellan fonderna inte längre är lika tydlig och att fler traditionella fonder 

blir hållbara utan att aktivt arbeta mot en mer hållbar profil. Detta kan vara en förklaring till 

varför vår studies resultat visar på små skillnader mellan fonderna. Alternativt kan det enligt 

Renneboog et al. (2008) betyda att de hållbara fonderna inte är lika hållbara som de utger sig 

för att vara och att de därför visar på ett liknande resultat i denna studie. Om fondernas 

placeringsstrategi enbart marginellt skiljer sig åt, är minskad diversifiering inte en faktor som 

de hållbara fondernas förvaltare behöver ta hänsyn till. Detta skulle innebära att de 
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traditionella fondernas förvaltare kan ha presterat bättre än de hållbara förvaltarna och att 

detta är en anledning till varför vårt resultat ser ut som det gör. 

  

De traditionella fonderna har enligt vår studie presterat något bättre än de hållbara fonderna 

under den undersökta tidsperioden gällande total prestation, även fast skillnaden inte är 

signifikant. Att de traditionella fonderna presterar bättre än de hållbara fonderna är i linje 

med Tippet (2001), Jones et al. (2008) och Hong & Kacperczyks (2009) resultat. Författarna 

menar att de placeringsrestriktioner som hållbara fonderna förhåller sig till bidrar till att deras 

prestation försämras, något som även kan förklara skillnaden mellan fonderna i vårt resultat. 

Detta är en möjlig anledning till att de traditionella fonderna i vår studie presterar något 

bättre. 

  

Syftet med studien var att dels undersöka fondernas totala prestation men även ur ett 

investerarperspektiv där vi justerar den totala avkastningen för fondernas 

förvaltningsavgifter. Tidigare studier som Chang et al. (2012) och Tippet (2001) menar att de 

hållbara fondernas förvaltningsavgifter generellt är högre och påverkar därmed 

nettoavkastningen mer negativt än hos de traditionella fonderna. Medelvärdet av den årliga 

förvaltningsavgiften i vår studie bland de hållbara fonderna är 0,9 procent och för 

traditionella 1,16 procent. Det innebär, till skillnad från Chang et al. (2012) och Tippet (2001) 

studier, att de traditionella fondernas nettoavkastning påverkas mer negativt än för de 

hållbara fonderna i vår studie. Därför kan förvaltningsavgiften inte vara en påverkande faktor 

till att de hållbara fonderna presterat sämre i vår studie. Resultatet från vår studie visar dock 

att traditionella fonder är mer lönsamma ur ett investerarperspektiv eftersom deras 

riskjusterade avkastning justerat för förvaltningsavgiften är högre, trots att deras 

förvaltningsavgifter i genomsnitt är högre. 

  

Markowitz (1952) utgår från att investerare är rationella och kommer alltid välja det 

investeringsalternativ som genererar den högsta avkastningen till lägsta möjliga risk. 

Eftersom hållbara fonder i Sverige har ökat i popularitet och andelen investeringar i dessa 

fonder har ökat, kan vi genom vår studies resultat ifrågasätta detta. De traditionella fonderna 

har presterat bättre, både sett ur total prestation och ut ett investerarperspektiv med 

förvaltningsavgiften borträknad. Detta innebär att svenska investerare troligtvis har fler 

preferenser än enbart hög avkastning, vilket skulle stämma överens med Sjöström (2015) och 
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Eurosif (2016) studier. Detta påverkar inte fondernas prestation men är något som vi finner är 

intressant när vi jämför vårt resultat med tidigare studier och portföljvalsteorin. 

  

Studiens resultat visar att de utvalda traditionella fonderna under år av högkonjunktur 

presterar bättre än då hållbara fonderna. Vi vet däremot inget om hur traditionella fonder 

presterar jämfört med hållbara fonder under år av lågkonjunktur. Under dessa år kan det antas 

att de hållbara fonderna som investerar i långsiktigt hållbara företag kan gynnas eftersom 

dessa företag enligt Edman (2012) och Peifer (2013) ofta kan antas ha en bättre 

personalpolitik och en mer hållbar affärsplan. Något som skulle generera en högre avkastning 

för de hållbara fonderna som investerar i dessa företag. De hållbara fonderna har även enligt 

vår studie ett betavärde som är nästan identiskt med de traditionella fonderna. Deras 

systematiska risk är alltså densamma, vilket innebär att de enligt teorin skulle påverkas 

liknande av en lågkonjunktur. Om resultatet i Peifer (2013) studie stämmer, att hållbara 

företag har mer långsiktiga ägare, skulle de hållbara fonderna under dessa perioder kunna 

prestera bättre än de traditionella fonderna. 

  

Studiens resultat visar som tidigare nämnt att det inte finns någon statistiskt signifikant 

skillnad mellan hållbara och traditionella fonder gällande total avkastning och riskjusterad 

avkastning ur ett investerarperspektiv. De traditionella fonderna presterar något bättre än de 

hållbara fonderna. Eftersom hållbara investeringars popularitet har ökat under en relativt kort 

tid blir det intressant att diskutera kring hur framtiden gällande hållbara fonders prestation 

kommer se ut. Få studier har gjorts på den svenska marknaden vilket gör det svårt att avgöra 

hur det tidigare sett ut. Strand & Freeman (2014) menar dock att Sverige ligger i framkant 

gällande hållbarhet och hållbara investeringar. Om resultatet i Peifers (2013) studie stämmer, 

finns det en möjlighet för hållbara fonder att i framtiden faktiskt kommer kunna generera en 

högre riskjusterad avkastning än de traditionella fonderna i Sverige. Detta eftersom den 

relation som dessa företag skapar med sina anställda, leverantörer och kunder är ekonomiskt 

fördelaktigt samt att aktieägarna kommer investera långsiktigt i dessa företag (Peifer, 2013). 

De hållbara företagens aktier kommer därmed kunna antas vara mer stabila än andra aktier 

och troligtvis öka i värde, något som även kommer gynna hållbara fonder som investerar i 

dessa företag. Investerarna skulle därmed i framtiden inte längre behöva välja mellan att 

investera lönsamt eller hållbart, något som Johanssons (2015) studie visar. Faktum kvarstår 

dock att traditionella fonder enligt vår studie presterar bättre än de hållbara fonderna i 

Sverige. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel kommer studiens slutsats att redovisas och förslag på framtida forskning 

kommer presenteras. 

  

Hållbarhet har blivit mer aktuellt i Sverige vilket lett till att efterfrågan på hållbara fonder 

ökat. Syftet med fonder är att investerarnas kapital ska växa och det blir därmed relevant att 

undersöka om det är lönsamt att investera i de hållbara fonderna eller om de traditionella 

fonderna genererar en högre riskjusterad avkastning. Den tidigare forskningen visar blandade 

resultat och få studier har gjorts på den svenska fondmarknaden. Syftet med denna studie är 

således att undersöka om det finns en skillnad gällande riskjusterad avkastning mellan 

hållbara och traditionella fonder i Sverige. Studien undersöker även vilken typ av fond som är 

mest fördelaktig ur ett investerarperspektiv där avkastningen är justerad för fondernas 

förvaltningsavgift. Detta görs genom att analysera 18 stycken svenska hållbara fonder och 18 

stycken svenska traditionella fonder under en tidsperiod om 5 år, mellan åren 2013 och 2017. 

  

Studien undersöker om resultaten är signifikanta på tre olika nivåer, 1, 5 och 10 procent. 

Undersökningens resultat visar på att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad på 

någon av nivåerna mellan de hållbara och traditionella fondernas totala prestation, vilket 

innebär att nollhypotesen till hypotes 1 inte kan förkastas. De traditionella fonderna presterar 

något bättre än de hållbara fonderna i studien vad gäller total prestation men eftersom att 

studien inte visar på ett signifikant resultat kan vi inte dra några slutsatser om hela 

populationen från urvalet. Undersökningens resultat visar även att det finns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan de hållbara och traditionella fondernas riskjusterade avkastning ur 

ett investerarperspektiv. Detta innebär att även nollhypotesen till hypotes 2 inte kan förkastas. 

  

Studiens resultat finner att ingen statistisk signifikant skillnad finns mellan traditionella och 

hållbara fonder gällande total prestation, vilket liknar resultatet som Rennebog et al. (2008) 

studie visar. De hävdar att anledningen till deras resultat kan bero på att de traditionella 

fonderna blir mer lika de hållbara fonderna utan att aktivt förändra sin investeringsprofil. 

Detta beror på att företag blir allt mer hållbara och därmed minskar andelen företag som 

hållbara fonder inte kan investera i. Fonderna får därför fler liknande bolag i sina portföljer, 

vilket kan förklara skillnaden till varför den totala prestationen i vår studie är marginell. 
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Slutligen kan det konstateras att resultatet i studien ändå visar att de traditionella fondernas 

totala prestation var marginellt bättre. Det skulle kunna förklaras av de placeringsrestriktioner 

som hållbara fonderna behöver förhålla sig i sitt urval av investeringar. Det kan leda till att 

diversifieringen av portföljens risk försämras och att investeringar som annars genererat 

högre avkastning måste väljas bort. Resultatet från den justerade avkastningen visar även ur 

ett investerarperspektiv att de traditionella fonderna har presterat marginellt bättre. Tidigare 

studier visar att hållbara fonder generellt har en högre förvaltningsavgift, något som studierna 

förklarar vara en anledning till att de hållbara fonderna är sämre ur ett investerarperspektiv. 

Vår studie skiljer sig således från dessa studier då förvaltningsavgiften i genomsnitt är högre 

bland de traditionella fonderna. 

6.1. Framtida forskning 
Efter att ha genomfört denna studie har flertalet tankar gällande vidare forskning dykt upp. 

Vår studie undersöker endast år då den jämförande marknaden visade en positiv utveckling. 

Vi kan därmed inte utesluta att de hållbara fonderna kan ha presterat bättre i Sverige under de 

år då marknaden presterar sämre. Under dessa år kan det antas att de hållbara fonderna som 

investerar i långsiktigt hållbara företag kan gynnas eftersom dessa företag enligt Edman 

(2012) och Peifer (2013) ofta kan antas ha en bättre personalpolitik och en mer hållbar 

affärsplan. Detta skulle kunna leda till att de hållbara alternativen presterar bättre när 

marknaden går sämre. Det hade alltså varit intressant att undersöka hur hållbara fonder 

presterar jämfört med traditionella fonder då marknaden befunnit sig i en lågkonjunktur. 

  

Eftersom att Strand & Freeman (2014) anser att Sverige och Skandinavien ligger i framkant 

gällande hållbarhet och hållbara investeringar blir det intressant att undersöka om 

prestationen hos de svenska hållbara fonderna skiljer sig från resten av de skandinaviska 

länderna. Detta skulle kunna ge svar på om Sverige ligger före resten av Skandinavien 

gällande hållbara investeringar eller om Skandinavien överlag ligger i framkant. Alternativt 

hade det varit intressant att jämföra svenska hållbara fonder med länder som Nordamerika, 

Storbritannien och Japan, länder som tidigare studier har undersökt mer ingående. Detta 

skulle kunna ge en inblick i hur Sverige presterar internationellt och om Strand & Freemans 

(2014) argument faktiskt stämmer, att Sverige bör prestera bättre. 
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Bilagor 
  
Begreppslista 
Fonder 

En fond är en portfölj med en samling underliggande tillgångar som exempelvis aktier eller 

andra värdepapper. Det finns flera olika typer av fonder, där till exempel en aktiefond enbart 

består av aktier, en räntefond enbart av räntebärande värdepapper och en blandfond består av 

en blandning av aktier och räntebärande värdepapper. I Sverige är aktiefonder den vanligaste 

typen av fond. (Avanza, 2018) 

  

Aktivt förvaltade fonder 

Aktivt förvaltade fonder innebär att förvaltare tar beslut kring vilka investeringar i en portfölj 

som ska säljas, köpas eller behållas. Dessa beslut grundar förvaltarna på information och 

analyser av bolag, branscher eller marknader. Förvaltarna strävar efter att deras avkastning 

ska vara högre än ett jämförande index. (Swedbank, 2018) 

  

Indexfonder 

En indexfond har som mål att spegla det jämförande indexet. Fonden ska alltså följa de 

trender som sker på marknaden och skiljer sig från aktivt förvaltade fonder eftersom de inte 

har som mål att generera en avkastning över index. Förvaltningsavgifterna är låga jämfört 

med aktivt förvaltade fonder eftersom förvaltningen till hög grad är automatiserad. Risken 

hos en indexfond brukar vanligtvis vara lägre än hos aktivt förvaltade fonder. (Swedbank, 

2018) 

  

Hållbara Fonder 

En hållbar fond är en fond där förvaltaren placerar de underliggande tillgångarna i portföljen i 

enbart hållbara alternativ. Det finns olika strategier som fondförvaltaren kan följa för att 

investera hållbart. Fondförvaltaren kan välja att undvika investeringar i oetiska företag. De 

kan även påverka beslut gällande hållbarhet i företagen de investerar i genom exempelvis 

deltagande i bolagsstämmor för att göra portföljen mer hållbar. (Handelsbanken, 2018) 
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