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I 
 

Sammanfattning 
 

Fonder klassificerar sig vanligtvis som antingen aktivt eller passivt förvaltad, än om det 
finns ett antal som inte explicit uttalar sig om vardera. Sedan länge har det varit ett 
omdiskuterat ämne om vilken av förvaltningsstilarna, aktiv eller passiv som presterar 
bäst. Med hänsyn till det och det skilda resultat från tidigare studier ansåg vi det som 
relevant att undersöka det vidare på den svenska marknaden. Då även hållbarhet 
integrerat med kapitalinvesteringar har blivit ett allt mer diskuterat ämne ansåg vi det 
intressant, speciellt då tidigare studiers resultat skiljer sig åt. Där vissa hävdar att 
hållbara fonder presterar bättre jämfört med de konventionella och andra hävdar 
motsatsen. Med hänsyn till tidigare studier av såväl förvaltningsstilen och dess samband 
med den riskjusterade avkastningen, som hållbarhetsbetygens påverkan på 
fondprestation ansåg vi att kombinationen av dem tillsammans kan tillföra en ytterligare 
kunskapsdimension inom området.  

Detta resulterade i problemformuleringen, hur skiljer sig den riskjusterade avkastning 
och hållbarhetsbetyg, för aktivt och passivt förvaltade Sverigefonder. Huvudsyftet är att 
utreda hur den riskjusterade abnormala avkastningen skiljer sig mellan uttalade aktivt 
förvaltade fonder och passivt förvaltade fonder när man tar hänsyn till låga och höga 
ES-betyg. Delsyftet i studien är att utreda hur de odefinierade fonderna skiljer sig mot 
aktivt och passivt förvaltade fonders prestation. Utöver det avser vi att både öka och 
dela kunskap inom området hållbara fonder och redogöra för förvaltningsstilens 
påverkan på den riskjusterade avkastningen. 

I denna studie har vi använt oss Folksams index för ansvarsfullt företagande för att 
hämta fondinnehavens ES-betyg och därifrån beräkna ett genomsnittligt ES-betyg för 
respektive Sverigefond. Studien innefattar 651observationer under perioden 2006–10 – 
2014–01 där fondavkastningen kommer från Morningstar. Gällande förvaltningsstilen 
har vi använt oss av fondernas egna uttalanden. Baserat på det har vi kategoriserat in 
fonderna på respektive förvaltningsstil och de icke uttalade fonderna ingår i 
fondgruppen odefinierbar.  

Studiens resultat visar att ES-betyget har ett negativt samband för den riskjusterade 
avkastning oberoende av förvaltningsstil. Samt att höga ES-betyg för det aktiva 
fonderna är statistiskt signifikant negativt. Gällande förvaltningsstil visar resultatet 
endast statistisk signifikans för att de odefinierade fonderna presterar lägre än det 
aktiva. Mellan aktiva och passiva är resultatet ej signifikant på 5 % nivå, varvid vi ej 
kan uttala några slutsatser kring dessa. Investeraren som söker maximal avkastning bör 
utifrån studiens resultat undvika odefinierade fonder och istället välja de aktivt 
förvaltade fonder med låga ES-betyg. 
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Förord 
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1 Inledning 
Detta inledande kapitel består av problembakgrund, problemdiskussion som därefter 
leder tillproblemformulering samt syfte med studien. Problembakgrunden och 
diskussionen tar upp hållbara fonder samt diskussion kring aktiv och passivförvaltning.  
Kapitlet tar även upp avgränsningarna med studien, teoretiska och praktiska bidraget, 
en litteraturgenomgång samt de ställda hypoteserna. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Hållbarhet är ett ämne som engagerar människor runt om i hela världen, där vi 
människor i dagsläget förbrukar jordens resurser i skrämmande takt. Det går i ett sådant 
tempo att vi under 2018 redan före den första augusti förbrukade Jordens resurser 
(Världsnaturfonden, 2018). Vilket betyder att vi tar av de sparade resurserna och skapar 
ett underskott för resten av året, något vi ekonomer ser som en ekvation som inte går 
ihop. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållande av ändliga 
resurser efter behov och begär (Kenton, u.å.). Då jordens resurser är begränsade så 
krävs det att människor gör aktiva och hållbara val, för många kan det vara en 
självklarhet att källsortera sitt avfall men det som lätt glöms bort är att ”källsortera” sina 
investeringar. Risken ifall investeraren inte är uppdaterad om sina innehav är att 
placeringen sker i branscher som har negativ påverkan på miljön. Hundratals miljarder 
kronor av svenskarnas sparkapital är redan allokerade i företag som har stor exponering 
mot kol, olja och gas (Världsnaturfonden, u.å.). De företag som använder sig av fossila 
bränslen har en stor påverkan på växthuseffekten som i sin tur påverkar klimatet. I 
Sverige uppgår förbrukningen av fossila bränslen till en dryg tredjedel av våran totala 
energianvändning (Naturvårdsverket, 2018).  

Hållbarhet är mer än bara miljö. Det innefattar även områden som mänskliga rättigheter, 
barnarbete, korruption, mångfald och etik (Hållbara fonder, 2018). En 
investeringsstrategi för investerare som vill ta socialt ansvar och bidra till en mer hållbar 
utveckling som gynnar de kommande generationerna är Social Responsible Investment 
(SRI). SRI innefattar hur företagen väljer att placera sina tillgångar där man undviker 
exempelvis vapen och tobak. Företagen ska även ha ett hållbart synsätt där man kämpar 
för jämställdhet, mänskliga rättigheter och effektiviserar användandet av resurser 
(Investopedia, 2016). I denna investeringsstrategi grundas beslutet på vad som är 
miljömässigt och etiskt korrekt kombinerat med placeringens potentiella avkastning. 
Detta skulle antyda att sociala och personliga värderingar är fundamentala för 
investeringsbeslutet istället för enbart fokusera på maximal avkastning (Derwall et al., 
2011). En rapport från Global Sustainable Investment Alliance visar att mellan 2014–
2016 så ökade andelen Socially responsible investment (SRI) med 25,2% över hela 
världen (GSIR Review, 2016). Eurosif släpper vartannat år sin SRI studie, den senaste 
rapporten påvisar att andelen investeringar i hållbara tillgångar ökat från 3,4 % till 30,77 
% av privatpersoner under tidsperioden 2013–2017 (European SRI Study, 2018, s. 76).  

Enligt fondbolagens förening (2018) sparar över trefjärdedelar av alla svenskar i fonder 
utöver premiepensionen. Trots den höga andelen fondsparare har enbart en av fyra 
personer kännedom om att fondens avkastning redovisas efter kostnaderna avdragits 
(Fondbolagens Förening, 2018). Denna statistik visar att det är ett stort intresse att spara 
i fonder men få besitter kunskapen i hur man utläser fondens prestation samt avgiftens 
påverkan. Brister i grundläggande kunskaper om fonder gör att det är troligt att dem inte 
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heller har kännedom om innehaven i fonden. De flesta som väljer en aktivt förvaltad 
fond baserar det på förhoppningen att den ska överavkasta gentemot sitt 
jämförelseindex. En aktivt förvaltad fond måste överprestera mot sitt jämförelseindex 
minst lika mycket som den totala fondavgiften, för att inte förlora gentemot sitt 
jämförelseindex. En studie påvisade att fondernas avgifter inte har en positiv koppling 
till fondens utveckling (Carhart, 1997). Famas (1970) teori om den effektiva 
marknadshypotesen (EMH) säger att marknaden är i sin starka form när priset på 
tillgången speglar det sanna fundamentala värdet. Om en effektiv marknad råder innebär 
det att en aktivt förvaltad fond inte skulle kunna överprestera mot sitt jämförelseindex 
då ingen tillgång på marknaden är undervärderad. Därmed finns inget utrymme till att 
skapa överavkastning. Skulle en effektiv marknad råda finns det därmed inget 
incitament för att välja en aktivförvaltad fond istället för en indexfond.   

Den starka trenden att spara i hållbara tillgångar ökar då allt fler inser vikten av att göra 
hållbara val i sina finansiella tillgångar. I en undersökning som fondbolagens förening 
genomfört visar att nästan var fjärde svensk (24%) väljer att investera i fonder som har 
en hållbar inriktning (Fondbolagens Förening, 2018). I följd av det ökade intresset av att 
investera hållbart har flera utgivare av hållbarhetsmått uppkommit. Några av dessa 
aktörer är Asset4, Folksam, Morningstar och GES Investment Service. Då det inte finns 
en vedertagen standard för hur man skall bedöma hållbarhetsarbetet leder det till att 
dessa aktörer sällan har samma bedömningskriterier. Därav uppstår problematiken att 
det inte finns ett enat, överskådligt hållbarhetsindex som går att applicera på skilda 
marknader och bolag. I denna studie kommer Folksams index för ansvarsfullt 
företagande användas, som genomgående index för att på lika grunder kunna jämföra 
hållbarhetsbetyg. Detta hållbarhetsindex sätter betyg utifrån Environmental och Social 
(ES) (Brundin, u.å.). Detta index följer de globala riktlinjerna från OECD 
multinationella företag, Förenta nationerna (FN) global compact samt barnkonventionen 
för att nämna några.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det har gjorts flertalet studier på skillnader i prestationen mellan etiska- och 
konventionella fonder genom åren. I en studie från 2005 kunde forskarna inte finna 
några statistiskt signifikanta skillnader på prestationerna mellan etiska- och 
konventionella fonder, men fann tecken på att etiska fonder var mindre känsliga för 
svängningar i marknaden (Bauer et al., 2005, s. 1766). Författarna utvidgade sin studie 
och testade med en multifaktor på den kanadensiska marknaden men trots detta fann 
man inga signifikanta resultat att prestationen skiljer sig mellan konventionella och 
etiska fonder (Bauer et al., 2007, s. 122). Enligt studierna så ska de investerare som 
söker etiska och hållbara placeringar inte behöva gå miste om avkastning. Däremot 
hävdar Renneboog et al. (2008) i deras studie om SRI portföljer från Europa, 
Nordamerika, Asien och Oceanen att det underpresterar gentemot respektive inhemska 
jämförelseindexet. Trots detta resultat kunde man inte med signifikanta bevis säkerställa 
att underprestationen gällde samtliga portföljer och länder. Sverige var ett av de få 
länder som det gick att uttala sig om med statistisk signifikans att det underpresterade 
mot sitt jämförelseindex (Renneboog et al., 2008, s. 321). 

Intressant är att i en annan studie upptäcktes signifikanta bevis för att hållbara fonder 
presterade bättre än de minst miljövänliga traditionella fonder (Derwall et al., 2005, s. 
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61). Denna studie grundar sig på hypotetiska fondportföljer som författarna skapade 
utifrån USA:s Large Cap lista och sorterades utifrån hur hållbara företagen var. Utifrån 
dessa studier kan man konstatera att det råder delade meningar vare sig hållbara fonder 
leder till ökad eller minskad avkastning jämfört med motsvarande traditionell fond. Då 
Renneboog et al. (2008) påtalar att Sverige var ett av de få länder där hållbara fonder 
underpresterade gentemot sitt jämförelseindex ökade det författarnas intresse att 
undersöka fonder fördelat på ES-betyg och dess prestation på den svenska marknaden.  

I en studie om aktiva Sverigefonder mellan åren 1993–1997 uppmättes ett 
genomsnittligt alfavärde på 0,5% per år vilket resulterar i överavkastning gentemot 
marknaden (Dahlquist et al., 2000, s. 6–7). Dock finner författarna enbart statistiskt 
signifikant bevis för att endast 10% av detta urval har positiva alfavärden. Sharpe (1966, 
s. 137) motsäger detta i sin studie där han hävdar att aktivt förvaltade fonder presterar i 
genomsnitt sämre än passiva när fondernas avgift tagits hänsyn till. Fama och French 
(2010, s. 1941) fann belägg för att aktivt förvaltade fonder har svårt att överprestera 
gentemot passiva vilket stödjer det Sharpe fann redan i mitten på 60-talet. Vidare i 
studien diskuterar de att det är svårt att avgöra huruvida fondernas prestation beror på 
skicklighet eller tur (Fama & French, 2010, s. 1941). I en rapport kring aktiva fonder i 
Europa som utkom 2017, visar resultatet att på kort sikt kan de aktiva slå 
jämförelseindex men på en 10 års tidshorisont är det endast en liten andel aktivt 
förvaltade fonder som lyckas överprestera (spiva europe year end, 2017, s. 2)  

Diskussion om aktiva- och passiva fonders prestation är ett ständigt pågående ämne, 
både utifrån ett investerar- och forskningsperspektiv. Exempelvis är händelsen mellan 
Warren Buffet som är ägare till Berkshire Hathaway Inc. legendarisk finansman och 
investerare som slog vad med finansrådgivare Ted Seides. Vadet handlade om att 
indexfonder med låga avgifter skulle prestera bättre än aktivt förvaltade fonder med 
höga avgifter, i det här fallet hedgefonder under en 10 års period (TT, 2017). 10 år 
senare är vadet avgjort och Buffet vann övertygande där prispengarna sedan skänktes 
till välgörenhet. Mer än prispengarnas värde hade Buffet rätt i att dyra fondprodukter 
har svårt att slå ett brett och billigt index alternativ. Den här historien samt det 
tvetydliga resultatet från tidigare forskning är något som författarna till denna studie 
ansåg vara ytterligare ett incitament till att undersöka hur förvaltning påverkar den 
riskjusterade avkastningen.  

Som tidigare nämnt inkluderar hållbarhet flera områden. Trots den ökande efterfrågan 
att spara hållbart är det ännu relativt svårt att förstå om en fond är hållbar eller inte. En 
möjlig förklaring till att det är svårt att bedöma hållbarhet är att det kan uppfattas som 
ett diffust begrepp och är svårt att mäta entydigt. Inte heller blir de lättare när flera 
hållbarhetsutgivare baserar sin bedömning av hållbarhet utifrån olika kriterier och dess 
påverkan. Än fast det ännu inte existerar ett gemensamt hållbarhetsindex där 
paramaterar betygsätts på ett likvärdigt sätt, kan det antas dyka upp inom kort då FN:s 
generalförsamling under 2015 antog de 17 globala mål (The Global Goals, u.å.). Denna 
så kallade Agenda 2030, skapades i syftet för att alla medlemsländer i FN ska kämpa för 
att uppnå en mer hållbar utveckling och främja en bättre framtida värld. Dessa 17 
uppsatta mål är valda för att avskaffa extrem fattigdom, förbättra jämställdheten samt 
lösa klimatkrisen (The Global Goals, u.å.). Vidare kan det antas att dessa mål kan 
komma att bli en grund för hållbarhetsutgivarnas process vid hållbarhetsarbete och 
bedömning. Detta då dessa mål är uppsatta utifrån ett globalt perspektiv och inte utifrån 
en enskilds nations intresse. Agenda 2030 indikerar att den hållbara trenden växer sig 
allt starkare och både fondbolag och företag måste bli allt mer transparant om deras 
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hållbarhetsarbete. Detta är något man kan se på dagens fondbolag då allt fler vill 
profilera sig som hållbara, dels för att locka kunder och dels för att bidra till en 
positivare hållbar utveckling. Detta ser vi genom att två svenska fondbolag startar upp 
fonder där innehaven grundar sig på hur de kan bidra till de 17 mål (Hållbara fonder, 
2018).  

De senaste åren har det gjorts en rad studier om hållbara fonder och dess finansiella 
prestation. Än fast majoriteten av studierna härrör från andra länder, finns flera från 
Sverige och däribland från tidigare studenter vid Umeå universitet. Det finns framförallt 
tre studier som fångade intresset hos författarna till denna studie. En av de tidigare 
studierna från Umeå Universitet gjordes av Sluth & Yousif (2017) där de undersökte 
relationen mellan fonders ES-betyg och dess riskjusterade avkastning. Detta 
undersöktes genom att skapa teoretiska portföljer utifrån företagens ES-betyg. Här kom 
författarna fram till att det inte finns bevis för att topprankade portföljer (höga ES-
betyg) presterar bättre eller sämre än lågrankade portföljer (låga ES-betyg). En annan 
studie av Gimbergsson & Kårebrand (2015) som undersökte skillnaden mellan ES-
betyg (miljö och mänskliga rättigheter) för etiska- och traditionella Sverigefonder, där 
slutsatsen blev att etiska fonder investerar mer i ansvarsfulla företag och därmed 
erhåller ett högre ES-betyg än traditionella. Den tredje studien av Hellström & Levander 
(2016) undersökte skillnaden mellan hållbarhet och finansiell prestation för 
Sverigefonder. Författarnas slutsats var att de inte fann bevis som indikerar att 
hållbarhetsbetygen påverkar avkastningen varken negativt eller positivt.   

Den gemensamma nämnaren av dessa tidigare studier är just hållbara fonder kopplat till 
prestation. Vidare använder sig samtliga författare sig av Folksams index för 
ansvarsfullt företagande. Då detta index fokuserar på just Sverigefonder och att ES-
Betyg är numrerade mellan 0–7 vilket ger en lättförståelig skala utifrån företagens 
hållbarhetsarbete. Vid genomläsningen av litteratur fann författarna till denna studie en 
kunskapslucka. Denna kunskapslucka bestod av att ingen tidigare studie, har använt sig 
av parametrarna, ES-Betyg fördelat på höga- samt låga betyg kombinerat med aktiv- 
och passivförvaltnings strategi för att upptäcka dess påverkan på den riskjusterade 
avkastningen på den svenska fondmarknaden. 

 

1.2 Problemformulering  
 

Hur ser sambandet ut mellan riskjusterad avkastning och hållbarhetsbetyg beroende på 
förvaltningsstil för Sverigefonder 
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1.3 Syfte 
 

Huvudsyfte med studien är att utreda, hur ser sambandet ut mellan den riskjusterade 
abnormala avkastningen för uttalade aktivt förvaltade fonder och passivt förvaltade 
fonder när man tar hänsyn till låga och höga ES-betyg. I studien avser förvaltningsstil 
aktivt, passivt och odefinierade förvaltade fonder. 

Delsyftet är att utreda om odefinierade fonder prestation skiljer sig från de uttalade 
aktiva och passiva fonderna.  

Slutligen syftar studien på att både öka och dela kunskap inom området hållbara fonder 
och redogöra för förvaltningsstilens påverkan på den riskjusterade abnormala 
avkastningen.  

 
1.4 Teoretiskt bidrag och Praktiskt bidrag  
 

Det finns ett flertal studier som undersökt förvaltningsstilen påverkan på den 
riskjusterade avkastningen (Cremers et al., 2016; Cremers & Petajisto, 2009; Jensen, 
1968) samt hållbarhetsbetygens påverkan på fondprestationen (Bauer et al., 2005; Bauer 
et al., 2007; Renneboog et al., 2008; Derwall et al., 2005; Utz et al., 2014). Eftersom 
denna studie fokuserar på Sverigefonder utifrån parametrarna höga respektive låga ES-
Betyg, aktiv och passiv förvaltning vilket inte gjorts tidigare i kombination, anses denna 
unik i sitt slag. Det teoretiska bidraget är därmed att fylla ut kunskapsluckor kring 
svenska aktiefonders prestation utifrån hållbarhetsbetyg i kombination med 
förvaltningsstil. På så vis ses denna studie som ett viktigt komplement till de tidigare 
studierna samt möjligheten att utläsa andra samband som inte hade varit möjligt utan att 
sammanföra dessa parametrar under samma kontext. 

Det praktiska bidraget från studien är att resultatet kan användas som ett komplement 
för privatinvesterarens beslutsprocess. Detta genom att förklara sambandet mellan 
fonders riskjusterade avkastning och hållbarhetsbetyg samt förvaltningsstil. Studien 
avser att förklara ES-betyget och förvaltningsstilen betydelse på fondprestationen.  

 

1.5 Hypoteser  
 

För att besvara studiens frågeställning och syfte har hypoteser ställts upp för att 
undersöka sambandet mellan förvaltningsstil, hållbarhetsbetyg och dess påverkan på 
fondernas riskjusterade avkastning. Hypoteserna kommer testas statistiskt för att avgöra 
om sambandet beror på slumpen eller inte.  
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Hypoteser:  

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan aktivt och passivt 
förvaltade fonder.  

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan aktivt och passivt 
förvaltade fonder  

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan höga och låga 
ES-betyg beroende på förvaltningsstil 

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan höga och låga ES-
betyg beroende på förvaltningsstil 

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen beroende på ES-betyg  

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastning beroende på ES-betyget  

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterad avkastningen mellan odefinierade mot 
och aktivt samt passivt förvaltade fonder 

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastning mellan odefinierade och 
passivt förvaltade fonder  

H2: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan odefinierade och 
aktivt förvaltade fonder 

 
 
1.6 Avgränsningar 
 

Studien kommer använda sig av ett brett marknadsindex från AQR som jämförelseindex 
istället för fondernas valda. AQR:s marknadsfaktor (MKT) innehåller alla bolag på den 
svenska marknaden. Som därmed kan argumenteras för att spegla ett övergripande 
index på den svenska marknaden. Vilket gör en möjliggör en rättvis jämförelse för 
fonder som investerar på det olika listorna. 

I studien kommer författarna att använda sig av Folksams index för ansvarsfullt 
företagande där ES-Betyg inhämtas från. Folksams rapport finns tillgängligt för åren 
2006–2009, 2011 och 2013, där de har betygsatt bolag på Stockholmsbörsen utifrån 
miljö(E) och mänskliga rättigheter (S). Då Folksam endast använder sig av E, S och inte 
bolagsstyrning (G) så kommer denna studie endast ta hänsyn av ES-betygen. Därav 
kommer benämningen ES-Betyg att användas i studien då det blir ett genomsnittligt 
värde av parametrarna E och S. I studien kommer betygen att inhämtas mellan 2006–
2009, 2011 och 2013 för bolag som fanns på Stockholmsbörsen den 31 maj för varje år. 
Då Folksam hade ett avbrott med rapportering under åren 2010 och 2012 kommer ES-
betygen för dessa år beräknas med hjälp av de två närliggande årets ES-betyg. Detta 
innebär för exempelvis år 2010 kommer uträkningen baseras på ES-betygen år 2009 och 
2011 för att därigenom divideras med två för att få ut ett genomsnittliga ES-betyget för 
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2010. Mätperioden startar under det tredje kvartalet respektive år för att det senaste ES-
betygen ska inkluderas. Fondinnehaven kommer att inhämtas från Finansinspektionen 
som redovisar fondernas innehav en gång per kvartal.  

Folksam baserar sitt Index för ansvarsfullt företagande på rapporten från GES 
Investment Service men där Folksams själv rankar företagen i rapporten och sätter 
betygen på en skala mellan 0–7. Författarna kommer att undersöka Sverigefonder och 
de svenska företag som ingår i dessa under aktuell tidsperiod 2006-09-30 2014-01-31. 
Då det endast finns data för fonder under den perioden. Klassificeringen av en 
Sverigefond i denna studie grundar sig på Morningstars kategorisering av fonder, där 
Sverigefonder innehav utgörs till största del av svenska bolag. I Sverigefonder 
förekommer även utländska innehav men dessa kommer att exkluderas då det ej finns 
ES-betyg från Folksam för dessa bolag. Vidare förekommer Sverigefonder med svenska 
innehav som inte hade ES-betyg, vars innehav har exkluderats när fondernas ES-betyg 
och viktning har beräknats. Det finns att tillgå ES-betyg för de utländska företagen men 
då det är utfärdade av andra organisationer så bedömer författarna att riskerna för andra 
betygskriterier och skalor av betygen inte tillför studien något utan snarare kan försvåra 
mätning. Fonder som existerat någon gång under mätperioden kommer inkluderas i 
studien för att undvika problematiken med survivorship bias som annars hade kunnat ge 
missvisande resultat ( Bauer et al., 2005, s. 1755). 

 
2 Metodologiska utgångspunkter 
I följande kapital tas valet av ämne upp och ges en introduktion, genom en 
förförståelse, verklighets- och kunskapssyn till grund för studien. Därefter kommer en 
redogörelse för valet av metod och studiens angreppssätt. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring litteratursökningen samt kritik mot de källor som används i studien. 

 

2.1 Ämnesval 
 

I början av idégenereringen var flera olika inriktningar inom finans av intresse. Efter en 
djupare inläsning på inom området valde författarna till denna studie att fokusera på 
privatinvesterares perspektiv utifrån hållbarhet och förvaltningsstil. En av de avgörande 
faktorerna är att båda författarna har ett stort intresse för privatekonomi och placeringar 
samt att de studier som tagits del av har bidragit till ett ökat intresse för 
kunskapsområdet. Då hållbarhet är ett högaktuellt ämne i allmänheten, ansåg författarna 
det särskilt intressant att belysa det i samband med investeringar, dvs hur hållbarhet och 
kapitalinvesteringar i fonder kan kopplas till varandra. Det investeringsbeslut som 
individer kan påverka miljö och mänskliga rättigheter både positivt och negativt. Vilket 
därmed leder till att enskilda individer har en möjlighet att påverka genom sitt val av 
fonder. Det vetenskapliga studier som inspirerat oss att undersöka hållbarhetsbetyget 
och förvaltningsstilen samband med den riskjusterade avkastningen redogörs i kapitel 4. 
Det finns även studier från Umeå universitet har genomförts av Linus Sluth & Allan 
Yousif (2017) som undersökte sambandet mellan fonders ES-Betyg och dess 
riskjusterade avkastning. En annan studie undersökte ifall det finns ett samband för 
Sverigefonder finansiella prestation och hållbarhet, som skrevs av Susanne Hellström & 
Emilia Levander (2016). Dessa studier har skänkt inspiration inom området fonder och 
hållbarhet. Dock har det inte upptäckts att någon tidigare studie som kombinerat 
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parametrarna aktiv- och passivförvaltning fördelat på höga och låga ES-Betyg. Eftersom 
kombination av dessa variabler är ett outforskat område ses det intressant att undersöka. 
Sammantaget resulterade denna kunskapslucka samt författarnas egenintresse av 
privatinvesteringar och hållbarhet till detta ämnesval. 

 
2.2 Förförståelse 
 

Som författare är det av stor vikt att ha en medvetenhet om hur personliga åsikter och 
utbildning kan påverka en studie på både ett medvetet och omedvetet sätt (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 25). Det är möjligt att ens fördomar och personliga värderingar 
reflekteras i hur studien genomförs och påverkar utfallet (Bryman & Bell, 2011, s. 29). 
Det är även viktigt att läsaren av studien har en kännedom om författarens förförståelse 
för sin egen del (Bjereld et al., 2009, s. 14). Med hänsyn till detta har inställningen till 
denna studie varit att särskilja på egna värderingar och upprätthålla en objektiv 
inställning.   

Författarnas förkunskaper om ämnet kommer framförallt från fyra års studier på 
Civilekonomprogrammet med inriktningen Service management. Under programmets 
gång har författarna studerat företagsekonomi, nationalekonom samt juridik. Som 
fördjupande kurser har Filip Carlsson studerat Finans på C-nivå och Anton Fällman har 
studerat redovisning. Under studierna har författarna kommit i kontakt med capital asset 
pricing model (CAPM) inom företagsekonomi- B som är en vanlig och erkänd modell 
för att beräkna förväntad avkastning. Andra modeller som används i den här studien är 
Fama & French trefaktormodell samt Carhart fyrfaktor. Dessa modeller är författarna 
inte lika fördjupade i men då det är utökningar av CAPM anses författarnas 
grundkunskap vara tillräckligt god för att modellerna kunna tillämpas i studien. 
Carlsson har under studietiden även gjort Praktik på SPP-fonder vilket gör att han är väl 
insatt i fonder och har ett personligt intresse av investeringar av både fonder och aktier. 
Ämnet hållbarhet är något som författarna har en mindre förförståelse av via studierna 
av men då det är ett aktuellt ämne har det studerats löpande på egen hand. 

 

2.3 Perspektiv  
 

När man genomför en studie och har utgått från ett särskilt perspektiv är det önskvärt att 
förmedla detta till läsaren för att dem ska kunna tillgodogöra sig studiens resultat. 
Därmed behöver författaren få läsaren att acceptera studiens perspektiv för att undvika 
missförstånd (Bjereld et al., 2018, s. 14). Detta är viktigt eftersom människors 
perspektiv skiljer sig ofta åt då man har olika preferenser och därmed uppfattar 
situationer på olika sätt. Genom att författarna klargör sitt perspektiv underlättar detta 
för läsaren att förstå studien (Svenning, 2003, s. 22). 

Då den aktuella studien ämnar kartlägga Sverigefonders prestation, utifrån aktiv och 
passiv förvaltning indelat på höga och låga ES-betyg, anses perspektivet vara passande 
utifrån en privatpersons perspektiv. Detta då det bör vara av intresse för privatpersoner 
då de kan använda studiens resultat som ett komplement i deras investeringsbeslut. Då 
en Sverigefond är svår att definiera hittas inte en konkret definition men vedertaget är 
att de har fokus på den svenska aktiemarknaden. Data om Sverigefonder kommer ifrån 
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Morningstar vilket gör att det är deras klassificering av en Sverigefond som studien 
utgår ifrån.   

   

2.4 Verklighetssyn  
 

Enligt Bryman & Bell (2011, s. 21) finns det två olika ontologiska sätt att se på världen, 
vilka är objektivism samt konstruktionism. Kännetecken för det objektivistiska synsättet 
är att det särskiljer det sociala fenomen från det aktörer och händelser som äger rum. 
Det andra synsättet är det konstruktionistiska vilket menar att det sociala aktörerna 
skapar fenomen som ständigt gör att verkligheten är under förändring (Bryman & Bell, 
2011, s. 21). 

I den här studien kommer en kvantitativ undersökning genomföras där författarna 
kommer att undersöka sambandet mellan Sverigefonders riskjusterade avkastning, 
hållsbarhetsbetyg samt förvaltningsstil. Författarna till studien kommer därmed ha ett 
objektivitiskt synsätt vilket även Bryman & Bell (2011, s. 27) anser vara passande för 
den här typen av studier. Detta då datamaterialet hämtas in från Morningstars databas 
och Folksam Index för ansvarsfullt företagande. Där fondernas prestation samt ES-
betyg inhämtas och kommer att testas statistiskt för att därefter kunna dra slutsatser om 
det finns ett samband. Författarna anser därmed att det är ett korrekt synsätt på studien, 
istället för att med de konstruktionistiska synsättet försöka tolka och värdera handlingar 
och beteenden. När studier genomförs är det av stor vikt att hålla ett objektivt synsätt 
genom hela processen och ej låta personliga åsikter påverka dess resultat (Bryman & 
Bell, 2011, s. 29). Detta kan vara problematiskt i verkligheten då man ofta har åsikter 
och värdering och därmed är sällan fördomsfri.  

Författarna till den aktuella studien använder sig av redan befintliga hållbarhetsbetyg 
från en extern aktör och på ett liknande sätt utförs indelningen av förvaltningsstilen, då 
den inhämtas antingen från Morningstar eller fondens egen informationsbroschyr. Vid 
outtalad förvaltningsstil har dessa fonder däremot klassificerats som odefinierbar. Dessa 
val är medvetna för att upprätthålla en objektiv inställning samt minimera chansen för 
att personliga åsikter ska inkluderas och påverka studiens resultat negativt. Då även 
fondernas faktiska avkastning inhämtades från Morningstar kan den anses vara 
oberoende från författarnas subjektivitet då det är historiska data. 

 
2.5 Kunskapssyn 
 

Epistemologin har enligt Bryman & Bell (2011, s. 16) präglats av framförallt två skilda 
behållningssätt, där positivismen och hermeneutiken står på varsin del av spektrumet 
inom naturvetenskapen. Positivismen grundar sig i att utföra hypotestester samt att ha 
ett objektivt förhållningssätt (Bryman & Bell, 2011, s. 15). Detta stöds av Bjereld et al. 
(2018, s. 66) som menar att positivismen härstammar från det naturvetenskapliga 
forskningsidealet där det insamlade empiriska materialet används för att bekräfta eller 
motbevisa teorier. Motsatsen till positivismen är hermeneutiken och kan förklaras som 
att forskaren tolkar och försöker förstå människor (Patel & Davidson, 2011, s. 28). 
Detta kan vara utifrån svårtolkade faktorer såsom människors intentioner, avsikter och 
ens uttryck både verbalt och skriftligt (Patel & Davidson, 2011, s. 29).  
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Eftersom den aktuella studien kommer utgå från befintliga data och kommer hanteras 
med en kvantifierbar metod och ha grunder i redan existerande teorier kommer ett 
positivistiskt synsätt antas. Detta stöds av Patel & Davidsson (2011, s. 29) som menar 
att positivismen associeras ofta med kvantitativa metoder som inkluderar hårddata där 
forskaren är objektiv. 

  

2.6 Metodval 
 

De två vanligaste metoderna för att studera ett problem är antingen genom att anta ett 
kvalitativt eller kvantitativt angreppssätt. Ett kvalitativt angreppssätt kan beskrivas som 
att forskaren använder ord eller visuella bilder som analysenhet, samt är närmare data i 
insamlings processen då det ofta är mer djupgående studier vilket bara är möjligt vid en 
mindre population (Denscombe, 2016, s. 344–345). En kvalitativ studie kan enligt 
Bjereld et al. (2009, s. 108) exempelvis innehålla data från djupintervjuer eller 
observationer som inte är kvantifierbar. Detta särskiljer den kvantitativa metoden mot 
den kvalitativa eftersom analysenheten är av numerisk karaktär och dataurvalet tenderar 
att vara mer omfattande. Trots ett större datamaterial så går hantering av data snabbt 
efter att transformering till numerisk karaktär har genomförts, således menar 
Denscombe (2016, s. 345) att urvalets storlek vid en kvantitativ studie har mindre 
påverkan på tidsåtgången. Enligt Bryman & Bell (2011, s. 26–27) är de fundamentala 
skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, att det förstnämnda anses utgå 
från ett konstruktionistiskt, teorigenererande synsätt samt associeras med interpretivism. 
Vidare menar de att en kvantitativ metod kan karaktäriseras genom den objektiva, 
naturvetenskaplig kunskapssynen som framförallt utgörs av positivismen och ett 
teoritestande synsätt. Kvalitativa metoder beskrivs av Bjereld et al.(2009, s. 198) som 
att forskaren fokuserar på vilka kvaliteteter eller egenskaper en företeelse har och 
utifrån den kunskapen kan man lättare förstå företeelsen. I en kvantitativ metod ligger 
fokus istället på att kvantifiera insamlingen av material i syfte att hitta mönster eller 
samband mellan olika grupper av företeelser (Bjereld et al., 2009, s. 107) 

Studien har som avsikt att kartlägga Sverigefonders prestation och utläsa eventuella 
mönster utifrån de olika kategorierna. Dessa kategorier baseras på Sverigefondernas 
förvaltningsstil, dvs aktiv- eller passiv förvaltning samt respektive fonds ES-betyg. 
Eftersom datamaterialet kommer att vara i numerisk karaktär samt indelas på de olika 
kategorierna anses det kvantitativa tillvägagångsättet vara mest lämpligt. Ytterligare 
stöd för den kvantitativa metoden är att Bryman & Bell (2011, s. 411) menar att 
forskare som använder sig av den kvantitativa strategin vill uppnå ett resultat vilket 
möjliggör generalisering och uttalande om en population, vilket även denna studie 
eftersträvar. Det stärks även då ett stort urval ökar möjligheten till att resultatet är 
tillförlitligt och därmed generaliserbart, ur ett statistiskt perspektiv (Denscombe, 2016, 
s. 345). 

Fördelarna med den kvantitativa metoden är om resultatet uppnår vald statistisk 
signifikansnivå innebär det att det finns en trovärdighet då sambandet inte beror på 
slumpen (Denscombe, 2016, s. 361). Vidare menar författaren att statistiska 
signifikanstester även kan stötta forskarens trovärdighet för det tolkningar och slutsatser 
från resultatet (Denscombe, 2016, s. 379). En annan fördel enligt Denscombe (2016, s. 
380) är att hanteringen av stora mängder data och analysprocessen genomförs på ett 
effektivt sätt och utläsning av resultatet kan därmed ske vid ett tidigt skede. Vidare 
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menar författaren att en nackdel med den kvantitativa metoden är att kvaliteten på data 
kan få forskning att framstå som mer lyckad om forskaren söker efter data som stärker 
ens förväntade resultat. Detta kan ge incitament om att söka upp data som bevisar det 
man vill istället för den faktiska verkligheten och därmed går objektiviteten förlorad. 
Andra negativa aspekter är att forskaren kan försöka analysera för stora mängder data 
och variabler som gör analysen allt för komplex för studien (Denscombe, 2016, s. 380).  

Även fast den kvantitativa metoden beskrivs som objektiv använder forskaren ofta sitt 
eget omdöme för att göra särskilda val under analysprocessen på samma sätt som vid en 
kvalitativ metod. Dessa beslut kan komma att påverka utfallet av studien, således kan 
forskarens egna värderingar och åsikter påverka studien (Denscombe, 2016, s. 381). 
Trots dessa nackdelar med en kvantitativ metod anser författarna att det fortfarande är 
den mest lämpliga metoden för den aktuella studien och dess syfte. 

 
2.7 Angreppsätt 
 

Två alternativa angreppsätten för en forskare att relatera teori och verklighet emellan är 
deduktion och induktion (Patel & Davidson, 2011, s. 23). Författarna menar att det 
deduktiva arbetssättet kan beskrivas som att forskarens utgångspunkt börjar med 
befintliga teorier och allmänna principer för att sedan dra slutsatser. Detta stöds av 
Bryman & Bell (2011, s. 11) som hävdar att deduktionen utgår från teorier, därefter 
skapas hypoteser och insamlandet av datamaterialet som sedan testas statistiskt, för att 
antingen acceptera eller förkasta nollhypotesen. Avslutningsvis kan en revidering av 
teorin bli nödvändig 

Induktion kan ses som motsatsen då forskaren utgår istället från det insamlande 
materialet och utifrån detta formuleras en teori (Bryman & Bell, 2011, s. 11). Utöver 
dessa två angreppsätt finns även abduktion, vilket oftast förklaras som en kombination 
av deduktion och induktion. Detta då forskaren utgår utifrån en induktiv ansats genom 
att formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara den händelse som forskaren 
studerar, för att därefter anta det deduktiva arbetssättet genom att testa denna hypotes 
eller teori på nya händelser (Patel & Davidson, 2011, s. 24). 

I denna studie kommer det deduktiva arbetssättet tillämpas då författarna utgår från 
tidigare teorier för att därefter insamla empiriskt material och utföra hypotesprövning 
samt regressionsanalys. Enligt Patel & Davidsson (2011, s. 20) är kraven att hypotesen 
ska vara okomplicerad och ha stor räckvidd. Vidare menar författarna att ett av syftena 
med hypotesen är man utför en empirisk prövning för att undersöka ifall hypotesen 
resulterar i en sann eller falsk bild av verkligheten. Författarna till denna studie anser att 
hypoteserna uppnår de krav som ställs då dem är simpel och har stor räckvidd. Patel & 
Davidson (2011, s. 23) menar att det deduktiva arbetssättet stödjer objektiviteten i 
arbetet eftersom utgångspunkten härstammar från befintlig teori. I och med ovanstående 
anser författarna att den induktiva metoden inte är lämplig för denna studie eftersom 
studien är av kvantitativ art och utgår från existerande teorier. Utifrån dessa argument 
anser författarna att den deduktiva metoden är mest lämplig för studien. 
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2.8 Litteratursökning  
 

När man genomför en studie är det av stor vikt att man även gör en omfattande 
litteratursökning för att ta reda på vad som redan är upptäckt inom det valda området, 
för att undvika en återupprepning av tidigare studier (Bryman & Bell, 2011, s. 91). 
Enligt Bryman & Bell (2011, s. 92) stärker det även trovärdighet för författarna då det 
bevisar att en kritisk granskning av redan existerande litteratur och teorier är utförd 
inom valt forskningsfält. Vid en litteraturgenomgång visar författarna även att man kan 
ta stöd för sin argumentation vid tidigare teorier och tolkning av dessa (Bryman & Bell, 
2011, s. 92). Litteraturen i den här studien består främst av vetenskapliga artiklar, 
böcker och hemsidor. Vidare har litteratursökningen främst skett i databaser som finns 
tillgängliga för studenter via Umeå Universitetsbibliotek (UB), där Business Source 
Premier och Emerald Journal har varit de mest använda databaserna för 
litteratursökning. Förutom de databaser som UB gett tillgång till, har även Google 
Scholar använts frekvent i litteratursökningen. I de olika databaserna har ett urval av 
följande sökord används ” ESG”, ”Fonder” ” Equity funds”, ”ESG fonder”,” Hållbara 
investeringar”, ”hållbara fonder”, ”Aktiv fondförvaltning” ”passiv fondförvaltning” och 
”Ethical funds”. För att söka efter tidigare uppsatser inom det valda ämnet har 
framförallt Diva-portal och Uppsatser.se använts.  

Genom att använda sig av sökord som är centrala för ämnet underlättar det 
sökningsprocessen för att hitta relevant och aktuell litteratur (Patel & Davidson, 2011, s. 
45). Utifrån dessa sökord har författarna funnit vetenskapliga artiklar samt andra studier 
som är utförda inom valt ämnesområde. Svenska sökord har översatts till engelska för 
att göra sökningen av litteratur så omfattande som möjligt, således minskar risken att 
man missar relevant litteratur (Patel & Davidson, 2011, s. 45). Utifrån dessa träffar har 
författarna sökt sig så nära primärkällan som möjligt, vid en träff av litteratur på en 
tidigare studie har man sökt sig vidare till ursprungskällan genom att söka på författare 
och namn på artikel som varit av intresse. För att hitta företagsekonomiska teorier och 
modeller har tidigare kunskap och tidigare studier utgåtts från för att hitta 
primärkällorna. 

 

2.9 Källkritik 
 

En viktig del av en forskningsstudie är att författarna granskar källorna och i största 
möjliga mån använder primärkällor, då sekundärkällor kan förvanska information på ett 
antingen medvetet eller omedvetet sätt (Ejvegård, 2009, s. 71). Det gäller framförallt när 
källor är inhämtade från internet skall det bedömas utifrån objektivitetsynpunkt och 
saklighetssynpunkt. Enligt Ejvegård (2009, s.17) ska författarna alltid kontrollera de 
uppgifter man presenterar. Ett sätt att göra kontroll är att gå till primärkällan ur en 
saklighetssynpunkt. Objektivitet innebär att författarna ska bilda sig en uppfattning om 
källan som ska användas, ifall den är vinklad och i vilket syfte den är skriven (Ejvegård, 
2009, s. 20). 

För att minimera risken att använda sig av felaktiga källor som ej är tillförlitliga skall 
fyra kriterier uppfyllas (Thurén, 2013, s. 7). Det första kriteriet är äkthet vilken betyder 
att källan är vad den faktiskt uttalat sig att vara (Thurén, 2013, s. 7). Författarna till 
denna studie har strävat utifrån den mån det går att använda sig av primärkälla för att 
minimera förfalskningsrisken. Andra medvetna val har varit att granska källor där stor 
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vikt har tagits utifrån hur många hänvisningar de har av andra vetenskapliga artiklar 
eller primärkällor. Anledningen är att desto fler forskare som tagit del av en källa desto 
högre tillförlitlighet kan den anses besitta. Detta då det bör finnas incitament för varje 
forskare att vara källkritisk i syfte att stärka sin egen trovärdighet. Således bör forskare 
som refererat till ursprungskällan även ställt sig kritisk och undersökt ifall det finns 
någon avsikt att förvränga eller vinkla informationen i eget syfte. Förutom 
vetenskapliga artiklar och andra studier har även en del internetkällor använts i studien, 
som huvudsakligen tillhör företag, myndigheter eller institutioner. De hemsidorna har 
tillhört bl.a. naturvårdsverket, världsnaturfonden och finansinspektionen vilket gör att 
det kan bedömas som trovärdiga. Vissa nyhetskällor har även använts ytligt i syfte för 
att påvisa att det är ett aktuellt ämne som studien ämnar undersöka. 

Det andra kriteriet, tidssamband, som enligt Thurén (2013, s. 7) innebär att ju längre 
tidsspannet är mellan en händelse och beskrivning av denna, desto större är risken för 
att den informationen blir förvrängd. Detta styrks även av Ejvegård (2009, s.73) som 
menar att det påverkas dels av en förståelsefaktor och dels av en glömskefaktor, som 
kan leda till att risken ökar för att händelsen inte återberättas korrekt. Då hållbarhet och 
ansvarsfulla investeringar är ett relativt nytt ämnesområde är det flertalet studier som är 
utförda under 2000-talet vilket gör att trovärdigheten kan antas ökas. Detta då studierna 
ligger varandra närmare i tiden. Även studier om aktiefonders förvaltning är utförda 
från sent 90-tal och framåt vilket även styrker dess trovärdighet. Några av de finansiella 
modeller och teorier som använts i studien skapades i början på 1950-talet och har legat 
som grund för utvecklandet av andra teorier. Dessa modeller och teorier har bedömts 
som trovärdiga och aktuella då det används frekvent i tidigare studier och forskning.  

Enligt oberoende kriteriet ska källan helst vara i primärform och inte vara ett referat av 
en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Detta för att undvika att källan har påverkats av 
andra och därmed sänker dess trovärdigheten. Förvanskning av källan behöver inte ha 
skett medvetet utan innehållet och syftet kan förändras när det byter sammanhang 
(Ejvegård, 2009, s. 73). I den aktuella studien har primärkällor använts så omfattande 
som möjligt, i det fall vetenskapliga artiklar och studier har hänvisat till ursprungskällan 
har denna letats upp för att minimera risken att använda felaktig information. 

Det fjärde och därmed sista kriteriet är tendensfrihet. Enligt Thurén (2013, s. 8) kan 
detta förklaras som att man inte ska ha någon anledning till att tro att källan ska ge 
felaktig information på grund av eget intresse. Vidare menar författaren att man bör 
misstänka alla som har intresse av att förvränga verkligheten också kommer att göra så. 
Däremot kan vissa källor som exempelvis regeringar, institutioner anses vara mer 
tillförlitliga än övriga trots deras möjliga egenintresse i särskilda frågor (Thurén, 2013, 
s. 63). Även fast vissa har ett egenintresse i sakfrågor betyder det nödvändigtvis inte att 
dessa sprider falsk information, däremot kan det finnas tendenser att dela informationen 
som stödjer deras eget arbete. Även fast det i princip är omöjligt att ta reda på en 
forskares bakomliggande intentioner med en studie, anses de vetenskapliga studierna 
besitta hög tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 75). Författarna till denna studie är 
medvetna om de risker och dolda agendor som kan finnas hos andra parter. Av den 
litteraturen som använts bedöms det som trovärdiga då dessa har använts av en rad 
andra forskare och genomgått granskning. Det är dock ingen garanti för att vara helt fritt 
från egna åsikter och förvanskning. 
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet så redogörs det för relevanta teorier och tidigare forskning som är relevant 
för den aktuella studien. Här kommer de tre olika prissättningsmodeller att redogöras 
samt den effektiva marknadshypotesen och den moderna portföljteorin. 

 

3.1 Modeller för beräkning av riskjusterad avkastning 
 

3.1.1 CAPM & Jenséns Alfa 
 

Capital Asset Price Model (CAPM) är en jämviktsmodell som skapades av Sharpe 
(1964) men har därefter vidare utvecklats av andra forskare. Den beräknar 
avkastningskravet för en tillgång med variablerna förväntad avkastning och risk under 
en given tidsperiod. CAPM grundar sig i Markowitz (1952) portföljteori och för att den 
ska gälla så behöver några antaganden vara uppfyllda. Enligt Sharpe (1964, s. 433–434) 
ska en riskfri ränta existera, där investerare kan låna ut och låna pengar till samma 
villkor. Det följs av att det finnas en homogen syn på den förväntade avkastningen, 
standardavvikelse samt korrelation mellan olika tillgångar (Sharpe, 1964, s. 433). 
Ytterligare ett antagande som tillkommer är att det ej finns några transaktionskostnader 
och skatt som ska betalas (Bodie et al., 2011, s. 309). 

CAPM syftar således på sambandet mellan den systematiska risken och den förväntade 
avkastning (Sharp, 1964, s. 441). Markowitz (1952, s. 79) hävdar att risken kan minska 
genom diversifiering även om all risk kan inte elimineras. Sharp (1964, s. 441) har en 
gemensam syn då han instämmer om att risken kan reduceras genom diversifiering men 
den totala risken kan inte undgås helt. Den kvarvarande risken är den som står i 
korrelation med marknadens förändringar (Sharpe, 1964, s. 441). Som kompensation för 
den högre systematiska risken, antas det även ge en högre förväntad avkastning som 
Sharpe (1964, s. 440) påpekar avspeglas detta i modellen av beta som mäter hur känslig 
en tillgång är i förhållande till marknaden.  

 

CAPM formeln ser ut som följande: 

𝐸(𝑅#$) = 𝑟𝑓$ + 𝛽#(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓$)   
Ekvation 1. CAPM-formeln 

 

Där,  

E (𝑅#$) = Förväntad avkastning för portfölj i  

r𝑓$ = Riskfri ränta  

𝛽# = Beta koefficient för portfölj i 

rm= Marknadens avkastning 
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Då CAPM bygger på att en viss del antagande ska vara uppfyllda såsom samma villkor 
för att låna och låna ut pengar som investerare. Detta är ett antagande som författarna 
till denna studie inte instämmer med då det inte riktigt avspeglar verkligheten. Då 
beroende på hur individens finansiella förutsättningar ser ut, påverkar det möjligheten 
och villkoren för att låna pengar. Detta fick även Sharpe (1964) kritik om av en forskare 
som påpekade att det inte är realistiskt eftersom vissa restriktioner finns som hindrar in 
och utlåning till den riskfria räntan, och därmed faller modellen (Black, 1972, s. 446) 

Men hänsyn till antagandet om att alla investerare skulle ha samma förväntningar och 
använda sig av Markowitz (1952) moderna portföljteori, innebär det att alla investerare 
kommer vilja inneha samma typ av riskfyllda portfölj (Bodie et al., 2011, s. 310–311). 
Givet det påståendet kan alla investerare välja bort vissa aktier som inte uppfyller deras 
krav, vilket skulle resultera i att alla investerare undviker köp av den aktien och då 
kommer värdet falla till 0.  

Jensens alfa är en vidare utveckling av det antagande och resultat av CAPM som 
tidigare utvecklats av tre forskare (Jensen, 1968, s. 393). Modellen i sin tur bygger 
vidare på Markowitz (1952) moderna portföljteori med antagande att varje investerare 
eftersträvar högsta möjliga avkastning till lägsta möjliga risk. Jensens alfa är den 
riskjusterade avkastningen som är förutspådd av CAPM givet att man vet portföljens 
beta-värdet samt marknadens utveckling (Investopedia, 2018). 

En beräkningsmodell som vanligtvis används för att beräkna den riskjusterade 
avkastningen är Alfa (Ekvation 2). På en effektiv marknad skulle alfa vara lika med noll 
och därmed skulle det inte gå att generera en abnormal avkastning (Fama, 1970, s. 38). 
Detta speglar dock inte verkligheten då det finns fonder som både över och under 
presterar. Ett positivt alfa signalerar att tillgången är undervärderad och därmed 
genereras en högre avkastning i förhållande till den risk motsatsen gäller vid ett negativt 
alfa (Bodie et al., 2011, s. 299). Den förväntade avkastningen kan beräknas utifrån 
flertalet prissättningsmodeller vilket redovisas i detta kapitel såsom CAPM, Fama- 
French och Carhart faktormodeller. Alfa visar prestationen som inte fångas upp av 
faktorer i prissättningsmodellerna förutsatt att modellen tillämpas på ett korrekt sätt och 
utifrån pålitliga antaganden. 

 

𝛼 = 	𝑅# − 𝐸(𝑅#) 
Ekvation 2. Beräkning för Alfa 

Där,  

𝛼 = 𝐴𝑏𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	 

𝑅# = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑓𝑎𝑘𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	 

𝐸(𝑅#) = 𝐹𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠	𝑓ö𝑟𝑣ä𝑛𝑡𝑎𝑑𝑒	𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔	 
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3.1.2 Fama & French Trefaktorsmodell  
 

Trefaktorsmodellen är en vidareutveckling av CAPM i och med att den adderar flertalet 
faktorer som förklaringsvariabler istället för den ursprungliga systematiska risken. Fama 
& Frenchs (1992, s. 438) adderar E/P-tal (Earning/ Price), bokfört värde, bolagsstorlek 
och belåningsgrad. Dessa har även ett starkare samband med avkastningen än enbart 
den systematiska risken (Fama & French, 1992, s. 438). I studien finner författarna stöd 
för att bolagsstorleken har en negativ korrelationen med avkastningen (Fama & French, 
1992, s. 449). Vidare fann de ett positivt samband mellan bokfört värde/marknadsvärdet 
(BV/MV-ratio) och avkastning (Fama & French, 1992, s. 441).  

Sammantagit härstammar den systematiska risken ursprungligen från CAPM. Därefter 
har vidare forskning gjorts av Fama & Frenchs som funnit bevis för att fler faktorer 
behöver inkluderas för att förklara den förväntade avkastningen. Den första faktorn, 
bolagsstorlekens påverkan på avkastningen, observerades i en studie som fann resultat 
för att småbolagsaktier hade en högre riskjusterad avkastning än de större bolagen under 
åren 1936–1975 (Banz, 1981, s. 3–4). 

Fama & French (1992, s. 440) hävdar att den andra faktorn, BV/MV-ration, har en 
starkare effekt än bolagsstorleken men är en kombination av de båda faktorerna och 
synliggör betydelsen av förklaringsvariablerna belåningsgrad och E/P-ration. BV/MV 
speglar hur företaget är värdesatt på marknaden. Om bokfört värde överstiger 
marknadsvärdet och därigenom får en positiv ratio, betyder det att bolaget är 
undervärdet. Vid det motsatta, dvs en ratio < 1, har marknaden övervärderat bolaget 
eftersom marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet.   

SMB som står för ”Small minus big” vilket innebär att avkastningen för en portfölj som 
består av små bolag ger ett överskott mot en portfölj bestående av stora bolag (Bodie et 
al., 2011, s. 363). HML betyder enligt Bodie et al. (2011) ”High minus low” där 
avkastningen från ett bolag med hög ratio av BV/MV överpresterar bättre än bolag med 
en låg ratio av BV/MV. Förklaringsvariablerna SMB och HML ses inte som givna 
riskfaktorer men de anses ändå som viktiga då de täcker upp för andra okända 
riskfaktorer som kan påverka avkastningen. Ytterligare argument är att de har hög 
förklaringsgrad samt att Fama & Frenchs studie var mycket omfattande och inkluderade 
observationer under tidsperioden 1963–1990 (Bodie et al., 2011, s. 363). 

Fama & French tre-faktormodell ser ut som följande:  

𝐸(𝑅#$) = 𝑟𝑓$ + 𝛽#(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓$) + 𝑠#𝑆𝑀𝐵$ + ℎ#𝐻𝑀𝐿$   
Ekvation 3. Fama & Frenchs formel för Trefaktor Alfa 

 

Där, i = den i:te aktien  

t = tidpunkt t  

𝐸(𝑅#$)) = Portföljens förväntade avkastning  

𝑟𝑓$ = Riskfri ränta  

𝛽#= Beta med respekt för marknaden [ 

𝑟𝑚$−𝑟𝑓$ = Skillnad i förväntad avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta 
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𝑠# = Beta med respekt för företagsstorlek  

𝑆𝑀𝐵$ = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till företagsstorlek  

ℎ# = Beta med respekt för förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde  

𝐻𝑀𝐿$ = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till förhållandet mellan 
marknadsvärde och bokfört värde 

 

3.1.3 Carhart Fyrfaktorsmodellen 
 

Carhart ansåg att trefaktorsmodellen saknade en faktor för att förklara portföljens 
kortsiktiga utveckling då den under denna tid förklarade den historiska avkastningen på 
lång sikt. På grund av detta slog Carhart samman Famas & French (1993) 
trefaktorsmodell med Jegadeesh och Titman (1993) momentum-faktor vilket 
tillsammans blev en fyrfaktorsmodell (Carhart, 1997, s. 61). Denna faktor ska på en 
kortsiktig tidsperiod antingen fortsätta prestera bra eller dåligt vilket säger oss att 
momentum påverkar prestationen på en kort tidshorisont (Jegadeesh, 1990, s. 881) 

I en studie av Jegadeesh (1990, s. 881) fann man bevis som pekar på att man kan uttala 
sig bättre om en enskilde akties förutsägbarhet. Han hävdar att om en aktie presterar 
positivt en månad tenderar den att fortsätta på samma sätt månaden efter. Resultat är 
signifikant på både månatlig basis men framförallt på en tidshorisont upp till 12 
månader (Jegadeesh, 1990, s. 882).  Jegadeesh & Titman (1993) utförde ytterligare en 
studie tre år senare där de analyserade aktier på en 3–12 månaders tidsperiod. Syftet var 
att använda en investeringsstrategi som tog hänsyn till momentum-faktorn, således 
valde de att köpa aktier som gick starkt, i tron om att det skulle fortsätta positivt, och 
tvärtom sälja de aktier som presterade svagt (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 67). 
Författarna kom fram till att det var fördelaktigt att använda sig av momentum-faktorn 
då de uppnådde en abnormal avkastning under tidsperioden 1965–1989 (Jegadeesh & 
Titman, 1993, s. 89) 

 

𝐸(𝑅#$) = 𝑟𝑓$ + 𝛽#(𝑟𝑚$ − 𝑟𝑓$) + 𝑠#𝑆𝑀𝐵$ + ℎ#𝐻𝑀𝐿$ +𝑤#𝑀𝑂𝑀$  
Ekvation 4. Carharts formel för fyrfaktor Alfa 

 

Där, i = den i:te aktien  

t = tidpunkt t  

E(𝑅#$) = Portföljens förväntade avkastning  

𝑟𝑓$ = Riskfri ränta  

𝛽#= Beta med respekt för marknaden  

𝑟𝑚$−𝑟𝑓$ = Skillnad i förväntad avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta 

𝑠# = Beta med respekt för företagsstorlek  

𝑆𝑀𝐵$ = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till företagsstorlek  
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ℎ# = Beta med respekt för förhållandet mellan marknadsvärde och bokfört värde  

𝐻𝑀𝐿$ = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till förhållandet mellan 
marknadsvärde och bokfört värde 

𝑤#= Beta med respekt för momentumeffekten 

MO𝑀$= Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till momentumeffekten 

 

I fyrfaktorsmodellen har alltså MOM-faktorn	inkluderats	i	formeln.	Momentum	kan	
förklaras	som	skillnaden	i	förväntad	avkastning	av	en	portfölj	bestående	av	aktier	
med	ett	positiv	momentum	samt	en	portfölj	med	negativt	momentum	under	en	
ettårsperiod.	 

 

3.2 Effektiva marknadshypotesen  
 

Teorin om den effektiva marknadshypotesen är en teori som är allmänt accepterad men 
samtidigt kontroversiell. Den bygger på tre antaganden som behöver uppfyllas för att 
konstatera om en effektiv marknad råder, är marknaden effektiv så reflekteras priset på 
tillgångens av det sanna fundamentala värdet (Fama, 1970, s. 383). Viktiga antaganden 
är att det ej ska finnas några transaktionskostnader, informationen skall vara kostnadsfri 
och tillgänglig för alla och det tredje är att alla investerare skall ha samma förmåga att 
kunna tolka informationen och dess konsekvens (Fama, 1970, s. 387). Vid uppfyllande 
av dessa kriterier skulle informations effektivitet vara stark på marknaden och 
tillgången effektivt prissatt. Dessa tre antaganden som Fama (1970) har satt upp är i 
realiteten inte uppfyllda vilket gör att hela teorin faller men Fama påpekar att det endast 
krävs ett antal aktörer som värderar informationen på ett likadant sätt och därmed styr 
marknadspriset (Fama, 1970, s. 388). 

En av de tre olika formerna, är den svag formen som innebär att endast historisk 
information återspeglas i tillgångens pris (Fama, 1970, s. 383). Vid den halv starka 
formen av marknadseffektivitet så finns det tillgänglig historisk information men även 
publik information om tillgången, vilket också avspeglas i priset på tillgången (Fama, 
1970, s. 383). Slutligen är den tredje formen något som benämns den starka formen av 
marknadseffektivitet, vilket innebär att priset på tillgången reflekteras av den framtida 
avkastningen (Fama, 1970, s. 383). Om den effektiva marknads hypotesen anses vara 
stark skulle det inte finnas något incitament att göra aktieanalyser, just för att alla 
värdepapper redan är korrekt prissatt i den starka formen (Bodie et al., 2011, s. 38). Med 
hänsyn till detta skulle endast dårar använda sig av olika tillgångar och tjänster för att 
aktivt värdera aktier. Om dessa analyser skapas ändå kommer det tillslut påverka priset 
på värdepappret vilket skulle leda till över- respektive undervärdering. Detta skulle 
slutligen ge incitament för experter att återgå till att göra transaktioner på den finansiella 
marknaden då det nu finns vinstmöjligheter (Bodie et al., 2011, s. 38). 

Sammanfattningsvis kan man hävda att Famas konstaterar två olika punkter med sin 
hypotes. Det första är att all prissättning av värdepapper speglar all tillgänglig 
information för investeraren. Det andra är att aktiva investerare har svårt att slå passiva 
strategier (Bodie et al., 2011, s. 409). Då forskarna till denna studie ämnar undersöka 
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Sverigefonders prestation där indelning kommer bland annat ske utifrån passiv- och 
aktivförvaltning ses denna teori som relevant.  

Problematiken med den effektiva marknadshypotesen är att den är svår att testa och man 
behöver inkludera prissättningsmodeller för att därmed ställa den förväntade 
avkastningen mot den faktiska (Fama, 1991, s. 1576). 

 
3.3 Modern Portföljteori 
 

Markowitz (1952) utvecklade Moderna portföljteorin där han menar att processen för att 
välja ut en portfölj kan delas in i två olika stadier (Markowitz, 1952, s. 77). Första 
stadiet grundas utifrån ens egna observationer och erfarenheter och avslutas med ens 
förhoppningar angående framtida utveckling av tillgängliga värdepapper. Den andra 
fasen startar istället med förväntningar om framtida utveckling och avslutas med ett val 
av portfölj (Markowitz, 1952, s. 77). Markowitz (1952, s. 77) diskuterar även hur en 
rationell investerare ser på förhållandet mellan risk och avkastning, där avfärdar han 
tesen om att investerare alltid strävar efter maximal avkastning och påtalar istället att 
variansen är något som de vill undvika men att de ändå föredrar en maximal avkastning. 
Han anser därmed att om en investerare fick välja mellan två portföljer med samma 
förväntade avkastning, så skulle valet falla på den portfölj med lägre varians, detta är E-
V regel (Expected returns - Variance of return) (Markowitz, 1952, s. 82). 

Markowitz (1951, s. 79) påtalar att en portfölj som strävar efter att uppnå maximal 
avkastning och minimal standardavvikelse inte behöver korrelerar med varandra, utan 
en investerare kan utnyttja fluktuationen för att öka sin avkastning samt sänka risken 
genom att minska fluktuationen. Ett sätt att göra det är genom diversifiering av 
portföljen genom att sprida ut innehaven över flera företag som verkar inom olika 
branscher som inte är lika känsliga svängningar i marknaden (Markowitz, 1952, s. 89). 
Diversifieringen ska enligt Markowitz (1952, s. 89) ske av rätt anledningar och på rätt 
sätt. Det är därmed inte antalet innehav i portföljen som utgör en diversifiering utan 
riskspridningen genom olika tillgångar och i olika sektorer som resulterar i mindre 
fluktaktioner i portföljen. Trots en diversifierad portfölj går det ändå inte att helt 
eliminera fluktuationen då tillgångar kan vara beroende av varandra (Markowitz, 1952, 
s. 79). Då Markowitz portföljteori ligger till grund för CAPM, trefaktor- och 
fyrfaktormodellen så ansåg författarna att det var rimligt att även ta upp den i uppsatsen 
för att stärka bakgrunden och förståelse för det teorierna som används för att beräkna 
den riskjusterade avkastningen. 
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4 Tidigare empirisk forskning:  
I kapitlet så presenteras tidigare forskning om fonders prestation, hållbarhetsbetyg 
samt aktiv- och passivförvaltning. Sedan tidigare finns ett flertal studier som har 
liknande syfte och tillvägagångssätt som våran. Men ingen tidigare studie har 
kombinerat det två variablerna. Det studier har sammanfattats i löpande text för att 
sedan summerats i en tabell med samband mellan finansiell prestation samt hållbarhet 
och metodval.  

 

4.1 Bauer et al., 2005 
 

Bauer et al. (2005) genomförde en studie som omfattade fonders prestation på 
marknaden i USA, Storbritannien och Tyskland mellan åren 1990–2001. Författarna 
ämnade att undersöka om det fanns skillnader i prestationen mellan hållbara fonder och 
konventionella (Bauer et al., 2005, s. 1754). Studien omfattade 103 hållbara fonder och 
4384 konventionella fonder under mätperioden och författarna valde även att inkludera 
det fonder som försvunnit under tiden för att undvika Survivorship bias (Bauer et al., 
2005, s. 1755). Författarna skapade teoretiska portföljer bestående av aktiefonder som 
investerade utifrån etiska urvalsmetoder, varpå en referensgrupp skapades som innehöll 
alla aktiefonder i ett specifikt land som inte har samma etiska urvalsmetoder (Bauer et 
al., 2005, s. 1754). Därefter delades fonderna in i kategorier utifrån regioner för att 
möjliggöra jämförelsen. För att få en så jämlik jämförelse mellan de konventionella och 
hållbara fonderna så matchades de ihop utifrån kriterierna ålder och storlek där det 
sedan blev en fördelning på tre konventionella fonder som matchades mot en hållbar 
fond (Bauer et al., 2005, s. 1756). Slutligen summerades avkastningen för de två 
fondkategorierna för respektive region med en genomsnittsmetod för respektive 
kategori. Utifrån datamaterialet kunde ett mönster utläsas, nämligen att hållbara fonder 
tenderar ha lägre fondförmögenhet, högre förvaltningsavgift och funnits färre år på 
börsen jämfört med de konventionella fonderna (Bauer et al., 2005, s. 1756).  

För att undersöka över- och underprestationen mot ett globalt marknadsindex användes 
CAPM och Jensens Alfa (Bauer et al., 2005, s. 1758). De fann inget signifikant 
samband mellan prestation av konventionella fonder mot etiska. Däremot fann de stöd 
för att etiska fonder tenderar att vara mindre marknadskänsliga än konventionella 
(Bauer et al., 2005, s. 1759–1760). När forskarna studerade sambanden genom Carharts 
fyrfaktormodell, blev slutsatsen den samma (Bauer et al., 2005, s. 1766). 
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4.2 Bauer et al., 2007 
 

Bara ett år senare utfördes ännu en studie, men avgränsat till endast den kanadensiska 
marknaden. Denna gång valde de att fokusera på etiska och konventionella aktiefonder, 
innehaven i dessa fonder utgjordes av inhemska tillgångar (Bauer et al., 2007, s. 113). 
Författarna menar att en av anledningarna till att studien genomfördes, är att fram tills 
mitten av 2000-talet fanns det begränsad forskning gällande etiska fonder på den 
kanadensiska marknaden. Detta trots att denna marknad ansågs vara en av de största 
marknaderna bortsett från Storbritannien, Tyskland och USA (Bauer et al., 2007, s. 
112). Med hänsyn till detta valde forskarna att undersöka huruvida fondernas 
investeringsstil och prestation skiljer sig åt om det var en etisk eller konventionell fond 
(Bauer et al., 2007, s. 115) 

I studien så exkluderar författarna fonder som inte överlevt den aktuella perioden vilket 
gör att det kan bli påverkade av surivorship bias. Det motiveras genom att författarna 
inte har någon kännedom om att några etiska fonder har lagts ner (Bauer et al., 2007, s. 
113). Däremot är det mer sannolikt att konventionella fonder lagts ner då de utgör ett 
större antal i förhållande mot etiska. Detta leder till ojämn fördelning av borttagna 
fonder och resultatet kan därav antas påverkas till fördel för konventionella fonder. 

Forskarna mätte fondernas prestation med CAPM, Jensens alfa samt Carharts fyrfaktor-
modell och de kom fram till att det inte finns några signifikanta skillnader i prestation 
mellan etiska och konventionella fonder (Bauer et al., 2007, s. 122). Författarna utökade 
fyrfaktors-modellen med en ytterligare faktor som de kallar, US faktorn. Faktorn bygger 
på SP500 indexavkastning efter avdrag med den riskfria räntan och fångar därmed in de 
fonder som har begränsat utländska innehav (Bauer et al., 2007, s. 117–118). Fast än 
författarna lade till en extra faktor i modellen, blev dennes påverkan minimal på alfa 
estimatet. Detta leder till slutsatsen att kanadensiska investerare kan investera i etiska 
fonder utan att behöva gå miste om en finansiell avkastning.  

 

4.3 Renneboog et al., 2008 
 

En mer omfattande studie som inkluderade 17 olika länder utfördes mellan hållbara och 
konventionella fonder under tidsperioden 1991–2003 (Renneboog et al., 2008, s. 306). 
En av studiens hypoteser; presterar hållbara fonder sämre än jämförelseindex och mot 
de konventionella fonderna? En av anledningarna till detta är att screeningmetoder för 
hållbara fonder begränsar förvaltarens diversifieringsmöjligeter då de exkluderar de 
företag som inte lever upp till deras hållbarhetskriterier. Ett exempel på en sådan sektor 
är spelbranschen (Renneboog et al., 2008, s. 303). Den andra hypotesen säger det 
omvända, att etiska fonder ska överprestera gentemot konventionella fonder 
(Renneboog et al., 2008, s. 305). Författarna argumentera för att andra hypotesen kan 
vara sann då aktiemarknaden kan missbedöma det värde som hållbarhet kan generera, 
exempelvis kostnader som kan uppkomma ifall företaget missköter sina sociala och 
miljömässiga åtaganden (Renneboog et al., 2008, s. 305). 
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Författarna utvidgade fyrfaktor-modellen med en etisk faktor men trots denna expansion 
av modellen så uppmärksammandes en väldigt lite skillnad i alfa, vilket kan förklaras av 
att SRI-fonder har en större exponering mot den etiska faktorn (Renneboog et al., 2008, 
s. 304). 

För att beräkna den riskjusterade avkastningen använde sig författarna av CAPM för att 
beräkna Jenséns Alfa och Carharts fyrfaktor-modell (Renneboog et al., 2008, s. 308). 
Slutsatsen var att de fann många hållbara fonder som underpresterade gentemot deras 
inhemska jämförelseindex. Trots detta resultat kunde forskarna inte konstatera att det 
fanns signifikant bevis för att alla hållbara fonders prestation skulle vara sämre än de 
konventionella. Utifrån studiens resultat kunde författarna enbart utläsa att i fyra av de 
17 undersökte länderna fanns det signifikant stöd för att hållbara fonder underpresterade 
jämfört med de konventionella (Renneboog et al., 2008, s. 321). 

 

4.4 Derwall et al., 2005 
 

Till skillnad från de tidigare studierna så skapade Derwall et al. (2005) sina egna 
portföljer med bolag som kategoriserades utifrån Innovest ”Eco-effiency scores” 
(Derwall et al., 2005, s. 52). ”Eco-effiency” baseras på det avfall som företagen 
genererar i sin verksamhet när det skapar ekonomiskt värde (Derwall et al., 2005, s. 53). 
Mer specifikt sätts hållbarhetsbetygen av hållbarhetsanalytiker som ser över 60 olika 
punkter för varje bolag som ämnas att undersökas. Dessa olika kriterier motsvarar ett 
betyg mellan 1–10, där det sistnämnda är det mest hållbara, för att slutligen 
sammanställas till ett slutgiltigt betyg för respektive bolag (Derwall et al., 2005, s. 54).  

Författarna använde sig av CAPM, Jenséns alfa och Carharts Fyrfaktor-modell för att 
mäta portföljernas prestation i studien (Derwall et al., 2005, s. 55–56). Studien omfattar 
tidsperioden 1995–2003 där tre olika strategierna testades utifrån portföljer som baseras 
på företagens hållbarhetsbetyg (högt/lågt) (Derwall et al., 2005, s. 54). Den andra 
strategin delade in företagen i respektive bransch och därefter togs det högsta/lägsta 
betygen utifrån respektive bransch och placerades i portföljer (Derwall et al., 2005, s. 
59). Den tredje och sista portföljen bestod av företag med bäst betyg, likt den första 
portföljen som hölls kvar under hela mätperioden medan portföljen med låga betyg 
endast avsåg en del av mätperioden (Derwall et al., 2005, s. 59). 

Resultatet av studien visar att en portfölj bestående av Large Cap bolag som har ett högt 
”Eco-effiency” betyg presterade bättre än portföljer vars innehav hade ett lägre 
hållbarhetsbetyg under den aktuella perioden (Derwall et al., 2005, s. 61). Skillnaderna i 
prestationen mellan portföljer kan därmed inte enbart förklaras av marknadskänslighet, 
investeringsstil och branschskillnader. När även transaktionskostnaderna inkluderas i 
den jämförande analysen, så uppvisar portföljer med höga betyg en bättre prestation än 
portföljer med låga betyg (Derwall et al., 2005, s. 61). 

Eftersom tidigare studier om fonders prestation fördelat på hållbara- och konventionella 
fonder, har använt sig av redan existerande portföljer kan flertalet andra faktorer än 
hållbarhet påverka fondens utveckling. Det kan bestå av transaktionsavgifter, 
screeningmetoder och förvaltarens skicklighet (Derwall et al., 2005, s. 52). Dessa 
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faktorer minimeras i den aktuella studien genom att författarna konstruerar egna 
fondportföljer baserade på hållbarhetsbetyg från Innovest och applicerar olika 
placeringsstrategier. Med den metoden så skiljer sig denna studie sig från tidigare, där 
det finns signifikanta resultat som indikerar att portföljer med högre hållbarhetsbetyg 
presterar bättre än portföljer med låga betyg (Derwall et al., 2005, s. 361). 

 

4.5 Utz & Wimmer, 2014 
 

Författarna lyfter fram den starka efterfrågan på hållbara fonder. Detta kan delvis 
förklaras av att investerare väljer att ta in andra aspekter i sitt investeringsbeslut förutom 
de finansiella målen (Utz et al., 2014, s. 492). Ett av de områden de vill utreda är om 
termen Social responsible enbart är ett säljknep för fondförvaltare eller om det faktiskt 
innebär ett större ansvarstagande vid komposition av portföljerna (Utz et al., 2014, s. 
491). Författarna till studien använder sig av Markowitz portföljteori (1952) som de 
utökar med ett tredje kriterium. I denna studie är det inte en finansiell term utan istället 
innefattar det hållbarhetsaspekten (Utz et al., 2014, s. 491)  

Utz et al. (2014) utförde en studie mellan åren 2002–2010 på den amerikanska 
marknaden som inkluderade 27 Social Responsible (SR) fonder och 2346 
konventionella fonder (Utz et al., 2014, s. 495). Vidare inhämtade de ESG-betyg från 
Thomson & Reuters tjänst Asset 4 för att bedöm alla fonders ESG-betyg (Utz et al., 
2014, s. 492). Författarna testade flera olika hypoteser, däribland om SR fonderna har 
högre ESG-betyg än de konventionella, huruvida risktoleransen skiljer sig mellan de två 
olika fondkategorierna och om SR fonder presterar sämre än konventionella fonder (Utz 
et al., 2014, s. 495). Författarna fann inget signifikant resultat som varken påvisar att SR 
fonder har högre ESG-betyg än konventionella eller att risktoleransen skiljer dem åt på 
godtycklig nivå (Utz et al., 2014, s. 496). Resultatet visade att det var enbart under 2005 
som det fanns svaga indikationer på att konventionella fonder presterare bättre än SR-
fonder. Det finns därmed inga signifikanta skillnader i fondprestationer mellan 
konventionella och SR fonder vilket är i linje med tidigare forskning inom området (Utz 
et al., 2014, s. 496–497).  

 

4.6 Jensen, 1968 
 

Jensen argumenterar att ett stort problem inom finansvärlden har varit att bedöma 
prestationen av riskfyllda portföljinvesteringar, detta gäller framförallt fondförvaltare 
(Jensen, 1968, s. 389). Vidare menar han att en portföljs prestation kan förklaras av 
framförallt två dimensioner. Dessa är fondförvaltarens förmåga att öka avkastningen 
genom att förutse kommande prissättningar på olika värdepapper, samt förmågan att 
minimera portföljens andel osäker risk, skapad av fondägarna och som kan reduceras 
genom effektiv diversifiering (Jensen, 1968, s. 389). Jensen (1968) menar att 
majoriteten av de studier som undersökt fonders prestation utifrån de två dimensionerna 
har saknat en fullständig förståelse av hur man mäter risk. Vidare menar han att vid 
bedömning av fonders prestation bör hänsyn tas till effekterna på de olika tillgångarnas 
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risknivåer kopplat till avkastningen på portföljen (Jensen, 1968, s. 389). I studien ligger 
fokus på att undersöka fondförvaltarens förutsägbarhet. Det är skickligheten att erhålla 
avkastning genom att framgångsrikt förutse prissättning för ett värdepapper som är 
högre än vad som kan förväntas vid en given risknivå på fondportföljen (Jensen, 1968, 
s. 389).  

Studien baseras på årliga data för 115 fonder under tidsperioden 1955–1964 (Jensen, 
1968, s. 399). Därutöver inhämtades så mycket information som möjligt av dessa fonder 
under en 10 års period dessförinnan och fann sammanlagt ytterligare data för 56 av de 
totalt 115 fonder (Jensen, 1968, s. 399). Gällande mätningen av fondförvaltarens 
förutsägbarhet, så skapades en modell där man jämför den strategin mot slumpmässiga 
investeringar, som utförs med en så kallad "Buy and hold policy", vilken kan liknas som 
en passiv investeringsstrategi. Om fondförvaltaren kunde framgångsrikt förutse 
prissättningen skulle denna få ett värde> 0 medan om förvaltaren skulle vara sämre än 
"Buy and hold" strategin skulle värdet bli minus (Jensen, 1968, s. 394). Författaren fann 
inga bevis som stödjer tesen att förvaltarna kunde förutse prissättningen på värdepapper 
tillräckligt bra för att slå den passiva strategin (Jensen, 1968, s. 415). Vidare fann han 
enbart svaga resultat som indikerar att en enskild fond kunde prestera signifikant 
mycket bättre än vad man anta för en slumpartad strategi (Jensen, 1968, s. 415).  

 

4.7 Cremers & Petajisto, 2009 
 

Författarna hävdar att en aktiv fondförvaltare kan överprestera mot sitt jämförelseindex 
genom att ta andra positioner än index. Fondinnehaven kan skiljas gentemot sitt 
jämförelseindex genom antingen andra aktieval och genom faktortajmning (Cremers & 
Petajisto, 2009, s. 3329). I detta fall, syftas aktieval på att försöka hitta aktier som 
överavkastar gentemot ett jämförelseindex med aktier som har samma exponering mot 
den systematiska risken (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3336). Författarna hävdar att 
tracking error (aktiv risk) är det traditionella sättet att mäta om fonden är aktivt 
förvaltad. Det är ett mått som förklarar hur mycket en portföljs avkastning svänger i 
värde i relation till jämförelseindexet (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3330). Den största 
begränsningen med att använda tracking error enbart, är att olika typer av 
aktivförvaltning påverkas av olika faktorer. Detta då aktiv förvaltning inte är ett 
endimensionellt koncept och därigenom kan inte förklaras fullständigt genom ett 
endimensionellt mått (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3336). Varvid författarna påstår att 
kombinationen av active share och tracking error bör appliceras. 

Datamaterialet författarna använde sig av härrör från perioden 1980–2003 och 
inkluderar 2647 fonder samt 19 olika index (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3339). 
Utifrån dessa 19 olika index, matchades fonder med det jämförelseindex med lägst 
active share, som innehaven överensstämmer närmast mot (Cremers & Petajisto, 2009, 
s. 3340). På så vis kan författarna kategorisera in fonden mot ett relevant 
jämförelseindex baserat på active share istället för fondens uttalade jämförelseindex 
(Cremers & Petajisto, 2009, s. 3334). Författarna använder de sig av active share och 
tracking error då det påstår att genom dessa mått kommer de kunna kartlägga 
förvaltarnas försök till faktortajming samt aktiva aktieval. De menar att tracking error 



25 
 

inkluderar en kovariansmatris på avkastningen och därav lägger större vikt på 
korrelerade aktiva beslut, vilket gör den lämplig för faktortajming. Active share lägger 
istället lika mycket vikt på alla aktiva beslut, oavsett diversifieringen, vilket gör den mer 
passande för aktiva aktieval (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3336).  

Författarna fann att tracking error på nivån 4–6% motsvarade en active share mellan 
30–100%, medan en active share på 70–80% kunde förknippas med en tracking error 
mellan 2–14% (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3341) Detta styrker skillnaden mellan de 
två dimensionerna av aktiv förvaltning och är viktig för att förstå hur varje fond 
engagerar sig i aktieval och faktortajming (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3341). 
Författarna fann att fonder vars active share understiger 60 %, ökade från en 
fondförmögenhet som motsvarade 1,5 % år 1980 till 44,8% år 2003. Samtidigt som 
fonder där active share överskrider 80% minskade från 42,8% till 23,3 % under samma 
period (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3347). Det har således blivit en markant 
förändring till de passivt förvaltade fonder under 90-talet (Cremers & Petajisto, 2009, s. 
3362). Författarna fann att de fonder som har högst active share överpresterar gentemot 
sitt jämförelseindex både före och efter avgifter, medan de fonder som har lägst active 
share underpresterar efter att avgifter tagits hänsyn till.  

 

4.8 Cremers et al., 2016 
 

I en studie som undersökte fondbranschen ur ett globalt perspektiv, genom att fokusera 
på passiv och aktivt förvaltade fonder i 32 olika länder under perioden 2002–2010, kom 
författarna fram till att indexmarknaden för fonder hade ökat under denna period 
(Cremers et al., 2016, s. 539–540). Fortsättningsvis lyfter författarna fram att det finns 
många fonder som till synes verkar vara aktivt förvaltade och tar motsvarande betalt, 
fast de egentligen efterliknar en passivt förvaltad fond (Cremers et al., 2016, s. 541). 
Denna typ av fond väljer vi att kalla för en dold indexfond. Fonden skulle kunna liknas 
med en variant av en indexfond eftersom den nästan följer ett jämförelseindex, men 
utger sig för att vara mer aktiv än en indexfond. För att bedöma förvaltningsstilen på 
fonder använder författarna sig av måttet active share (aktiv andel), vilket används för 
att se hur stor andel av fondens innehav som skiljer sig gentemot de innehav som består 
av fondens jämförelseindex. För att de ska klassificeras som en dold indexfond skall 
fonden ha 60% eller mindre andel aktiv risk (Cremers et al., 2016, s. 541). Om fonden 
istället överstiger dessa 60 % anses fonden enligt denna studie som en aktivt förvaltad 
fond (Cremers et al., 2016, s. 543).  
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Figur 1: Ett lands fördelning mellan aktiva fonder (truly active), passiva fonder (explicit indexing) samt dolda 
indexfonder (closet indexing) utifrån respektive nations totala värde av fondmarknaden. 

Källa: (Cremers et al., 2016, s. 544) 

Utifrån författarnas inhämtade data för de valda 33 länder kartlade sedan författarna hur 
respektive lands fördelning av fonder såg ut för de tre olika förvaltningsstilarna. Av att 
döma från figuren ovan, är Sverige ett av de länder som hade störst andel dolda 
indexfonder i förhållande till den totala svenska fondmarknaden. Cremers et al. (2016, 
s. 558) kom fram till att de länder som har en stor andel indexfonder leder till en ökad 
konkurrens gentemot de aktiva fonderna. På grund av detta måste de aktiva fonderna 
sticka ut mer genom att ha högre andel aktiv risk för att skapa större möjlighet att slå 
indexfonderna, samtidigt som de måste hålla ner avgifterna för den aktiva förvaltning 
(Cremers et al., 2016, s. 558). Författarna menar att det är på motsatt sätt för de länder 
som har en liten andel indexfonder på marknaden.  I det länder som har en liten andel 
indexfonder med låga avgifter, är det vanligt att förvaltare allokerar tillgångarna likt ett 
jämförelseindex men avgifterna är i nivå med en aktivförvaltning (Cremers et al., 2016, 
s. 558).  
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Tabell 1. Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 

Författare, 
år 

Metod Undersökningsperiod & 
land 

Förhållande mellan 
Hållbarhet och 
finansiell prestation 

Förhållande 
passiv & 
aktiv 
förvaltning 

Bauer et 
al., 2005 

 CAPM, 
Fyrfaktormodellen 
& Jenséns Alfa 

1990–2001, Storbritannien, 
USA och Tyskland 

Ingen signifikant 
skillnad  

 

Bauer et 
al., 2007 

CAPM, 
Fyrfaktormodellen 
& Jenséns Alfa 

1994–2003 

Kanadensiska marknaden  

Ingen signifikant 
skillnad 

 

Renneboog 
et al., 2008 

CAPM, 
Fyrfaktormodellen 
& Jenséns Alfa 

1991–2003, 

17 olika länder i 3 regioner 

Ingen signifikant 
skillnad, trots tecken 
på underprestation 

 

Derwall et 
al., 2005 

CAPM, 
Fyrfaktormodellen 
& Jenséns Alfa 

1995–2003, 

USA 

 

Överprestation  

Utz & 
Wimmer, 

2014 

Markowitz 
portföljteori,  

2002–2010  

USA 

Ingen signifikant 
skillnad. 

 

Jensén, 

1968 

CAPM,   1945–1964 

 

 Aktiva slår 
ej passiva 

 Cremers 
& 
Petajisto, 

2009 

Tracking error , 
active share 

1980–2003, Globalt  Aktiva slår 
passiva  

 

Cremers et 
al., 

2016 

Active share,  2002–2010 Globalt  Aktiva 
fonder 
skuggar 
index. 
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5 Metod  
I kapitlet kommer vi att presenteras tillvägagångssättet för att uppnå syftet med studien 
och dess problemformulering. Då studien har 651 observationer under vald tidsperiod 
och är baserad på sekundärdata från Morningstar samt Folksam. Det kommer att 
innefatta en redogörelse över populationen, urval samt urvalsfel, täckningsfel, mät och 
bearbetningsfel. Det fortsätter sedan med en redogörelse kring datainsamling och 
databearbetning. Här kommer även korrelationsanalys, regressionsanalys och 
hypotestester att redovisas för läsaren. Kapitlet avslutas med författarnas genomlysning 
och kritik för den valda metoden och dess brister. 

 

5.1 Population och urval 
 

En population består av den mängd enheter som undersöks medan urvalet utgör en del 
av populationen som är valts för att undersökas (Bryman & Bell, 2011, s. 176). För att 
kunna uttala sig om en population används en urvalsram med ändamålet att representera 
hela populationen (Djurfeldt et al., 2018, s. 103). Populationen ska relateras till en satt 
tidsram och ett geografiskt område eller jämförbart, vilket benämns målpopulation och 
är relevant för vad som skall studeras (Dahmström, 2011, s. 67). Denna studie har 
målpopulationen Sverigefonder som varit registrerade under tidsperioden 2006-09-30 –
2014-01-31. Då utbudet av Sverigefonder under den aktuella tidsperioden inte är 
särskilt stort så ska denna studie omfatta alla de Sverigefonder som fanns att tillgå, det 
gör att urvalet blir ett totalurval (Dahmström, 2011, s. 76). Enligt Djurfeldt et al. (2018, 
s. 101) är fördelen med totalurval i en kvantitativ studie, är att de går att generalisera 
utfallet över hela populationen än vid en kvalitativ studie. Dahmström (2011, s. 75) 
menar att forskaren ska använda sig av de metoder som utifrån ens tillgängliga resurser, 
resulterar i ett så litet fel som möjligt.  

De tillgängliga resurserna, såsom Morningstars databas och Folksam hållbarhetsindex, 
har möjliggjort inhämtning av data för den aktuella populationen. Populationen i studien 
utgörs av 127 Sverigefonder med finansiella data och ES-betyg finns för 85-90 fonder 
årligen vilket kan argumenteras som liten. Enligt Dahmström (2011, s. 76) skall en 
totalundersökning göras i fallpopulationen anses vara liten. Detta var en avgörande 
faktor i denna studie eftersom valet av en annan urvalsmetod ökar risken för ett 
missvisande resultatet. Risken är att urvalet annars skulle exkludera flertalet 
Sverigefonder och slumpen skulle få en större påverkan för resultatet av studien. Med 
hänsyn till dessa argument anser författarna att en totalundersökning är passande för 
studien och dess omfattning. 

Än fast den valda metoden anses efterlikna en totalundersökning har vissa fonder 
exkluderats. Dessa är fonder som ej kategoriseras som Sverigefonder av Morningstar. 
Vidare har utländska innehav i fonder exkluderats från studien då det saknas 
information om deras ES-Betyg och därmed inte kan mätas. I studien kommer 
författarna att inkludera fonder som startat efter mätperiodens början, men även de som 
avslutats före mätperiodens slut, för att undvika survivorship bias. 

 

 

 



29 
 

5.2 Datainsamling 
 

Data avseende fonders historiska utveckling har insamlats från Morningstar. Kontakt 
med Morningstar togs genom att skicka en förfrågan om att ta del av nya data anpassad 
till den aktuella uppsatsen (A. Larsson, personlig kommunikation, 2 april 2019). Den 
förfrågan fick avslag, däremot erhölls ett godkännande att använda tidigare erhållna data 
som föregående studenter vid Umeå universitet fått tillgång till. Detta resulterade i att 
vår handledare kunde ge tillgång till den eftersökta data för Sverigefonder. Denna data 
blir alltså sekundärdata då den insamlats i andra syften än för den aktuella studien 
(Johansson-Lindfors, 1993, s. 117). Användning av sekundärdata kan leda till vissa 
problem. Bryman & Bell (2011, s. 320) menar att forskare som använder sig av tidigare 
data kan ha svårigheter att förstå uppbyggnaden och strukturen. Författarna menar även 
att det kan bestå av komplexa data som forskaren inte är van att hantera, i form av stora 
mängder data och olika variabler som kan göra det svårt för forskaren. Slutligen har den 
som använder sig av sekundärdata inte fullständig insyn om vilken kvalité det tidigare 
materialet har (Bryman & Bell, 2011, s. 321).  

Även om primärdata är något som eftersträvas i studier, finns det fördelar med 
sekundärdata. Bryman & Bell (2011, s. 313) menar att tid- och kostnadsaspekten är 
viktiga aspekter då det kan vara väldigt dyrt och tidskrävande att på nytt insamla 
motsvarande data utifrån studiens omfattning. Utifrån detta har författarna valt att 
använda sekundärdata i den aktuella studien. Detta då datamaterialet fanns tillgänglig, 
samt att tidsramen och budgeten inte hade räckt till för att bedriva en egen 
datainsamlingsprocess. Bryman & Bell (2011, s. 314) menar även att kvaliteten på 
sekundärdata väldigt ofta håller hög standard då det vanligtvis är organisationer och 
institutioner som ligger bakom insamlandet. Dessa aktörer har ofta stora resurser för att 
samla in och hantera data som enskilda forskare har svårt att uppnå. Därmed gör 
författarna bedömningen att användningen av sekundärdata är det bästa alternativet 
utifrån studiens syfte. 

Författarna använde historiska fonddata från Morningstar för att sedan analysera 
materialet utifrån forskningens syfte. Valet av Morningstar grundar sig i att de förser 
den relevanta data som eftersöks för att uppnå studiens syfte. Vidare har tidigare 
studenter använt sig om Morningstar vilket kan ses som ett ytligare argument om varför 
det är en bra aktör att använda sig av. Morningstar är en oberoende utgivare av 
finansiell information som sedan 1999 har funnits i Sverige där man levererat objektiv 
och tillförlitlig information för både svenska och internationella värdepappersfonder 
(Morningstar Sverige, u.å.). Morningstar samarbetar med globala organisation för att 
sammanställa och analysera innehållet i fondportföljerna (Morningstar Sverige, 2010). 
Morningstar använder sig av det aktuella fondbolaget eller den aktör som håller högst 
kvalité på uppdateringar från fondbolaget för inhämtning av data (Morningstar Sverige, 
2010). Det eventuella fel som finns i den levererade informationen är inget som 
Morningstar tar ansvar för (Morningstar Sverige, 2010). 

En annan väsentlig informationskälla som kommer användas regelbundet i detta arbete 
är Folksam. Folksam rapport ”Index för ansvarsfullt företagande” där de analyserat alla 
bolag som är noterad på Stockholmsbörsen OMX (Folksam, 2013). Det är från denna 
rapport kommer vi hämta hållbarhetsbetyget för alla bolag som finns med som innehav i 
varje Sverigefond som avses att undersökas. Genom att hämta alla ES-Betygen på 
fondernas innehav kan därefter ett slutgiltigt betyg sättas på varje fond. Detta slutgiltiga 
ES-Betyg kommer därmed att spegla hur hållbar fonden är. Eftersom fonder byter och 
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förändrar sina innehav kommer data från Finansinspektionen hämtas då de löpande 
redovisar fondernas innehav per kvartal. Valet av att använda Folksams ES-Betyg 
grundar sig i att det fanns tillgängligt och är relevant samt bedöms vara en tillförlitlig 
källa för studien. Författarna kommer att använda sig av Folksams bedömning gällande 
mänskliga rättigheter (S) och miljö (E) som parametrar, då de inte betygsätter 
governance (G) som är bolagsstyrning bortses den från. Det finns en rad andra olika 
institutioner som har sina egna hållbarhetsbetyg, där exempelvis Morningstar, Asset4, 
samt GES investment Service är några aktörer men där ansågs tillgängligheten och 
täckningen av populationen vara ett problem.  

Som tidigare nämnt använder författarna de faktorer som inkluderas i Carharts 
fyrfaktorsmodell, vilka är market factor (MKT), Small minus big (SMB), High minus 
low (HML) och momentum MOM). Där market factor är den värdeviktade 
avkastningen på alla tillgängliga aktier på den svenska marknaden minus den månatliga 
amerikanska riskfria räntan. Momentum faktorn som används i studien är internationellt 
anpassad från AQR då det inte fanns för den svenska marknaden. Den används 
konsekvent genom hela studien för faktorens beräkning vilket gör att dess potentiella 
effekt bedöms som ej väsentlig. Faktorerna är inhämtade på månatlig basis från AQR:s 
hemsida. AQR är en forskningsinstitution som grundades 1998 av doktorander vid 
Chicago Universitet och har en egenutvecklad investeringsfilosofi (AQR, u.å.). De 
driver även forskning kring investeringar som används för att göra investeringsbeslut, 
som i sin tur stöttar pensionsfonder, stiftelser och nationella placeringsfonder för att 
hjälpa dem uppnå långsiktiga placeringsmål genom att dela med sig av sin forskning 
(AQR, u.å.). Av dessa anledningar anser författarna till denna studie att AQR är en 
pålitlig källa för att inhämta data om faktorerna.  

Insamling av den svenska riskfria räntan hämtades från riksbanken i form av 
statsskuldsväxlar på månatlig basis (SSVX1M). Då statsskuldsväxlarna är uttryckt i 
enkel årsränta behövdes dessa divideras med 12 månader för att ge den månatliga räntan 
(Svenska Fondhandlareföreningen, u.å.). Den amerikanska riskfria räntan hämtades 
istället från AQR då den redan var i korrekt form och krävde ingen vidare hantering 
utöver att hämtas in under vald tidsperiod. Den riskfria räntan är den ränta man kan 
investera i och erhålla en avkastning under en given tidsperiod utan att ta någon risk 
(Bodie et al., 2011, s. 129). Slutligen hämtades valutakurser per den sista dagen på 
månatlig basis under hela perioden mellan SEK och USD från Riksbanken. Se hantering 
av den svenska riskfriaräntan i kapitel 5.3.2. 

 
5.3 Datahantering 
 

5.3.1 ES-betyg 
 

Som tidigare nämnts kommer Folksams index för ansvarsfullt företagande att användas 
för inhämtning av ES-betyg för de bolag som ingår i respektive Sverigefond. I denna 
studie avser ES-betyg enbart E och S-betyg då Folksam inte tagit hänsyn till G-betyget 
(governance). Således blir ES-betyget det genomsnittliga betyget mellan E och S-betyg. 
Efter insamling av data hanterades denna i programmet Microsoft Excel 2016. För att 
minimera risken för bearbetningsfel och täckningsfel avsattes god tid för att sortera och 
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strukturera datamaterialet korrekt. Detta gjordes bland annat genom att sortera aktierna 
utifrån ISIN-nummer och land.  

Efter den initiala hanteringen av datamaterialet behövde innehavens vikt i fonden 
fastställas. Beräkningen utfördes genom att ta innehavens marknadsvärde dividerat med 
fondens marknadsvärde. Innehavets proportion i förhållande till fondens marknadsvärde 
är av stor betydelse, detta då innehavets andel av fonden påverkar både den finansiella 
prestationen och hållbarhetsbetyget olika mycket beroende på tillgångens andel. Efter 
beräkningen av innehavets andel av fonden hämtades E- och S-betygen in för respektive 
tillgång i fonden under hela mätperioden. Företagen som saknade ES-betyg i Microsoft 
Excel 2016 filen, har manuellt kompletterats från Folksams rapporter för de aktuella 
åren. Då Folksam inte rapporterade ES-betyg för åren 2010 och 2012, använde 
författarna sig av de två närliggande års viktade betyg för att beräkna ett genomsnittligt 
betyg för de två saknade åren. Då företagens betyg inte förändras avsevärt mellan åren 
kan författarna rimligen anta att det är representativa för det saknade åren. 

Genom att ta innehavets andel (proportion i förhållande till fondens marknadsvärde) 
multiplicerat med innehavets E & S-betyg, erhöll varje innehav ett E & S-betyg som har 
blivit justerat till dess storlek (Ekvation 5). Därefter kunde det justerade ES-betyget 
beräknas (Ekvation 6) för att få fram ett slutgiltigt viktat ES-betyg för fonden. På 
samma sätt beräknades alla andra fonder. Då vissa innehav i fonderna saknar ES-betyg 
från Folksam, såsom alla utländska och fåtalet svenska bolag. Har det därmed 
exkluderats från fondens marknadsvärde innan viktning av fondens innehav för att ge ett 
rättvist resultat. Utan dessa omjusteringar skulle det slutgiltiga ES-betyget bli felaktigt 
eftersom fonden då skulle inkludera tillgångars marknadsvärde trots att de saknar ES-
betyg. Det hade resulterat i en felaktig viktning av fondens innehav och därmed ett 
missvisande ES-betyg.  

 

𝑬𝒇 =b𝑽𝒊

𝒏

𝒊f𝟏

	× 𝑬	 

 

𝑺𝒇 =b𝑽𝒊

𝒏

𝒊f𝟏

	× 𝑺 

Ekvation 5. Beräkningar av viktat E & S-betyg för fonden 

 

Där,  

𝐸j = E-betyget för fonden f 

𝑆j = S-betyget för fonden f 

𝑉# = Enskilda företagets viktade andel av fondportföljens marknadsvärde 

n= Antal aktier i fonden med betyg 

E= Innehavet E-betyg 

S= Innehavet S-betyg 
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𝐸𝑆j =
(∑ 𝑉#m

#fn × (𝐸# + 𝑆#))
2  

Ekvation 6. Beräkning av det genomsnittliga ES-betyget 

 

Där, 

𝐸𝑆j = Fondportföljens genomsnittliga ES-betyg 

𝑉# = Enskilda företagets viktade andel av fondportföljens marknadsvärde 

𝐸# = Enskilda företagets E-betyg 

𝑆# = Enskilda företagets S-betyg 

n= Antal aktier i fonden med betyg 

 

5.3.2 Hantering av faktorer 
 

Data för de fyra faktorerna (Momentum, HML, SMB, MKT) inhämtas från AQR:s 
databas. MKT från AQR har kontrollberäknats mot MSCI Sverige index för Large, Mid 
och Small Cap. Dessa index överensstämdes med över 90%, vilket ansågs vara ett 
tillförlitligt resultat. Varvid vi ansåg att vi kunde använda oss av MKT som grund i våra 
beräkningar. När data hade exporterats till Excel behövdes den konverteras om till den 
svenska marknaden. Detta utfördes genom att återlägga den amerikanska riskfria räntan 
för MKT-faktorn, övriga faktorer krävde ej denna justering. Som tidigare nämnts utgörs 
målpopulation av Sverigefonder under tidsperioden 2006–09–30 - 2014-01-31. Ett 
prisindex skapades för respektive månad under denna period där månaden 2005-12-31 
valdes till 100 för att ha en referensmarkör. Detta för att jämföra förändringen över den 
undersökta tidsperioden. Den första månaden, januari 2006, beräknandes genom att ta 1 
+ faktoravkastningen (med återlagd amerikansk riskfri ränta) den månaden för att sedan 
multipliceras med 100 då det är referensmarkeringen. Februari beräknades genom att ta 
prisindexmånaden innan (januari) multiplicerar med parantes-talet, 1 + 
faktoravkastningen den månanden (februari). Alla månader därefter beräknas på samma 
sätt som februari. Något som även gäller för alla fyra faktorerna.  

Efter att alla fyra faktorer har blivit omräknade till ett prisindex behövdes ytterligare 
hantering vidtas för att vara applicerbar på den svenska marknaden. Eftersom data från 
AQR är baserad på den amerikanska marknaden, och därmed i valutan USD, behövdes 
den konverteras om till SEK. Detta utfördes genom att använda växelkursen på månatlig 
basis som inhämtades från Riksbanken, varvid detta multiplicerades med varje 
faktoravkastning för respektive månad under den aktuella perioden. Exempelvis 
beräknades januari 2006 genom att ta faktoravkastningen den månaden med USD 
kursen sista dagen för januari månaden. Valutaväxelkursen för USD inhämtades från 
Riksbanken per den sista i varje månad under perioden september 2006 - januari 2014 
där den genomsnittliga dagskursen användes. Sista steget för att konvertera om till den 
svenska marknaden, var att ta månadens faktoravkastning dividerat med föregående 
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månad för att sedan subtrahera med ett plus den svenska riskfria räntan(SSVX 1M) för 
respektive månad. 

5.3.3 Fondavkastning 
 

När data från AQR hade omvandlats till den svenska marknaden började processen med 
att räkna ut respektive fonds avkastning utifrån fem olika faktorer. Först strukturerades 
ett Exceldokument med alla de 127 Sverigefonderna. Detta dokument inkluderade då 
både fondnamn, fondbolag, Internation Securities Identification Number (ISIN), och 
deras månatliga avkastning under perioden 2006–01 till 2014–01. Därefter infördes fem 
nya faktorer vilket var den svenska riskfria räntan samt de fyra faktorerna (Momentum, 
HML, SMB, MKT). Information om dessa fem faktorers avkastningar på månatlig basis 
infördes från resultatet efter hantering av AQR:s data. Beräkningen utfördes genom att 
ta fondens månadsavkastning minus den riskfri räntan för respektive månaden, under 
hela undersökningsperioden. Samma process genomfördes för de fyra faktorerna fast då 
med den gällande månatliga faktoravkastningen istället för den svenska riskfri räntan.  

 

𝑅#q$ − 𝑅j$ = 𝛼# + 𝛽rstu(𝑀𝐾𝑇$) + 𝜀#$	

Ekvation 7. CAPM marknadsmodell Enfaktor 

𝑅#q$ − 𝑅j$ = 𝛼# + 𝛽rstu(𝑀𝐾𝑡$) + 𝛽yrz#(𝑆𝑀𝐵$) + 𝛽{r|#(𝐻𝑀𝐿$)+𝜀#$	

Ekvation 8. Fama & French trefaktor 

𝑅#q$ − 𝑅j$ = 𝛼# + 𝛽rstu(𝑀𝐾𝑇$) + 𝛽yrz#(	𝑆𝑀𝐵$)
+ 𝛽{r|#(𝐻𝑀𝐿$)+	𝛽r}r#(𝑀𝑂𝑀$) + 𝜀#$	

Ekvation 9. Carhart fyrfaktor 

 

Där, 

𝑅#q$ − 𝑅j$ = Avkastning för fond i under period t utöver den riskfria räntan  

𝛼#= Abnormal avkastning fond i presterat under period t 

 𝛽rstu= Exponeringsvärdet gentemot marknadsportföljen  

MK𝑇$= Avkastningen relaterat till MKT-faktorn i period t utöver den riskfria räntan  

𝛽yrz#= Exponeringsvärdet gentemot SMB-faktorn  

SM𝐵$=Avkastningen relaterat till SMB-faktorn i period t  

𝛽{r|#= Exponeringsvärdet gentemot HML-faktorn  

HM𝐿$= Avkastningen relaterad till HML faktorn i period t  

𝛽r}r# =Exponeringsvärdet gentemot MOM-faktorn  

MO𝑀$= Avkastningen relaterad till MOM-faktorn i period t. 

𝜀#$= En felterm som inte korrelerar med någon av de oberoende variablerna 
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5.3.4 Alfa 
 

Efter bearbetning av data enligt ovan tillvägagångssätt, kunde sedan varje fonds Alfa 
värde beräknas, genom först En-faktorn (Ekvation 7) följt av tre-faktorn (ekvation 8) 
och fyrfaktorn (ekvation 9). En-faktorn alfa räknades ut med hjälp av INTERCEPT 
formeln i Microsoft Excel 2016, där den månatliga avkastningen för respektive fond 
under vald period beräknades tillsammans med MKT faktorn. Eftersom Folksam 
redovisar betygen i september för respektive år, valdes startperioden 2006–10 till 2007–
09 och så vidare, för att bryttiden ska inkludera de senaste ES-betygen för respektive 
fond. Det sista året inkluderade däremot endast månaderna 2013-10 - 2014-01 då det 
därefter inte finns någon ytterligare tillgänglig fonddata. Tre- och Fyrfaktorn alfa 
beräknades på ett liknande sätt men där användes istället INDEX & LINEST Formeln i 
Microsoft Excel 2016 tillsammans med MKT, SMB, HML för tre faktorn. Fyrfaktor 
Alfa beräknades med samma variabler där även MOM inkluderades som den fjärde 
faktorn. Sammantaget resulterade detta i erhållandet av alfa för respektive fond och 
period av både en-faktorn samt tre- och fyr-faktorn. 

Vidare beräknades tracking error för varje enskild fonds genom att ta MKT Faktorn och 
subtrahera denna med den månatliga avkastningen med justering för den riskfria räntan. 
Tracking error beskriver hur mycket fonden avviker från sitt jämförelseindex och 
används i denna studie för att granska fondernas prestation med hänsyn till 
jämförelseindex. Standarddeviation (Standardavvikelse) beräknades utifrån tracking 
error för varje årsperiod och fond med hjälp av STDEV.S formeln i Microsoft Excel 
2016.  

 

5.3.5 Fondklassificering 
 

För att utreda om fondernas definieras som aktivt- eller passivt förvaltade har vi använt 
oss av Morningstars klassificering. Uteblev den information sökte författarna efter 
fonderna via ISIN-numret på sökmotorer och Avanza för att ta del av fondernas egen 
informationsbroschyr. I förekommande fall då det ej framgår om fonden är passivt eller 
aktivt förvaltad, så har författarna valt att klassificera fonden som ej definierbar. Detta 
har gjorts med hänsyn till att undvika tolkningsproblem eftersom vissa fonder uttalar sig 
för att ta aktiva beslut eller följa index, men det framgår inte mer specifikt vad det 
egentligen innebär. Efter att tracking error beräknats i syfte för att själva klassificera 
fondernas förvaltningsstil insåg författarna att det hade blivit problematiskt att applicera 
den klassificeringsmetoden i studien. Detta då vi inte fann vetenskapliga belägg för 
vilken nivå på tracking error som särskiljer en aktiv och passiv förvaltning. Av den 
anledning valde författarna att vidhålla vid det uttalade klassificeringar och därav 
inkluderades inte tracking error i analyserna. De tre olika förvaltningstyperna har 
hanterats separat med respektive fonds alfa och standardavvikelse.  

Sista steget innan analyser utfördes i Stata 15 vara att exkludera data som ej var 
fullständig. Det kunde exempelvis vara att ta bort fonder som inte hade något ISIN-
nummer samt avsaknad av ES-betyg. Andra åtgärder var att dubbletter togs bort. Det 
felet kunde bero på fonden blivit uppköpt av andra fondbolag vilket gjorde att det 
uppstod dubbletter. Sammantaget betyder detta att ett rent dokument sammanställdes 
med alla fonder identifierade med ISIN-nummer. Även information om respektive fonds 
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alfa, beräknad genom de tre prissättningsmodellerna samt ES-betyg och 
standardavvikelse.  

 

5.4 Urvalsfels och icke-urvalsfel 
 

Täckningsfel uppkommer då urvalramen ej överensstämmer med populationen 
(Dahmström, 2011, s. 354). Det kan ske två typer av täckningsfel, övertäckning eller 
undertäckning. Det förstnämnda innebär enligt Dahmström (2011, s. 354) att man 
inkluderar enheter som egentligen inte ska ingå i urvalet, motsatsen är undertäckningen 
som består av att enheter inte tas med i urvalet än fast det bör. I denna studie kan ett 
övertäckningsfel uppstå ifall Morningstar inkluderar fonder som egentligen inte ska 
ingå i urvalet. En undertäckning inträffar ifall de missat att kategorisera en fond som 
Sverigefond i datamaterialet för den aktuella perioden. Dock anser vi att risken för detta 
är väldig lågt. Då studien kan argumenteras som ett totalurval då urvalet är väldigt lik 
populationen i och med att alla Sverigefonder inkluderas, så stärks argumentet att risken 
för urvalsfel är låg.  I fallet med övertäckning har det vidtagits åtgärder genom att 
säkerställa att utländska innehav är utrensade ur datamaterialet. 

En av det större riskerna är bearbetningsfel, det inträffar när data manuellt ska hanteras 
vilket därmed ökar riskerna för att fel begås (Djurfeldt et al., 2018, s. 109). Författarna 
är medvetna om det riskerna och för att minimera det kommer data att testas i ett 
statistikprogram. Enligt Dahmström (2011, s. 372) förekommer bearbetningsfel under 
kodningsmomentet, datorbearbetning samt under registreringen. Det sistnämnda kan 
inträffa antingen manuellt eller maskinellt. Den manuella hanteringen innefattar när en 
överför information från exempelvis tangentbordet till stationens minne. Maskinella fel 
kan förekomma i flera olika former men vanligtvis innebär de att datorn inte uppfattar 
data på korrekt sätt, ex inskanning av paket (Dahmström, 2011, s. 372). För att minska 
risken har stickprov tagits löpande under den manuell hantering för att upptäcka 
felbearbetning. 

Bortfall kan beskrivas som den enhet som ingår i ramen utifrån målpopulationen och 
avsetts att studera, men på grund av olika faktorer utföll från studien (Dahmström, 
2011, s. 355). Djurfeldt et al. (2018, s. 108) menar att bortfall är en av de större 
osäkerhetsfaktorerna i en kvantitativ undersökning, vilket kan påverka resultatet 
negativt. Eftersom resultatet kan bli missvisande vid större bortfall är det viktigt att man 
inte förbiser det utan istället diskuterar bortfallets storlek och påverkan på studien. 

I denna studie har ett bortfall som motsvarar ca 20 % förekommit. Detta ses som lågt 
och bedömning är därmed att det inte påverkar studiens resultat. Bortfallet har skett då 
vissa fonder saknade ES-betyg eller isin-nummer vilket är väsentligt för att användas i 
studien. Om det hade varit ett omfattande bortfall kan det leda till ett missvisande 
resultat (Djurfeldt et al., 2018, s. 108). 
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5.5 Statistisk analys 
 

I denna del beskrivs tillvägagångssättet för den statistiska analysen som genomfördes i 
programmet stata 15. Där regressionsanalyser har använts för att förklara sambandet 
mellan den riskjusterade abnormala avkastning utifrån hållbarhetsbetyg och 
förvaltningsstil samt dessa i kombination. Vidare har en korrelationsanalys utförts på de 
oberoende variabler för att undersöka dess korrelation samt förklaringsgraden till den 
beroende variabeln.  

 
5.5.1 Regressionsanalys 
 

För att utläsa sambandet mellan ES-betyg och fondernas abnormala avkastning 
upprättades en enkel linjär regression. En analys av två variabler, som i detta fall, som 
används samtidigt för att undersöka ifall de två variablerna är relaterad till varandra, 
kallas för en bivariat analys (Bryman & Bell, 2011, s. 346). Detta stöds även av andra 
forskare som förklarar en bivariat analys som att man studerar korrelationen mellan två 
variabler, samt den eventuella orsaksrelationen den möjligen reflekterar (Djurfeldt et al., 
2018, s. 137). Till skillnad från en enkel linjär regression som enbart tar hänsyn till två 
variabler kan man använda sig av en multipel regressionsanalys som då inkluderar flera 
oberoende variabler tillsammans (Djurfeldt et al., 2018, s. 157). Då denna studie syftar 
på att undersöka flera variabler har även en sådan analys utförts. En multipel linjär 
regressionsanalys kan estimeras med ett flertals olika tekniker. I den här studien 
tillämpas OLS (Ordinary Least Square regression) och används för att minimera 
summan av de kvadrerade residualerna (Studenmund, 2014, s. 37). Vidare utmärker 
residualerna variansen mellan den faktiska beroende variabeln och den skattade 
oberoende variabeln framkallad av regressionen (Studenmund, 2014, s. 37). Djurfeldt et 
al. (2018, s. 157) förklarar OLS som att en linje sätts där summan av de kvadrerade 
avvikelserna för alla punkter från en tänkt linje är det minsta möjliga.  

Eftersom OLS är den mest använda tekniken och dess estimat kan användas som 
referens när andra teknikmetoder är valda, ses denna metod passande till denna studie 
(Studenmund, 2014, s. 37). Utöver dessa argument finns det tre andra fördelar med att 
använda sig av denna metod. Studenmund (2014, s. 37) menar att fokus ligger på att 
minimera de summerade kvadrerade residualerna samt att skattningarna är applicerbara 
i flera avseenden när summan av residualerna är exakt noll. En annan fördel är att OLS 
anses som enkel att använda. Slutligen finns fördelaktiga karaktärsdrag i estimaten 
(Studenmund, 2014, s. 37). Innan man går vidare med en multipel regressionsanalys är 
det väsentligt att bestämma vilka variabler som ska ingå och tas hänsyn till. Vidare ska 
ett flertal antaganden uppfyllas innan man utför en multipel regressionsanalys 
(Studenmund, 2014, s. 98). Dessa antaganden framförs nedan.  
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1. Regressionsmodellen ska vara linjär samt korrekt specificerad. Den ska även 
inkludera en residual / additiv felterm (Studenmund, 2014, s. 98) 

2. Residualen ska ha populationsmedelvärde noll. Studenmund (2014, s 99–100) 
menar om stickprovets storlek är att anses som litet är det inte troligt att 
medelvärdet är exakt noll, medan ett större stickprov ökar sannolikheten att 
medelvärdet är närmare noll. 

3. Alla förklarande variablerna är ej korrelerade med residualen. Om det istället 
sker en korrelation kan sambandet till den förklarande variabeln bli förvrängt 
(Studenmund, 2014, s. 101) 

4. Observationer av residualen ska ej vara korrelerade från varandra. Detta 
antagandet är förebyggande emot autokorrelation vilket uppstår när residualer i 
en tidsperiod påverkar andra tidsperioder (Studenmund, 2014, s. 101–102). 

5. Det ska inte förekomma heteroskedasticitet. För att detta antagandet ska vara 
uppfyllt ska residualen ha en konstant varians  (Studenmund, 2014, s. 102). 

6. Antagandet om att inga förklarande variabler ska vara i perfekt linjär funktion av 
en annan förklarande variabel, även kallat multikolliniaritet (Studenmund, 2014, 
s. 103) 

7. Residualerna ska vara normalfördelad. Vid utförandet av OLS regressioner är 
detta antagandet däremot inget krav på (Studenmund, 2014, s. 104) 

 

Flertalet tester har utförts i Programmet Stata 15 på datamaterialet för att se hur dessa 
antaganden har uppfyllts. Det första testet som genomfördes syftade till att upptäcka 
risken för multikolliniaritet mellan det oberoende variablerna. För att undersöka det så 
skapades en korrelationmatris där värden över 0,8 indikerar multikolliniaritet (Djurfeldt 
et al., 2018, s. 366).  I det insamlade datamaterialet hade vi multikolliniaritet mellan E-
betyg, S-betyg samt ES-betyg, varvid vi enbart använde det samlade ES-betyget för att 
minska problemet med multikolliniaritet. Då variablerna i den aktuella studien kunde 
ligga nära varandra valde författarna att gå vidare med ett annat test kopplat till 
multikolliniaritet. Därmed testades även variablerna för VIF (variance inflation factor) 
där värden över 2,5 anses indikera problem för multikolliniaritet (Djurfeldt et al., 2018, 
s. 366). Studenmund (2014, s.273) hävdar också att VIF är en god metod för att 
upptäcka i vilken utsträckning det råder eventuell multikolliniaritet. Det utförs genom 
att se över i vilken omfattning en förklarande variabel kan bli förklarade av alla andra 
förklarande variabler i en ekvation (Studenmund, 2014, s. 273). Ett högt VIF-värde 
indikerar således en stor risk för multikolliniaritet. Studenmund (2014, s. 274) menar 
om VIF-värdet överstiger 5 indikerar det problem med multikolliniaritet. I vårt test hade 
vi ett VIF-värde på 2,38 vilket får ses som lågt och indikerar en låg risk för 
multikolliniaritet. Vid multikolliniaritet finns det risk att resultatet blir missvisande 
(Djurfeldt et al., 2018, s. 366).  

Det genomfördes även ett Breusch-Pagan och Whitetest för att undersöka om det finns 
heteroskedasticitet i det insamlade datamaterialet. Om det finns heteroskedasticitet i 
datamaterialet minskar det precisionen i modellen genom att standardavvikelsen för 
regressionskoefficienterna ökar och konfidensintervallet blir bredare (Djurfeldt et al., 
2018, s. 368). För att minimera påverkan av heteroskedasticitet utfördes regressionerna i 
Stata 15 med cluster på ISIN som därmed beräknar standardfel som är robusta mot 
heteroskedasticitet. 
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5.5.2 Kontrollvariabel 
 

I studien har det inkluderats kontrollvariabler såsom Tid och Betyg i 
regressionsanalysen då en fonds prestation inte enbart beror på faktorerna i 
prissättningsmodellerna. Som tidigare studier har vi därmed använt kontrollvariabler för 
att därmed kunna utesluta att resultatet uppkommer på grund av andra faktorer som inte 
är beroende på det samband i analysen. Har man ej inkluderat kontrollvariabler kan det 
leda till att man drar felaktiga slutsatser. Vid regressionsanalyser med multipla variabler 
kan dessa ibland förstärka varandras effekt (Djurfeldt et al., 2018, s. 269). Det variabler 
som är inkluderade i regressionsanalysen är ES, aktiv, passiv, Tid och Betyg. Där ES är 
hållbarhetsbetygen för respektive fond. Aktiv och passiv är förvaltningsstilen med 
utgångspunkt från Morningstars klassificering, samt egen komplettering utifrån 
fondernas informationsbroschyr då klassificeringen inte utgått från Morningstar. Om det 
fortfarande inte framgått vilken förvaltningsstil fonden har, väljer vi att klassificera den 
fonden som odefinierade. Tid är en tidsvariabel för respektive år. Betyg är ES-betyget 
fördelat på fyra kvartiler. Där framförallt den första och fjärde kvartilen kommer 
användas för att analysera fonder som har höga respektive låga ES-betyg. 

Passiv och aktivförvaltning är en dummy-variabler som avgör vilken förvaltningsstil 
fonderna har, är det varken aktiv eller passivt förvaltade har dessa klassificerats som 
odefinierade. Då det är något som vi vill undersöka via våra hypoteser har det 
inkluderats i analysen. Betyg är även en dummy-variabel som säger i vilken kvartil 
fondens ES-betyg finns för respektive år. Även det är av intresse för författarna då vi 
ämnar undersöka ifall det är någon skillnad i riskjusterad avkastning beroende på höga 
(topp 25%) Es-betyg samt låga (botten 25%). 

Tid är den tredje dummy variabeln i regressionsmodellen som säger hur tiden har 
påverkat avkastning för fonderna samt för att avgöra om det är skillnad mellan åren som 
ingår i studien. Tiden är även en viktig faktor för att uttala sig om fonders prestation 
mätt under en längre tid samt upptäcka eventuella mönster. Ytterligare ett argument är 
att tidsvariabeln ökar förklaringsgraden markant. 

 

𝛼4# = 𝑏�# + 𝛽n𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣# + 𝛽�𝑜𝑑𝑒𝑓# + 𝛽�𝐸𝑆# + 𝛽�𝑇𝑖𝑑07# + 𝛽�𝑇𝑖𝑑08# + 𝛽�𝑇𝑖𝑑09#
+ 𝛽�𝑇𝑖𝑑10#+𝛽nn𝑇𝑖𝑑11# + 𝛽n�𝑇𝑖𝑑12# + 𝛽n�𝑇𝑖𝑑13# + 	𝜀#	

Ekvation 10. Multipel linjär regression 

𝛼4#� = 𝑏�#� + 𝛽n𝐸𝑆#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑07#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑08#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑09#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑10#�
+ 𝛽�𝑇𝑖𝑑11#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑12#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑13#� +	𝜀#� 	

Ekvation 11. Slutgiltiga regressionsmodell 

 

𝛼4#� = 𝑏�#� + 𝛽n𝐵𝑒𝑡𝑦𝑔2#� + 𝛽�𝐵𝑒𝑡𝑦𝑔3#� + 𝛽�𝐵𝑒𝑡𝑦𝑔4#� + 𝛽�Tid07#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑08#�
+ 𝛽�𝑇𝑖𝑑09#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑10#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑11#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑12#� + 𝛽�𝑇𝑖𝑑13#� + 𝜀#�	

Ekvation 12 Regressionsmodell med förvaltningsstil 
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Där, 

𝛼4= Carharts fyrfaktormodell, riskjusterad avkastning 

i= individuell fond 

j= Förvaltningsstil (dummy variabel), kan anta 1(aktiv) 2 (passiv) 3(odef) 

b0= intercept 

𝛽1= lutningskoefficient  

Passiv= Passiv förvaltad fond 

Aktiv= Aktiv förvaltad fond 

Odef= odefinierade fonder 

ES= ES-betyg för fond 

Tid= Årsdata, sträcker sig mellan perioden 2007 – 2013 (interceptet startar i år 2006 för 
respektive modell som har tidsvariabel som dummy) 

Betyg= dummy variabel indelad på Kvartiler utifrån ES-betygen.  

 

Ekvation 10 motsvarar tabell 14, ekvation 11 avser tabell 15 och ekvation 12 avser 
tabell 16. 

 

5.5.3 Hypotestest 
 

När en statistisk undersökning utförs vill man utreda ifall resultatet kan bero på 
slumpen, där ett P-värdet skattas och anger en sannolikhet för att så är fallet (Djurfeldt 
et al., 2018, s. 183). Vid en hypotesprövning testar man det observerade utfallet mot ett 
utfall som enbart är genererat av slumpen, en nollhypotes säger att det saknas samband i 
populationen (Djurfeldt et al., 2018, s. 183). Alternativhypotesen säger däremot att det 
finns en skillnad eller samband. Är p-värdet lägre än vald signifikansnivå kan 
nollhypotesen förkastas och alternativhypotesen kan accepteras. Även fast man har 
uppmätt en skillnad för att förkasta noll hypotesen behöver den överskrida ett kritiskt 
värde för att alternativhypotesen ska accepteras (Djurfeldt et al., 2018, s. 184).  För att 
kunna göra det så behöver man välja en signifikansnivå, vid 5% signifikansnivå (0,05) 
så betyder det att endast i fem fall av hundra så skulle slumpen generera en skillnad som 
antingen över- eller underskrider 1,96 standardavvikelser från medelvärdet (Djurfeldt et 
al., 2018, s. 184). I den aktuella studien kommer signifikansnivåerna vara 0,01 , 0,05 
samt 0,001, där 0,05 är en vedertagen övre gräns (Djurfeldt et al., 2018, s. 186). Då man 
helst vill ha så låg signifikansnivå som möjligt kommer även 0,01 användas då 0,05 
ökar risken att förkasta nollhypotesen fast den är sann, vilket fångas upp av 0,01 värdet. 

För att undvika det har vi använt oss av ett T-test som utförs i Stata 15 för att därmed 
kunna säkerställa våra resultat och förkasta nollhypotesen eller alternativhypotesen 
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statistiskt genom att testa regressionens lutning för att undersöka om betakoefficienten 
är skild från noll och inte beror på slumpen (Djurfeldt et al., 2018, s. 265). Se skattning 
av T-värde (ekvation 13) som utfördes i Stata 15. 

 

t	=	���
y��

 

Ekvation 13. Skattning av T-värde	

Där, 

 
t	= t-värde 

b	= betakoefficient i stickprovet  

β	= betakoefficient i populationen  

𝑆𝐸�= standardfel för b  

 

5.6 Statistiska feltyper 
 

Det finns Typ 1-fel och Typ 2-fel vid hypotestester, det första felet består av att man 
förkastar nollhypotesen fast den är sann (Djurfeldt et al., 2018, s. 192). Genom att sätta 
den statistiska signifikansnivå vid 0,05 eller lägre minskar riskerna för ett Typ 1-fel, det 
minskar även vid ett större dataurval. Då den aktuella studien använder sig av ett 
totalurval minskar det därmed risken för att begå ett Typ 1-fel i den omfattning det är 
möjligt. Typ 1-fel skulle bestå av att författarna förkastar nollhypotesen att ES-betygen 
och förvaltningsstilen inte påverkar den riskjusterade avkastning för Sverigefonderna 
fast den är sann. Typ 2-fel är när man accepterar en nollhypotes fast den är falsk och 
alternativhypotesen egentligen är den sanna, riskerna för ett Typ 2-fel korrelerar med en 
minskad risk för Typ 1-fel (Djurfeldt et al., 2018, s. 192). Det är därför av stor vikt att 
vidta stor försiktighet när man ska acceptera nollhypotesen. Även fast man inte finner 
stöd för alternativhypotesen innebär det inte att nollhypotesen är sann. P-värdet 
beräknar sannolikheten för att slumpen genererar sambandet, P-värdet skall därmed vara 
lika med eller lägre än vald signifikansnivå (Djurfeldt et al., 2018, s. 186). För att 
minska risken för ett Typ 1-fel har författarna valt att sätta tre olika signifikansnivåer på 
testerna där 1% , 5% och 0,1% signifikansnivå för att kunna analysera skillnaderna ifall 
det uppstår skillnader i resultaten. Genom att göra på det sättet anses det balansera ut 
Typ 1-fel och Typ 2-fel. Med det i åtanke kommer största möjliga försiktighet beaktas 
vid tolkning av hypoteserna. 

 

 



41 
 

5.7 Metodkritik  
 

Den valda metoden är grundad på ett datamaterial från Morningstar och är därmed av 
sorten sekundärdata. Johansson-Lindfors (1993, s. 117) ifrågasätter användandet av 
andrahandskällor och menar att syftet med datainsamlingen kan vara skilt mellan 
primärkällan och den sekundära källan, och på så sätt leda till fel. Andra nackdelar med 
sekundärdata är den låga kontrollen av datakvalitén samt risken att datavolymen är för 
omfattande och svårhanterad (Bryman, 2013, s. 320–321). Trotts dessa motargument 
anser vi att den valda metoden fortfarande är den mest lämpliga till denna studie. 
Annars vore det inte möjligt att få ihop 651 observationer med hänsyn till den givna 
tidsramen och den tillgängliga information som finns kostnadsfritt att tillgå. Som 
tidigare nämnts är Morningstar en oberoende utgivare av finansiell information, det i 
samband med att tidigare studenter har använt sig av samma data, bidrar till att vi anser 
den som tillförlitlig.  

ES-betygen på fonderna har främst blivit uträknad av tidigare studenter som i sin tur 
hämtat informationen från den ursprungliga källan, Folksams index för ansvarsfullt 
företagande, vilket kan anses som en svaghet. Då vi fick tillgång till informationen om 
betygen ifrån våran handledare efter att vi påvisat att vi förstod ekvationer och kunde 
beräkna det på egen hand. Fick vi då betygen efter en diskussion om att tidsåtgången för 
att själva beräkna varje fond enskilt inte var rättfärdigad. Men då ett flertal kontrolltester 
gjorts för att säkerställa att deras beräkningar stämmer, samt att vi utförde 
beräkningsprocessen för det viktade E- och S-betygen gör att vi känner oss tillräckligt 
säkra på dess tillförlitlighet. Den information som krävdes för att beräkna 
faktormodellerna inhämtades från AQR och Riksbanken. Än fast dessa är 
sekundärkällor gjordes bedömningen att dem var tillräckligt välkända och tillförlitliga 
för att användas. En annan kritisk synpunkt är att ES-betygen från Folksam hade två år, 
2010 och 2012, där dem inte redovisade några ES-betyg. Vidare är dessa ES-betyg satta 
på årsbasis och inte på exempelvis kvartal eller månadsvis vilket kan anses som lång tid 
för att reflektera ett rättvist betyg. Gällande Folksams avbrott, fanns det inget vi kunnat 
göra för att få fram data för de missande åren. Det två åren som ES-betygen saknades 
kunde vi manuellt estimera och komplettera utifrån data året innan och efter. En annan 
svaghet med ES-betyget är att utländska innehav samt svenska innehav utan ES-betyg 
har blivit exkluderat och därmed reflekterar inte ES-betyget 100% korrekt. Båda dessa 
exkluderingar utgjorde en väldigt liten del och dess påverkan på ES-betyget, vilket vi 
betraktar som minimal. Eftersom datamaterialet är omfattande och hanteringen av denna 
krävt en del manuell hantering såsom att beräkna exempelvis faktormodellerna och 
standardavvikelse, finns det en risk att eventuella fel förekommit av misstag. Varje 
moment som inneburit manuell hantering har därmed genomförts vaksamt och 
strukturerat. Kontrollberäkningar och stickprov har även gjorts genomgående under 
dessa moment för att minimera risken för eventuella fel.  
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6 Ansvarsfullt företagande utifrån Folksams perspektiv 
I det här kapitlet kommer det att redogöras för Folksams index för ansvarsfullt 
företagande. Det är en så vital del av studien då vi har inhämtat data för att beräkna 
ES-betygen för fonderna därav ansåg vi att det behövdes ett eget kapitel. Vi kommer 
redogöra kring insamlingen av betygen från Folksam samt deras metod för bedömning 
av kriterierna för betygen.  

 

6.1 Folksams insamling av information 
 

Folksam Index för ansvarsfullt företagande ser över enskilda bolags förmåga att hantera 
sina risker för miljöpåverkan (E-betyg) och mänskliga rättigheter (S-betyg). Folksams 
bedömning baseras på offentlig information som delges av de undersökta företagen. Det 
kan därmed vara uppgifter från bolagets årsrapporter, hållbarhetsrapporter samt deras 
hemsida. Folksam söker även inom myndigheter, organisationer och andra källor för att 
upptäcka information som eventuellt motsäger företagens egen utgivna (Folksam, 2006, 
s. 7). Som tidigare nämnt utgår deras bedömning även från de kriterier och riktlinjer 
som finns för OECD multinationella företag. Detta då det fungerar något som en 
kompass till bolag om hur de bör agera i avseende för miljö och social påverkan utifrån 
de internationella konventionerna (Folksam, 2006, s. 7)  

 

6.2 Folksam Index innehav 
 

Folksams index för ansvarsfullt företagande utgörs av börsnoterade bolag på 
stockholmsbörsen per den 31 maj 2006, indelat på listorna A-0, vilket resulterade i totalt 
269 företag (Folksam, 2006, s. 7). Året efter, 2007, bestod indexet av börsnoterade 
bolag som fanns på Large-, Mid- och Small Cap listorna som uppgick till totalt 273 
bolag (Folksam, 2007, s. 8). De följande åren, 2008–2013, baserades undersökningen på 
samma sätt som under 2007 men med en liten förändring av antalet företag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
6.3 Metod 
 

Analysen som Folksam utför handlar mer specifikt om att undersöka enskilda bolags 
ledningssystem och dess omfattning av olika kriterier som kan spåras till Global 
Compact eller OECD:s direktiv (Folksam, 2006,s. 7).  

Analysen grundar sig i att undersöka fem särskilda komponenter i ett ledningssystem. 
Dessa är fem följande: 

1. Policy. Hur ser företagets policy ut? Är den passande och väsentlig för att 
exempelvis förbättra hälsa och säkerhet? 

2. Management system. Existerar det rutiner som kan säkerställa efterlevnad av 
policyn? 

3. Planer/Program. Är policyn kopplat till betydelsefulla mål? Finns det en 
strategi för detta? 

4. Redovisning. Delger företaget uppgifter som möjliggör utvärdering av deras 
arbete?  

5. Verifiering. Är ledningssystemet verifierat av en extern aktör?  

 

Gällande Folksams poängsättningen på enskilda bolags arbete kopplat till miljö (E-
betyg) och mänskliga rättigheter (S-betyg) är bedömning baserad utifrån olika kriterier. 
För att bedöma ett företags miljöarbete har Folksam skapat två huvudkategorier; 
miljöledning samt miljöprestanda, som i sig består av olika kriterier (Folksam, 2013, s. 
6). Miljöledning består till störst del av de 5 komponenter beskrivna ovan medan 
miljöprestanda innefattar en analys av företagets förmåga att hantera sin mest 
omfattande miljöpåverkan. Det sistnämnda inkluderar företags energianvändning, 
utsläpp av växthusgaser samt verksamhetsspecifika kriterier (Folksam, 2013, s. 7).  

 
Tabell 2. Folksams kriterier för miljöanalys 

Huvudområde   Kriterier 

Miljöledning Miljöpolicy och planer  
Ledningssystem och organisation 
Extern certifiering 
Miljöredovisning 
Leverantörsstyrning 

Miljöprestanda Utsläpp av växthusgaser 
Energianvändning 
Verksamhetsspecifika kriterier 

Källa: (Folksam, 2013, s. 7) 
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Bedömning av mänskliga rättigheter är indelat på tre huvudkategorier; anställdas 
rättigheter, företaget i samhället samt mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Den 
första huvudkategorin innefattas av exempelvis anställdas hälsa, säkerhet, 
diskriminering, arbetsvillkor och associationsrätt. Därutöver granskas vissa branscher 
för eventuellt tvångsarbete och/eller barnarbete (Folksam, 2013, s. 7). Andra 
huvudkategorin, företaget i samhället, betygsätts framförallt utifrån deras arbete emot 
korruption samt deras ansvar och påverkan på samhället. Det kan exempelvis vara 
kunskapsöverföring och säkerhetsarrangemang. Folksams sista del i analysen består av 
granskning av företagets redovisning om hur de agerar för att stötta mänskliga 
rättigheter i leverantörsleden (Folksam, 2013, s. 7).  

 
Tabell 3. Folksams kriterier för analys av mänskliga rättigheter 

Huvudområde  Kriterier 

Anställda Hälsa & Säkerhet 

Diskriminering 

Associationsfrihet 

Arbetstids och löner 

Barnarbete 

Tvångsarbete 

Samhället Verksamhetsrelaterat socialt 
ansvar 

Korruption 

Leverantörer Uppförandekod 

Ledningssystem och planer 

Redovisning 

Källa: (Folksam, 2013, s. 8) 

Folksam analys grundas på rapportering från GES Investment Services, detta eftersom 
de delger finansbranschen olika analyser och rådgivning om bolagens utveckling och 
hållbarhetsarbete. Däremot är det Folksam som ansvar för betygsättningen i deras 
rapport, som denna uppsats baseras på. Folksams bedömning utgår från de kriterium 
som är beskriva ovan(Folksam, 2013, s. 7–8). Som tidigare nämnt uppgår Folksams 
skala mellan 0–7 poäng. Betygen från GES är istället i skalan Aa-Cc där de dels sätter 
ett betyg på industrin som motsvarar den stora bokstaven och det lilla är företagets egna 
betyg. Vidare bygger GES betygsättning på officiella rapporter, intervjuer med företag, 
icke statliga organisationer samt information ifrån media (Olsson, 2007, s. 3) 

För att ett företag ska belönas med toppoäng skall de fem komponenterna framgå i deras 
rapportering eller annat bevis som stöttar att företaget uppnår dessa. Företag kan även 
tilldelas poäng ifall de synliggör att de besitter en policy, ledningssystem och program i 
deras redovisningen om förbättringar. Efter analysen sammanställs antalet poäng utifrån 
de olika kriterierna (se tabell 2 & 3) för att slutligen räkna ut ett medelvärde för 
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respektive huvudområde. Detta medelvärde sätts sedan i relation till Folksams 
betygintervall för att fastställas till ett ES-betyg som infinner sig någonstans mellan 0–7  
(Folksam, 2013, s. 8).  
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7 Resultat  
I följande kapitlet kommer vi att redovisa resultatet av studien. Vi börjar med 
beskrivande statistik som redogör minimivärde, maximivärde samt medelvärde för att 
ge läsaren en överblick. Därefter presenteras den statistiska analysen av det tester som 
genomförts för att besvara problemformuleringen samt test av de hypoteser som ligger 
till grund för studien. Enkla linjära regressionsmodeller samt multipla regressioner 
presenteras. Kapitlet har strukturerats i den ordningen för att ge läsaren en klar bild 
över förändringar och studiens resultat. 

 

7.1 Deskriptiv statistiskt  
 

Här presenteras beskrivande statistik över det datamaterial som har använts i studien för 
att ge läsaren en inblick om studiens omfattning och innehåll. Studien innefattar 651 
observationer under mätperioden som sträcker sig mellan perioden 2006-09-30 - 2014–
01 då data om fondernas prestation och ES-betyg fanns för den perioden. En anledning 
till det stora antalet observationer är att varje fond kan utgöra flertalet observationer 
under hela mätperioden. Av dessa har vi beräknat en-faktor, tre faktorer och fyr-faktor 
Alfa. Benämningen av en-faktor är A1, tre-faktorn motsvarar A3 och A4 står för fyr-
faktorn. Eftersom tre-faktormodellen förklarar mer än en-faktorn är den bättre och 
kommer användas i större uträckning. Vidare är det fyrfaktormodellen som förklarar 
mest och används av de senaste studierna i detta område, vilket är anledningen till att 
den kommer appliceras i analyserna och vara den mest avgörande. Antalet observationer 
för de passiva fonderna uppgår till 79, aktiva fonder består av 336 observationer och de 
odefinierade har 236 observationer. I de flesta tabellerna framgår även medelvärde, 
standardavvikelse, minimivärde samt maximumvärde. Betyg-variabeln grundar sig på 
ES-betygen och är indelad i kvartiler för att kunna utläsa fonder med höga och låga ES-
betyg. Betyg1 står för fonderna som har 25% lägsta ES-betygen och Betyg4 utgörs av 
fonderna som de 25% högsta ES-betygen. I tabell 4 ser vi att fonderna i kvartil 1 har ett 
genomsnittligt ES-betyg på 2,365 och spridningen av ES-betyget ligger mellan 0,074 
och 3,046. I kvartil 4 har fonderna istället ett genomsnittligt ES-betyg på 4,023 och en 
spridning mellan 3,889–4,399. 

 

Tabell 4. ES-betygets kvartiler 
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Tabell 5. ES-betyget utifrån förvaltningsstil 

 

Förklaring till tabell 5: 1 står för det aktiva fonderna, 2 är det passiva och 3 är det 
odefinierade. Detsamma gäller även för tabell 11, 12,13,14 och 15 

 

Skillnaden i ES-betyg mellan de olika förvaltningsstilarna (Tabell 5) är statistiskt 
signifikant på 0,1% nivå mellan odefinierade och aktiva samt mellan passivt och aktivt 
förvaltade fonder. Således påvisar detta att det finns skillnader i hållbarhetsbetyg 
beroende på förvaltningsstil. 

 

Tabell 6 Korrelationsmatris 

 

 

I tabell 6 presenteras en korrelationsmatris för de variabler som varit aktuell för studiens 
regressionsanalyser. Det kan utläsas som att det finns en väldigt stark korrelation mellan 
E, S och ES vilket resulterat i att endast ES-betyget inkluderas i regressionsanalyserna. 
Detta dels för att studien inte undersöker E eller S-betygens enskilda samband samt att 
ES-betyget ger en bättre kombinerad bild av varje fonds hållbarhetsbetyg. Det är 
anledningen till att dessa variabler inte har inkluderats i modellerna. Det finns även en 
stark korrelation mellan A4, A3 och A1. Därav kommer resultatet fokusera mest på A4 
då det är den mest sofistikerade och välutvecklade av prissättningsmodellerna. 
Korrelationen mellan de oberoende variablerna ligger mellan -0,7952 till 0,9831 och det 
innebär att alla variabler mer eller mindre är positivt eller negativt korrelerade med 
varandra. Ingen av variablerna som är inkluderade i den multipla linjära regressioner har 
ett värde över 0,8 vilket gör att multikolliniaritet undviks i modellerna. För de 
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variablerna som använts i regressionsanalysen (tabell 12, 16 & 18), har även en VIF-
analys genomförts som komplement till korrelationsmatrisen för att utesluta 
multikolliniaritet (Tabell 7). Vid den analysen erhölls ett VIF-värde under 2,5 och 
därmed signalerar det låg risk för multikolliniaritet. Däremot ser man stark korrelation 
mellan Betyg och ES vilket gör att dessa ej kommer användas i samma modell. 
 

Tabell 7. VIF-värden 

 

 
7.2 Förvaltningsstilens samband med den finansiella abnormala avkastningen 
 

Nedanför har sammanställningar (se tabell 8, 9 & 10) skapats för att ge ett övergripande 
perspektiv om förvaltningsstilarnas alfa utan hänsyn till övriga variabler under hela 
tidsperioden. Fondprestationen är beräknad genom de olika prissättningsmodellerna A1, 
A3 samt A4. I tabellerna går det att utläsa antalet observationer samt fluktuationer för 
respektive förvaltningsstil. De aktiva fonderna är de som har högst maximivärde, lägst 
minimivärde och högst medelvärde. De odefinierade kommer därefter fast med ett 
medelvärde som är minst för respektive faktormodell. Än fast de passiva fonderna 
ligger i mitten sett till deras medelvärde har de lägst maximivärde och minimivärde. De 
passiva fonderna har lägst standardavvikelse vilket tyder på att de har minst spridning 
utan hänsyn till andra variabler.  

 

Tabell 8. Sammanfattning passivt förvaltade fonder 
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Tabell 9. Sammanfattning för aktivt förvaltade fonder 

 
 

Tabell 10. Sammanfattning för odefinierade fonder 

 

 

Tabell 11 Skillnader i fyrfaktor Alfa utifrån förvaltningsstil 

 

 

Tabell 11 är en obetingad modell vilket kan förklaras som att det är en grov modell för 
att utläsa förvaltningsstilens samband med A4 alfa. Detta då modellen inte tar hänsyn 
till andra variabler som exempelvis ES och Tid. I en jämförelse mellan alfa och 
förvaltningsstilen för de aktiva och odefinierade utläses det vara statistiskt säkerställt på 
1 % nivån att det råder en skillnad (Tabell 11). Detta samband är negativt och betyder 
att de odefinierade fonderna presterar sämre och det sambandet är beroende på 
förvaltningsstilen. Mellan odefinierade och passivt förvaltade fonder samt aktiva och 
passiv är det inte statistiskt signifikant för. Således kan vi inte uttala oss om att det finns 
en skillnad mellan dessa fonders riskjusterade avkastning och förvaltningsstil. 
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Tabell 12 Regressionsanalys: Alfa, passiv, aktiv, ES-betyg, tid 

 

I tabellerna är den övre koefficienten och den undre är standardfel. Vidare blir år 2006 
i interceptet tillsammans med det odefinierade. 

 

I en regressionsmodell med alfa, förvaltningsstilarna, ES-betyg samt med hänsyn till tid 
som dummy-variabel kan vi utläsa ES-betyget är statistiskt signifikant för alla tre 
prissättningsmodeller på 0,1% nivån (Tabell 12). I A3 modellen är de passiva och aktivt 
förvaltade fonderna statistiskt signifikant på 5 % nivån och därmed skilt från de 
odefinierade fonderna. Vidare anger A4 modellen att varken passiva eller aktivt 
förvaltade fonder är statistiskt signifikant mot de odefinierade. På grund av detta 
tvetydiga resultatet från de tre prissättningsmodellerna och med hänsyn till att 
förvaltningsstilen inte är statistiskt signifikant för A4 kan vi inte kan uttala oss om 
förvaltningsstilens samband med den riskjusterade avkastning utifrån tabell 12. I denna 
regression observeras en förklaringsgrad på 63,3 %. Tabell 12 skapades för att se om 
förvaltningsstilarna är skilda från varandra med statistiskt stöd för fyrfaktormodellen 
(A4). Inte här heller finns det statistiskt stöd för att de olika förvaltningsstilarna är 
skilda från varandra och på så sätt stämmer överens med tabell 12.  
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Tabell 13 Regressionsanalys: Alfa, passiv, ES-betyg, Tid 

 
 

I tabell 13 ställs de passiva fonderna emot fondgruppen aktiva samt odefinierade. I detta 
fall har antagandet om de fonder som ej uttryckt sig själva som passivt förvaltad antas 
vara aktivt förvaltad, således ingår de odefinierade fonderna i fondgruppen aktivt 
förvaltad. Valet av att göra en sådan analys är för att avgöra om passivt förvaltade 
fonder skiljer sig ifrån de övriga. I tabell 13 observeras återigen det negativa sambandet 
mellan ES-betyget och den riskjusterade avkastning som är statiskt säkerställt på 0,1% 
nivån för samtliga prissättningsmodeller. Den passiva förvaltningsstilen är marginellt 
bättre än fondgruppen aktivt förvaltade (aktivt + odefinierade) men det är inte statistiskt 
signifikant på 5% nivå i någon av de tre prissättningsmodeller. Varvid vi kan uttala oss 
om ES-betygets samband med den riskjusterade avkastningen men ej om den passiva 
förvaltningens samband. 
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Tabell 14: A4, passiv, aktiv, odefinierad, ES, Tid 

 

Tabell 15 inkluderar olika intercept och lutningar där alla koefficienter är skattade 
samtidigt för respektive förvaltningsstil. I modellen utläses alfa för aktiva fonder som 
konstant. Varpå det odefinierade och passivt förvaltade fonderna antingen höjer eller 
sänker alfa. ES-betyget sänker alfa för alla med -0,167 för varje ökning i procentenhet 
och sedan påverkas alfa av tidsfaktorn. Här redovisas de odefinierade fonderna som 
statistiskt signifikant på 5 % nivån och därmed skilt från de aktiva fonderna. Däremot är 
det inte statistiskt signifikant att det är en skillnad mellan odefinierade och passiva eller 
passiva emot aktiva vilket stämmer överens med tabell 11. Vidare har tester gjorts där 
respektive intercept och lutning jämförs mellan de olika fondgrupperna. Även här 
påvisas det endast statistiskt signifikant skillnad mellan aktiva och odefinierade medan 
för de andra fondgruppernas är det inte statistiskt signifikant. Således stöttar dessa 
manuella tester resultat från tabell 14.  
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7.3 ES-betygets samband med den finansiella abnormala avkastningen 
 

Baserat på regressionsanalyserna som har genomförts i studien där olika modeller 
byggts upp, påvisas det ett starkt samband där ES-betyget har ett negativt samband med 
den riskjusterade avkastningen och det inte beror på slumpen. I tabell 12 där de aktiva 
och passivt förvaltade fonderna ställts separat mot de odefinierade med en tidsvariabel, 
ser man för A4 att det är statistiskt signifikant på 0,1% för ES-betygets negativa 
samband. Detta stärks även av tabell 12 där fonderna ställts mot varandra med 
hållbarhetsbetyg och tidsvariabel, där är det även signifikant att ES-betyget har ett 
negativt samband för avkastningen. I tabell 13 där de explicita passiva fonderna har 
testats ser man att ES-betyget har ett negativt samband som är statistiskt signifikant på 
0,1 % nivå och därmed stärker sambandet från övriga regressioner. Det stärks även av 
tabell 14 där ES-betyget samband på den riskjusterade avkastningen är negativt och 
sambandet är statistiskt signifikant på 0,1% nivån.  

 

Tabell 15 A4, aktiv_passiv_odef, ES, Tid 

 
 

I tabell 15 ställs respektive fondgrupp mot de två andra. Detta för att utläsa om en av 
fondgruppernas samband mellan ES-betygets och fondernas riskjusterade avkastning 
särskiljer sig emot de två andra fondgrupperna. Där kan man utläsa att ES-betyget har 
ett negativt samband med de aktiva fonderna (1) då det är statistiskt signifikant på 0,1%. 
För de passiva (2) och odefinierade (3) fonderna är det inte statistiskt signifikant på 5 % 
nivån och således kan vi inte uttala oss om ES-betyget har ett negativt samband när man 
ställer en fondgrupp mot de två andra.   
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För att besvara frågeställningen om hur fonder med höga respektive låga ES-betyg 
presterar utifrån förvaltningsstilen, utfördes en liknande multipel linjär regression med 
kvartilindelning baserat på ES-betyget (Tabell 16). I den modellen kan man konstatera 
att de aktivt förvaltade fonderna med ett högt ES-betyg och på så sätt ingår i den fjärde 
kvartilen, har ett negativt samband med den riskjusterade avkastningen vilket är 
statistiskt signifikant på 0,1 % nivån. Överlag så ser vi tendenser att ett högre ES-betyg 
har ett negativt samband med den riskjusterade avkastningen men är inte statistiskt 
signifikant för de passiva och odefinierade fonderna. Vilket gör att vi inte kan uttala oss 
om de sambandet. 

 

Tabell 16: A4, aktiv, passiv, odef, Betyg, Tid 
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7.4   Hypotestester 
 

Studiens huvudsyfte är, hur skiljer sig den riskjusterade abnormala avkastningen mellan 
uttalade aktivt förvaltade fonder och passiva fonder när man tar hänsyn till låga och 
höga ES-betyg. Delsyftet är att utreda om det odefinierade fonderna skiljer sig ifrån det 
uttalade fonderna. 

För att besvara studiens syften ställdes följande hypoteser upp: 

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastning mellan aktivt och passivt 
förvaltade fonder.  

H1:Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastning mellan aktivt och passivt 
förvaltade fonder  

Utifrån den slutgiltiga regressionsmodellen för att testa den riskjusterade avkastning kan 
man utläsa att för A4 (tabell 14) är det ej statistiskt signifikant att det är någon skillnad, 
varvid vi ej kan förkasta nollhypotesen. Detta resultat stämmer även väl överens med 
tabell 11 där det inte heller är statistiskt signifikant.  

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan höga och låga 
ES-betyg beroende på förvaltningsstil  

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan höga och låga ES-
betyg beroende på förvaltningsstil 

Det är statistiskt säkerställt att det är en skillnad mellan höga och låga ES-betyg för 
aktivt förvaltade fonder utifrån A4 (Tabell 16) på en 0,1% signifikansnivå. Detta 
samband stöds även av tabell 14. Därmed kan vi förkasta nollhypotesen och acceptera 
alternativhypotesen och att det inte beror på slumpen.  

För de passiva och odefinierade fonderna är det ej statistiskt signifikant och därmed kan 
vi inte förkasta nollhypotesen.  

 

H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen beroende på ES-betyg  

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastning beroende på ES-betyget  

I tabell 14 ser vi ett negativt samband mellan ES-betyget och den riskjusterade 
avkastning då det är statiskt signifikant 0,1% nivån. Därav kan vi kan förkasta 
nollhypotesen och acceptera alternativhypotesen att det är en skillnad i riskjusterad 
avkastning beroende på ES-betyget. 
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H0: Det finns ingen skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan odefinierade 
fonder och aktivt samt passivt förvaltade fonder. 

H1: Det finns en skillnad på den riskjusterad avkastningen mellan odefinierade och 
passivt förvaltade fonder 

H2: Det finns en skillnad på den riskjusterade avkastningen mellan odefinierade fonder 
och aktivt förvaltade fonder 

I tabell 14 är det ej statistiskt säkerställt att det är en skillnad i riskjusterad avkastning 
mellan odefinierade fonder mot passivt förvaltade, Således kan vi ej förkasta 
nollhypotesen. Det är statistiskt signifikant på 5% signifikansnivå att det är en skillnad 
mellan odefinierade fonder och aktivt förvaltade. Varpå vi kan förkasta nollhypotesen 
och acceptera H2. 
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8 Analys 
I kapitlet kommer resultaten att analyseras och tolkas tillsammans med det valda 
teorierna tillsammans med tidigare empirisk forskning. Det görs för att jämföra 
studiens resultat och ge styrka åt vår argumentation. Vi kommer även att ge en klar bild 
över våra tankegångar kring det slutgiltiga resultatet. 

 

8.1 Deskriptiv statistik 
 

I studien framkom en ojämn fördelning avseende förvaltningsstilen där den minsta 
gruppen bestod av passivafonder (79), den största var aktiva (336) och gruppen 
odefinierade (236) mittemellan. Där det odefinierade är en fondgrupp som kan innehålla 
alltifrån indexnära fonder till aktiva fonder. Om man hade använt sig av både active 
share eller tracking error som klassificeringsmetod skulle det varit möjligt att 
klassificera in dessa i respektive förvaltningsstil, precis som Cremers & Petajisto (2009) 
gjorde i deras studie. Svårigheten är dock att sätta en specifik gräns för både tracking 
error och active share för vad som skall klassificeras i respektive kategori, därav valde 
vi att använda oss av en mer direkt metod. Nämligen genom att använda oss av 
Morningstars klassificering samt fondbolagens egna informationsbroschyrer där de ofta 
uttalar sig om vilken förvaltningsstil som antas för fonden. Svagheten är att alla fonder 
inte uttalar sig om förvaltningsstilen och därmed klassificeras de i studien som 
odefinierade, vilket ger vår metodik en styrka då vi själv inte godtyckligt gjort en 
bedömning om fonden är aktivt eller passivt förvaltad. Vi anser att detta ökar 
tillförlitligheten och eliminerar den eventuella felbedömningen som kan uppkomma när 
man själv bestämmer en gräns för att särskilja förvaltningsstilen. Än fast både 
metoderna medför både fördelar och nackdelar anser vi att det hade varit ett sämre 
alternativ för studien än om metoderna hade kombinerats. Detta hade medfört att olika 
urvalsmetoder tillämpats för att klassificera förvaltningsstilen vilket leder till ökad risk 
för felklassificering samt att bedömningen ej hade varit genomgående konsekvent. Det 
är enligt vår bedömning en sämre metod och ligger till grund till att den valda metoden 
anses mest fördelaktig.  

ES-betygen under perioden sträcker sig emellan 0,0746 – 4,399 på en sjugradig skala 
vilket därmed leder till att ingen av kvartilerna är på den högre delen av spektrumet. Det 
är inget som egentligen är konstigt då Folksam betygsätter individuella företag och en 
fond investerar i flertalet olika företag. Även fast en fond investerar i några företag med 
väldigt höga ES-betyg så blir deras andel av fonden så pass låg att det enskilda 
företagets påverkningsgrad blir utspädd i det stora sammanhanget. Som tidigare nämnt 
har vi valt att exkludera E och S som enskilda variabler då denna studie ämnar 
undersöka hur det genomsnittliga ES-betyget påverkar fondernas riskjusterade 
avkastning samt att det ger en bättre helhetsbedömning. Detta val stärks även av 
anledningen att vi vill minska påverkan av företag som verkar i speciella branscher. Då 
exempelvis ett företag i en utsläppsberoende bransch behöver jobba betydligt hårdare 
med E-betyget än ett företag i en bransch som inte är beroende av utsläpp. Vi ser en 
skillnad mellan år 2006 och år 2013 där det viktade ES-betygets för alla observationer 
ökat i minimivärdet från 1,26 till 1,63 (Folksam, 2006; Folksam, 2013). Detta indikerar 
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att antingen har fonderna blivit mer selektiva i sina investeringar eller att företagen har 
ökat engagemanget i hållbarhetsfrågorna. Detta känns som en rimlig anledning då det är 
en fråga som har blivit allt mer omdiskuterad och aktuell de senaste åren. Det är positivt 
att företagen har ökat den lägsta nivån gällande hållbarhet men det finns fortsatt en del 
utmaningar kvar som vi ser det. Problemet är att individuella företag delger information 
och rapportering i olika omfattningar. Exempelvis kan man tänka sig att stora företag 
som finns på Large Cap listan är bättre på att rapportera sitt hållbarhetsarbete då dem 
har större press från sin aktieägare än vad ett Small Cap bolag har. Detta stöds av 
Folksam (2013, s. 13) som menar att det är generellt Large Cap bolag som tilldelats 
högre ES-betyg än småbolagen.  

Jämför man ES-betygen mellan de tre fondgrupperna (Tabell 17) ser man att de passivt 
förvaltade har högst medelvärde följt av odefinierade medan de aktiva fonderna hade 
lägst ES-betyg. Vad det kan bero på är nått som vi inte har vidare fördjupat oss i denna 
studie. Men det som kan tänkas vara en rimlig förklaring är att det aktiva fonder har 
som mål att överprestera gentemot sitt jämförelseindex. Detta görs enligt Cremers & 
Petajisto (2009, s. 3329) genom att fondförvaltaren tar andra positioner än index. 
Således kan andra fondinnehav antas samt olika viktningar av dessa. Detta gör att 
investerare som söker möjligheten till överavkastning mot index, väljer aktiva fonder i 
hopp om att detta stämmer. En tänkbar anledning är de aktiva förvaltarna tar positioner i 
bolag där de ser en potentiell uppsida även om bolaget har ett lägre hållbarhetsbetyg.  

 

Tabell 17 Medelvärde ES , Aktiv passiv & odef 

 
 

8.2 Förvaltningsstilens samband med den riskjusterade avkastningen  
 

Det har genomförts ett antal multipla linjära regressioner utifrån prissättningsmodell A4 
som är den mest sofistikerade. De variabler som inkluderats är ES-betyg, aktiv och 
passiv samt en dummy variabel för tid (tabell 12). Det vi kan utläsa av den modellen är 
att för A4 är det ej statistiskt signifikant att aktivt och passivt förvaltade fonder presterar 
bättre än det odefinierade. I samma tabell men för A3 är det statistiskt signifikant på 5 
% nivån att de passiva och aktiva presterar bättre än odefinierade, där aktiva presterar 
marginellt bättre än de passiva. Förklaringsgraden i tabell 12 för modellen A4 är 63,3% 
medan för A3 är den 60,6%. I tabell 13 gjorde vi antagandet att de fonder som inte 
explicit uttalat sig om att de är passivt förvaltad ska ingå i fondgruppen aktivt förvaltad. 
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Baserat på det ställdes de passiva fonderna mot fondgruppen aktivt + odefinierade där 
resultatet inte heller visar statistiskt bevis för att förvaltningstypen påverkar fondens 
riskjusterade avkastning.  

Jensen utförde en studie på 60-talet men fann inga bevis för att aktiva fonder 
genomsnittligen presterar bättre än passivt förvaltade fonder. Däremot hävdar han att ett 
fåtal aktiva fonder i hans studie kunde överprestera mot den passiva strategin, köp och 
behåll (Jensen, 1968, s. 415). I en annan studie som inkluderade ännu flera 
observationer och utfördes under en längre period av Cremers & Petajisto (2009). De 
använde sig av både tracking error och active share för att klassificera in fonder på 
antingen aktiv eller passiv förvaltning (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3336). Vidare kom 
de fram till att fonderna som besitter högst active share och är enligt deras definition 
aktivt förvaltade fonder överpresterande mot jämförelseindexet både före och efter 
avgifter tagits i hänsyn till. Fonder som istället har lägst active share och därigenom har 
en stor andel av sitt fondinnehaven likt jämförelseindex, presterar istället sämre än 
jämförelseindex efter avgifter tagits i hänsyn till (Cremers & Petajisto, 2009, s. 3362).  

Således är de tidigare studiernas resultat om vilken förvaltningsstil som är presterar bäst 
väldigt tvetydligt. Detta stämmer väl in på vår studie, då vi som tidigare nämnt erhöll ett 
resultat som visar att de aktiva och passiva fonderna presterar bättre än de odefinierade 
enligt Fama French trefaktormodell(A3). Detta stöttas av tabell 14 vid tillämpningen av 
Carharts fyrfaktormodell som visar statistiskt signifikans att de aktivt förvaltade fonder 
presterar bättre än de odefinierade. Däremot finner vi ingen statistisk signifikans om 
vilken av aktivt och passivt förvaltade fonder som presterar bäst. Således kan vi inte 
uttala oss med säkerhet om den aktiva förvaltningsstilen är bättre än den passiva eller 
det motsatta. Av den anledningen är det svårt att fastställa ett resultat om vilken av 
förvaltningsstilarna som faktiskt är bäst. Detta kan bero på att vår studie har ett mindre 
antal observationer för det passiva fonder när man jämför mot de aktiva. Vidare har vi 
ett stort antal odefinierade fonder som innehåller troligen tendenser av båda 
förvaltningsstilarna, aktiva såväl som passiva. På grund av detta är det svårt för oss att 
uttala oss om den odefinierade fondgrupp, just för att det är ett brett spektrum av fonder.  

I en annan studie av Cremers et al. (2016) lyfter de fram att det finns dolda indexfonder, 
vilket är fonder som kan utge sig för att vara aktivt förvaltade och tar motsvarande 
betalt trots att de efterlikna en indexfond. Kopplingen vi drar utifrån det, är att när vi 
studerade alla fonders informationsbroschyrer för att fastställa om fonden är aktivt- eller 
passivt förvaltad, observerade vi att många fonder uttalar sig exempelvis om att de tar 
aktiva investeringsbeslut vilket kan tolkas som att de är aktivt förvaltade men trots det 
klassificeras de sig inte som det. En möjlig förklaring till detta är dessa fonder ingår i 
dolda indexfonder som beskrivs i Cremers et al. (2016) studie. Detta stöds även av deras 
resultat då det visar att Sverige var ett av de 33 undersökte länder som hade störst andel 
dolda indexfonder i förhållande till respektive nations fondmarknad (Cremers et al., 
2016, s. 544).  
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8.3 ES-betygets samband med den riskjusterade avkastningen.  
  

Utifrån resultatet som presenterades i det föregående kapitlet kan man utläsa ett tydligt 
mönster från flertalet analyser, att ES-betyget påverkar den finansiella prestationen 
negativt, oberoende på förvaltningsstil. Som tidigare nämnt är detta samband statistiskt 
signifikant och därmed beror det inte på slumpen. I tabell 14 ser vi att varje ökning av 
ES-betyget sänker den riskjusterade avkastningen med 0,167 oavsett förvaltningsstil. 

Vidare kan vi konstatera att för de aktiva fonderna är det statistiskt signifikant på 0,1 % 
nivån att fonder med ES-betygen i fjärde kvartilen (topp 25%) har ett starkare negativt 
samband än dem aktiva fonder med ES-betyg i kvartil 1. För de passiva och 
odefinierade fonderna är resultatet inte statistiskt signifikant vilket gör att de kan bero 
på slumpen. Däremot ser vi att för de passiva och odefinierade fonderna som ingår i 
kvartil 4, visas tendenser på ett negativt samband på den riskjusterade avkastningen 
jämfört med de fonder som ingår i kvartil 1. Om vi istället hade satt en signifikansnivå 
på 10 % är det möjligt att fler tester hade visat statistiska signifikanta resultat.  

En tänkbar förklaring till varför ett högre ES-betyg påverkar fondernas finansiella 
avkastning negativt är exkluderingsstrategin. Det är en strategi som gör att 
fondförvaltaren väljer bort företag som inte lever upp till satta hållbarhetskrav och 
därmed minskar diversifieringsmöjligheterna. (European SRI Study, 2018, s. 22). Detta 
stöds även av Markowitz (1952) då begränsade investeringsmöjligheter kan påverka den 
finansiella prestationen negativt. Vidare kan man tänka sig att fonder som använder sig 
av denna exkluderingsstrategi går miste om potentiell avkastning som hade varit möjligt 
ifall de investerade i branscher som exempelvis vapen, alkohol och tobak. Enligt 
Renneboog et al. (2008) kan en möjlig förklaring vara att hållbarhetsfonder väljer i 
större utsträckning att ta in de företag som redovisar högt hållbarhetsfokus även än om 
de är överprissatta av aktiemarknaden. Med hänsyn till detta, kan man tänka att många 
företag som redovisar ett lägre hållbarhetsarbete kan vara underprissatta då många 
avstår att investera om det inte matcher deras etiska eller moraliska värderingar.   

I studien där de bland annat undersökte ifall SR-fonder presterade svagare än 
konventionella fonder på den amerikanska marknaden, fanns det enbart svaga 
indikationer om att de konventionella fonderna presterade bättre under ett av åren (Utz 
et al., 2014, s. 1). Då de inte fann signifikanta skillnader i fondprestationen mellan 
konventionella och hållbara fonder särskiljer det sig emot vårt resultat (Utz et al., 2014, 
s. 497). I studien av Renneboog et al. (2008) studie kom de fram till att en stor andel av 
de undersökte hållbarhetsfonderna underpresterade jämfört mot deras inhemska 
jämförelseindex. Trots detta resultat, fann författarna endast signifikant bevis för att 4 
av de 17 undersökte länderna hade hållbara fonder som presterade sämre än de 
konventionella fonderna (Renneboog et al., 2008, s. 321). Ett av dessa fyra länder var 
Sverige vilket gör att deras resultat ligger i linje med vårt. Detta då resultatet i vår studie 
visar desto hållbarare en fond är, desto lägre blir den riskjusterade avkastningen. Detta 
betyder att de som väljer att investera i en fond med höga ES-betyg får betala en premie, 
i form av lägre riskjusterad avkastning.  
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9 Slutsats 
Här sammanfogar vi resultatet med problemformuleringen och lägger fram 
grundläggande slutsatser av resultatet. Vi kommer även att diskutera studiens bidrag 
till ökad teoretisk kunskap och praktisk tillämpning. Ett resonemang kring det etiska 
och samhällsenliga perspektivet lyfts också fram. Det kommer även att ges förslag till 
fortsatt forskning som författarna anser vore intressant att undersöka. 

 

9.1 Slutdiskussion 
 

Då det ständigt varit en pågående diskussion om vilken av fondförvaltningsstilarna aktiv 
eller passiv som presterar bäst, har vi i denna studie valt delsyftet att utreda hur 
respektive förvaltningsstil påverkar fondernas riskjusterade avkastning. Som tidigare 
nämnts finns det studier som argumenterar för båda förvaltningsstilarna (Cremers & 
Petajisto, 2009; Cremers et al,. 2016; Jensén, 1968). Detta kan på ett sätt liknas med 
vårt resultat som också påvisar ett tvetydligt resultat för vilken av förvaltningsstilarna 
som presterar bäst. Utifrån tabell 12 finner vi inga statistiska bevis för att någon av 
förvaltningsstilarna är bättre än den andra, men i samma tabell ser vi ett mönster som 
indikerar att de odefinierade fonderna är den förvaltningsstil som presterar sämst. Än 
fast vi inte finner statistiskt stöd för det sistnämnda i tabell 12 kan vi utläsa från tabell 
14 att det är aktiva fondernas alfa är högre än det odefinierade, vilket är statistiskt 
signifikant på 5 % nivån och således presterar de aktivt förvaltade fonderna bättre än de 
odefinierade. I tabell 14 finner vi däremot ingen statistisk signifikansskillnad mellan 
aktiva och passiva, samt passiva och odefinierade. Vilket gör att resultatet kan bero på 
slumpen och därmed är det svårt att dra några slutsatser över förvaltningsstilens 
samband med den riskjusterade avkastningen generellt. En möjlig förklaring till 
resultatet är att antalet observationer för respektive fondgrupp är ojämnt fördelade. Vid 
en jämnare fördelning mellan de aktivt och passivt förvaltade fonderna är det troligt att 
andra mönster och samband hade kunnat utläsas och på så sätt ökade möjligheten av att 
göra för vilken av de två förvaltningsstilarna som presterar bäst. 

Ett flertal regelverk har införts de senaste åren såsom Mifid och Mifir 2 vilket ställer 
högre krav på fondbolagen att vara mer transparanta (Mifid/Mifir, u.å.). Det är 
framförallt för att förbättra investerarskyddet samt att delge bättre tillgänglig 
information. I dagsläget kan det vara väldigt svårt att förstå av hur de finansiella 
produkterna förvaltas samt innebörden av detta. Det är något som konkret 
uppmärksammades i denna studie då många fonder är otydliga med sin klassificering 
och innebörden av dess strategi. Som tidigare nämnt beräknades tracking error för 
respektive fond i syfte att själva klassificera in dem. Problemet som då uppstod var att 
bestämma gränsen för respektive förvaltningsstil. Vidare insåg vi efter dessa 
beräkningar att fonderna som själv klassificerat sig, skulle blivit indelad på den andra 
förvaltningsstilen än den uttalade om denna metod hade antagits. Detta då vissa uttalade 
passiva fonder hade en högre standardavvikelse och tracking error än de aktiva. Således 
skulle även vissa aktiva fonder ha om klassificerats till passiva, trots att de själva var 
klassificerade som aktiva. Av de anledningarna valde vi att kvarstå vid metoden att 
använda oss av fondernas egna klassificeringar och därmed blev de fonder med en icke 
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uttalade förvaltningsstil en egen fondgrupp. Det har kommit en lagrådsremiss från 
regeringen där de vill att fondbolagen ska delge information om hur förvaltningen av 
fonden bedrivs samt dess aktivitetsgrad kopplat till relevant jämförelseindex 
(Regeringskansliet, 2018). Om detta hade gällt vid studiens tidpunkt hade den kunnat 
använda som stöd vid klassificering och därmed är det sannolikt att vi erhållit fler 
observationer av både aktiva och passiva fonder. På så sätt hade fondgruppen 
odefinierad kunnat minskas vilket troligen hade ökat sannolikheten att utläsa ett 
tydligare samband mellan aktiv och passivförvaltning. 

En annan väsentlig del i studien har varit att undersöka ES-betyget samband med 
fondernas riskjusterade abnormala avkastning. Då många andra forskare både har 
diskuterat och undersökt detta tidigare, men då åsikterna och resultaten är tvetydliga, 
kände vi behov av att utreda detta vidare. Speciellt då hållbarhetsarbetet har fått allt 
större fokus och uppmärksamhet av samhället på senare år. För hållbarhetsbetygens 
samband med den riskjusterade avkastningen finns det både för och mot argument där 
vissa hävdar att det ger en sämre möjlighet till diversifierings och därmed riskerar att gå 
miste om avkastning. Andra menar att en hållbarinvestering ger konkurrensfördelar som 
att undvika exempelvis skadestånd för brott mot utsläppsregleringar eller korruption 
anklagelser. För att bedöma hållbarhetsbetygen har författarna använt sig av Folksams 
ES-betyg för den aktuella populationen. Detta har legat till grund för att mäta sambandet 
mellan ES-betyg och den riskjusterad avkastning via fyrfaktormodellen. 

I studiens resultat kan vi utläsa från tabell 12 som inkluderar de tre 
prissättningsmodellerna CAPM, Fama & French och Carharts-fyrfaktor att ES-betyget 
har ett negativt samband på den riskjusterade avkastningen. Detta är statistiskt 
signifikant för alla tre prissättningsmodeller på 0,1% signifikansnivån. Vidare stöds 
resultatet av tabell 12 och 14 som visar samma samband mellan ES-betyget och 
fondernas riskjusterade avkastning fast för Carharts-fyrfaktor, även dessa är statistiskt 
signifikant på 0,1 % signifikansnivå. Ytterligare analyser genomfördes i tabell 16 
genom att sortera ES-betygen på kvartiler för att utreda skillnaden mellan höga och låga 
ES-betygens påverkan på den riskjusterade avkastningen. För aktiva fonder är det 
statistiskt signifikant på 0,1 % signifikansnivå att ett högre ES-betyg har ett negativt 
samband med den riskjusterade avkastningen. För det passiva och odefinierade är det 
inte signifikant att ett högre ES-betyg leder till lägre alfa vilket gör att vi inte kan avgöra 
om det beror på slumpen. Däremot finns det indikationer om att ett högre ES-betyg i 
kvartil 4 ger lägre avkastning än låga ES-betyg i kvartil 1 för de passiva och 
odefinierade fonderna. Sammantaget ser vi ett tydligt mönster och har statistiskt bevis 
för att ES-betyget har en negativ påverkan på den riskjusterade avkastningen oberoende 
på förvaltningsstil.  

Då studiens huvudsyfte var att undersöka hur den abnormala riskjusterade avkastningen 
skiljer sig mellan uttalade aktiva och passivafonder med hänsyn till höga och låga ES-
betyg. Då det inte är statistiskt signifikant att de aktivt förvaltade fonderna är skilt från 
passiva kan vi ej uttala oss om vilken av de två förvaltningsstilarna som är bäst. Det vi 
däremot kan uttala oss om är att de aktivt förvaltade fonderna presterar bättre än de 
odefinierade då det är statistiskt signifikant på 5% nivån. Gällande höga och låga ES-
betyg kan vi endast uttala oss med statistisk signifikans om att de aktivt förvaltade har 
ett negativt samband med höga ES-betyg. För det passivt förvaltade fonderna ser vi 
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tendenser om ett negativt samband men då det inte är statistiskt signifikant på 5 % nivån 
kan vi inte utesluta att resultatet beror på slumpen. Utifrån vårt resultat finner vi istället 
bevis på 0,1 % signifikansnivån för att ES-betyget har ett negativt samband på 
fondernas riskjusterande avkastning oberoende på förvaltningsstil. Med det uppnådda 
resultatet så anser vi att studiens syfte är uppfyllt och problemformuleringen är 
besvarad. Sammanfattningsvis kan vi av studiens resultat dra slutsatsen att välja aktivt 
förvaltade fonder som har låga ES-betyg ifall syftet är att uppnå maximal finansiell 
avkastning samt att undvika fonder utan en uttalad förvaltningsstil. 

 

9.2 Studiens teoretiska och praktiska bidrag  
 

Denna studie har bidragit till att fylla ut de kunskapsluckor som finns kring fonders 
prestation på den svenska fondmarknaden baserad på hållbarhetsbetyg samt 
förvaltningsstil. Det fanns sedan tidigare genomförda studier som har behandlat ämnena 
hållbarhetsbetygens påverkan på den finansiella prestationen samt hur en fonds 
förvaltningsstil påverkar avkastningen. Den aktuella studien är unik i sitt slag, då det är 
den första som har använt sig av ES-betyg från Folksam kombinerat med den uttalade 
förvaltningsstilen för att utreda sambandet med den riskjusterade avkastningen för 
fonderna. Det leder till de teoretiska bidraget att ES-betyg har ett negativ samband med 
den finansiella prestationen vilket är statistiskt signifikant. 

Avseende förvaltningsstilen kan vi endast påvisa att aktiva fonder presterar bättre än 
odefinierade och det är statistiskt signifikant på 5% nivå. För de övriga går det inte att 
avgöra om det är någon skillnad i prestationen, då resultatet inte är signifikant och 
därmed kan det bero på slumpen. Således styrker studiens teoretiska bidrag resultaten av 
tidigare studier som undersökt sambandet mellan finansiell prestation och aktiv samt 
passiv förvaltning, att det är svårt att fastställa vilken förvaltningsstil som är bäst. 

Det praktiska bidraget som studien har lett till är att vi har påvisat att en privat 
investerare skall helst välja en fond som är uttalad aktiv i sin förvaltningsstil till förmån 
för de odefinierade. Ett annat praktiskt bidrag är att ES-betyget har ett negativt samband 
med den riskjusterade avkastningen för alla prissättningsmodeller och förvaltningsstilar. 
Vidare ser vi mönstret att fonder som har ett högt ES-betyg sänker den riskjusterande 
avkastningen mer än fonder med ett lågt ES-betyg, än om det enbart är statistiskt 
signifikant för de aktiva fonderna. Det leder till att du som investerare som vill investera 
hållbart får betala en premie för detta då ett högre ES-betyg sänker avkastningen.  
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9.3 Förslag till fortsatt forskning  
 

Som tidigare nämnts valde vi att klassificera in samtliga fonder utifrån uttalade 
förvaltningsstil. Detta har resulterat i att vi är säkra på att vår klassificering om aktiva 
och passiva fonder är korrekt, men också till att vi bidragit till att skapa en relativt stor 
grupp odefinierade fonder. Ett förslag till fortsatt forskning vore att skapa hypotetiska 
portföljer fördelat på den aktiva och passiva förvaltningsstilen. Det är möjligt genom att 
använda sig av tracking error och active share som klassificeringsmetod, vilket hade 
resulterat i endast två förvaltningsstilar. För en sådan studie är det då av stor vikt att 
inkludera jämförelser både före och efter avgifter, eftersom det ofta råder stora 
skillnader i fondkostnader mellan de två olika förvaltningsstilarna. Vid en sådan studie 
är det troligt att möjligheterna ökar att upptäcka eventuella skillnader och mönster 
mellan förvaltningsstilarna.  

 

9.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
 

Då svenska fondsparare har ett ökande intresse för att välja hållbara fonder där nästan 
var fjärde har en fond i sin portfölj för att den är hållbar (Fondbolagens Förening, 2018). 
Trots den andelen av spararna så är det endast kring 16 % som tror sig att den hållbara 
fonden ska leda till en högre avkastning. Detta leder därmed till att motivet bakom att 
välja en hållbarfond kan vara annat än enbart en bättre finansiell avkastning. I den 
aktuella studien har sambandet mellan hållbarhetsbetyg kombinerat med förvaltningsstil 
i syfte att utreda hur dessa variabler påverkar den riskjusterade avkastningen. För att öka 
kunskapen om hur man som privatperson kan kombinera ett hållbart sparande men ändå 
öka den finansiella vinsten. Den negativa effekten som hållbarhetsbetygen har på den 
finansiella avkastningen går att minska genom att välja en aktivt förvaltad fond framför 
de odefinierade fonderna. Privatinvesteraren som väljer en fond med högre ES-betyg får 
en lägre avkastning än om man hade valt en mindre hållbarfond enligt studiens resultat. 
Detta har som tidigare nämnts lett till att man får betala en premie för ett hållbart 
sparande. Det leder återigen tillbaka till att reflektera över vad syftet med investeringen 
är. Ska du som privatinvesterare välja en hållbar fond och få en lite lägre avkastning för 
att istället ta ett större ansvar för ett mer hållbart samhälle. Eller är du endast ute efter att 
maximera vinsten oavsett vilken påverkan din investering har på samhället. Det är ett 
dilemma då man inte kan maximera vinsten i det mest hållbara fonderna enligt vår 
studie. Studiens resultat kan ge negativa effekter utifrån ett samhällsperspektiv då den 
antyder att en hållbar investering ger en försämrad riskjusterad avkastning. 

Med en ökad kunskap inom ämnet finansiella investeringar i fonder och 
hållbarhetsbetyg vill vi inspirera människor att engagera sig och göra aktiva val som 
både gynnar dem och samhället i stort. När fler börjar att engagera sig och ställa krav på 
enskilda företag samt fondbolag för att bli mer selektiva på var man placerar sina 
tillgångar kan det påverka samhället i en positiv riktning. I dagsläget saknas ett 
standardiserat mått för hållbarhetsbetyg, som gärna tar hänsyn tar hänsyn till 
internationellt vedertagna kriterier exempelvis UN global compact, så privatpersoner 
och organisationer kan värdera en fonds hållbarhet på ett likartat sätt. Ett vedertaget 
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mått hade ytterligare kunnat hjälpa sparare att bedöma hur pass hållbar en fond är. När 
det kommer till förvaltningsstil så är det ständigt svårt att avgöra vad som är bättre, ser 
man utifrån resultatet av studien så kan man utläsa att det är bättre att vara aktiv framför 
odefinierad. Som tidigare belysts är de odefinierade fonder, en fondgrupp som kan 
innehålla hållbara fonder oavsett förvaltningsstrategi är aktiv eller passiv. Risken är att 
vissa av dessa odefinierade fonder antyder att de har en aktiv förvaltning och tar betalt 
motsvarande än fast dem efterliknar en passiv förvaltningsstrategi. Detta är någon som 
uppmärksammades nyligen då en nordisk storbank fick återbetala sina kunder på grund 
av att fonden inte var tillräckligt aktiv för att ha möjliggöra en överavkastning gentemot 
index  (Dagens industri, 2019). I detta fall får kunden för en service man inte får. 
Genom att belysa detta problem är våra förhoppningar att fondsparare ska bli mer 
kritiska och gör sin research kring fonden om dess arbetssätt samt värdera nyttan av de 
medföljande kostnaderna. 

När man bedriver forskning finns det fyra grundläggande principer som bör beaktas, 
dessa är informationskravet, samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjande 
kravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Det första av det fyra, informationskravet där 
forskaren ska lämna uppgifter till deltagarna om det villkor som gäller för deltagarna i 
studien samt att deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckes kravet 
innebär att deltagarna i studien har rätten att bestämma i vilken omfattning man vill 
delta och att man får avbryta när man vill utan konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s. 
9–10). Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska skydda känsliga uppgifter, 
såsom personuppgifter eller sånt som kan identifiera en person, man ska försvåra för 
utomstående att ta del av känslig information(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Den fjärde 
etiska principen är nyttjandekravet är att det insamlande materialet endast får användas 
för uttalat syfte och ej för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Det två 
förstnämnda kraven är något som inte är aktuellt för den här studien då den bygger på 
sekundärdata och att det inte finns några respondenter. Konfidentialitetskravet och 
nyttjande kravet är däremot aktuellt för studien då det insamlande materialet endast får 
användas för forskningens syfte då vi har inhämtat material från Morningstar. Det har 
givit oss sitt godkännande att inhämta material som fanns tillgängligt från handledaren 
till studien. Därmed anser vi att nyttjande kravet är uppfyllt då vi har tagit i beaktning 
att ej sprida eller använda materialet för annat än den aktuella studien. En stor del av 
materialet är inhämtade från offentliga källor såsom Riksbanken, Folksam och AQR 
vilket gör att det ej omfattas av varken Konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet. 
Tillsammans med det har författarna vidhållit ett objektivitiskt och positivistiskt synsätt 
genom att lämna personliga åsikter och värderingar utanför studien.  Enligt Johansson- 
Lindfors (1993, s.45) kan det vara en utmaning att hålla ett objektivitiskt synsätt och 
lämna subjektiva värderingar under hela studien. För att minimera subjektiva 
värderingar har vi använt oss av Folksams ES-betyg samt fondernas egna 
klassificeringar för att kategorisera dessa. Detta har gjort att författarna ej själva har 
varit involverade i dessa utan utgått från Folksam och Morningstar samt fondernas egna 
faktablad om fonderna. Slutligen har studien haft ett deduktivt angreppsätt tillsammans 
med en kvantitativ metod vilket stödjer ett objektivitiskt synsätt (Patel & Davidson, 
2011, s. 23) 

 



66 
 

10 Sanningskriterier  
Kapitlet innehåller diskussioner kring studiens sanningskriterier där vi först tar upp 
reliabiliteten och fortsätter med validiteten. Detta är av stor vikt för att höja 
trovärdigheten och dess resultat på studien. 

 

10.1 Reliabilitet 
 

Reliabiliteten svarar på hur man mäter och därmed på hur hög tillförlitligheten är i 
studien. Har studien hög reliabilitet ger det även en möjlighet till replikerbarhet dvs 
resultat av studien skulle bli liknande ifall den genomförs ytterligare en gång (Djurfeldt 
et al., 2018, s. 104). Då den aktuella studien har inhämtat sekundära data från 
Morningstar samt Folksams index för ansvarsfullt sparande så innebär det att vid 
inhämtande av samma datamaterial för aktuell period skulle det vara identiskt med 
insamlat material. Det leder till om en extern part skulle replikera studien med samma 
metod och material skulle utfallet överensstämma med studien och därmed anser 
författarna att studien har hög reliabilitet (Djurfeldt et al., 2018, s. 104). Vid 
genomförande av en studie skall författarna ha en objektiv synpunkt för att inte låta 
dennes egna åsikter påverka resultat (Bryman & Bell, 2011, s. 158). Därmed ska 
författarna noggrant och detaljerat beskriva hur studien har genomförts. Då 
datamaterialet är inhämtat från externa parter anser författarna att den objektiva 
ställning är behållen då man ej kunnat påverka det insamlade materialet för att det är 
sekundärdata. Allt material såsom statsskuldsväxlar, valutakurser och AQR:s faktorer 
för att beräkna Alfa, går att få tag på via offentliga källor förutom det som är inhämtat 
från Morningstar som behöver efterfrågas. De datamaterialet finns att inhämta från 
andra källor. Det modeller och statistiska metoder som använts i studien är erkända och 
vedertagna och därmed ger det en höjd reliabilitet och replikerbarhet. 
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10.2 Validitet  
 

Validiteten avser hur väl frågorna ger svar på det som studien ämnar att undersöka, har 
författarna lyckats skapat mätbara frågor som ger svar utifrån studiens syfte och 
teoretiska förförståelse (Djurfeldt et al., 2018, s. 104).  Att ställa om begrepp och 
frågeställningar till konkreta frågor som går att mäta är ett svårt moment och misslyckas 
man med det så kommer undersökning inneha systematiska fel (Djurfeldt et al., 2018, s. 
104).  Då den aktuella studien är av kvantitativ karaktär som enligt Djurfeldt et al (2018, 
s.105) tenderar att ha mer validitetsproblem än den kvalitativa metoden medan 
reliabiliteten är högre vid kvantitativa studier är det viktigt att författarna är medveten 
om detta. 

Inom validitet finns det fyra olika sätt att mäta på, ett av dom är mätningsvaliditet. Det 
avser hur väl man mäter det som avses i studien (Bryman & Bell, 2011, s. 42). Den 
aktuella studien avser att mäta hållbarhet genom ES-betyg från Folksam som fokuserat 
på mänskliga rättigheter och miljöansvar. Då det är ett begrepp som har fler variabler än 
dessa och finns flertalet aktörer som sätter sina egna hållbarhetsbetyg. Anser vi ändå att 
Folksams betyg ger en bra bild av hur företagen hanterar hållbarhet. Den andra aspekten 
som studien berör är huruvida fonderna är aktivt- eller passivt förvaltade och där har 
författarna utgått från Morningstars klassificering samt fondbroschyrerna för respektive 
fond. Har man ej kunnat fastställa förvaltning har det angetts som oklassificerade, den 
gruppen kan exempelvis innehålla indexnärafonder som ej passar in i några av valda 
kategorier. Intern validitet är relaterad med kausalitet och det har att göra med 
pålitligheten av studiens resultat, att den inte beror på någon utomstående variabel  
(Bryman & Bell, 2011, s. 42). För studien är det en punkt som kan vara mottaglig för 
kritik då den riskjusterade avkastningens samband studeras utifrån ES-betyg samt 
förvaltningsstil, där variabler har använts som författarna anser ha en påverkan på 
avkastningen. Det går dock inte att utesluta att det finns fler variabler som har en 
påverkan men som inte inkluderats i studien. 

Extern validitet avser om studiens resultat kan generaliseras och då behövs ett 
tillräckligt stort urval (Bryman & Bell, 2011, s. 43). Då studien avser att mäta 
Sverigefonders riskjusterade avkastning med variabler som ES-betyg samt 
förvaltningsstil och är baserad på ett totalurval. Motiverar det att resultatet går att 
generalisera över vald population. Det fjärde kriteriet är ekologisk validitet och det har 
med påverkan på det vardagliga livet (Bryman & Bell, 2011, s. 43), då studien är avsedd 
för privatpersoner som vill göra kapitalplaceringar så kan det använda studiens resultat 
för sina investeringsbeslut. Det motiverar därmed att studien har en ekologisk validitet 
och därför bör genomföras.  
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