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Sammanfattning 
Den första hållbara fonden i Sverige startades under 1960-talet och i dag finns det ett 
hundratal hållbara fonder att investera i. Huruvida hållbara fonder presterar sämre eller 
bättre jämfört med traditionella fonder finns det skilda åsikter om. Argument till varför 
hållbara fonder skulle prestera sämre hänvisas till konsekvenser av begränsningar som 
bland annat kan resultera till en minskad diversifiering och kostsamma metoder. Andra 
hävdar motsatsen, att de metoder som används kan generera värdefull information och 
konkurrensfördelar då nya marknadsmöjligheter kan upptäckas och som därför kan leda 
till en högre avkastning. Detta har i tidigare studier undersökts genom klassificera 
fonderna efter fondens egen definition. Eftersom en formell definition om vad som 
anses vara en hållbar fond saknas väcker det tankar kring hur hållbara dessa är och 
huruvida man kan lita på marknadsföringen. Vi kommer därför i denna studie att 
använda oss av hållbarhetsbetyg som framställts av en oberoende part för att undersöka 
om ett samband finns mellan hållbarhet och fondprestation gällande Sverigefonder.!

Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns ett samband mellan Sverigefonders 
ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter samt dess riskjusterade abnormala 
avkastning. Studiens delsyfte är att undersöka om det finns någon skillnad mellan 
Sverigefonders riskjusterade abnormala avkastning beroende på dess 
hållbarhetsinriktning. Det utförs genom att studera den enskilda effekten av miljöbetyg 
respektive betyg rörande mänskliga rättigheter på den riskjusterade abnormala 
avkastningen hos Sverigefonderna. 
 
För att besvara studiens problemformulering och syften har studien genomförts med en 
kvantitativ metod och med ett deduktivt angreppssätt. I studien ingår 127 Sverigefonder 
registrerade mellan 2006-09-30−2013-09-30 där vår mätperiod sträcker sig mellan 
2006-09-30−2014-09-30. Fondernas hållbarhetsbetyg samt dess riskjusterade abnormala 
avkastning har beräknats i Microsoft Excel 2011 och sedan har statistiska tester utförts i 
Stata 12. Studiens resultat indikerar på att det finns abnormal avkastning på marknaden 
och tyder därmed på att det inte råder stark effektivitet på den svenska marknaden. 
Vidare indikerar resultatet från den multivariata analysen på ett positivt samband mellan 
finansiell prestation och hållbarhetsbetygen. Vi finner dock inte tillräckligt med bevis 
för att kunna konstatera om hållbarhetsbetygen har någon positiv eller effekt på den 
riskjusterade abnormala avkastningen. Detta eftersom att endast en av tre modeller gav 
oss ett statistisk signifikant samband. Utifrån studiens resultat kan därför slutsatsen dras 
att det inte finns någon anledning, givet samma avkastningsnivå, att inte välja det 
hållbara alternativet. Därmed kan det konstateras att investerare kan kombinera sina 
hållbara mål med sina finansiella mål.!
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1. Inledning 
Inledningskapitlet består av en problembakgrund följt av en problemdiskussion som 
slutligen smalnas av till en problemformulering, studiens syfte och studiens 
avgränsningar. Problembakgrunden innefattar en beskrivning av hållbara investeringar 
och hållbara fonder, hur utvecklingen av dessa sett ut samt dess aktualitet idag. 
Metoder för att mäta hållbarhet hos företag tas även upp och mer specifikt angående 
hållbarhetsbetyg. I problemdiskussionen resonerar vi kring hur skillnader i hållbarhet 
kan leda till finansiella konsekvenser beroende på vilket mål investerare har.  

1.1 Problembakgrund 
Sedan början av 1990-talet har marknaden för hållbara investeringar, även kallat 
Socially Responsible Investing (SRI), runt om i världen vuxit i popularitet (Renneboog 
et al., 2008a, s. 1723). Enligt 2014 Global Sustainable Investment Review har hållbara 
investeringar globalt sett ökat med mer än 60 % sedan 2012, vilket motsvarar en ökning 
på 13,3 biljoner dollar (Hale, 2016, s. 42). SRI syftar till att investera för en långsiktig 
hållbar utveckling med hänsynstagande till kommande generationer. Det är således en 
investeringsprocess som ämnar kombinera investerares finansiella mål med sociala, 
miljömässiga och etiska aspekter vid investeringsbeslutet (Renneboog et al., 2008a, s. 
1723). Det skiljer sig från den traditionella bilden av att en investerare främst söker en 
så hög avkastning som möjligt. Inom ansvarsfulla investeringar är inte en monetär 
avkastning av högsta prioritet, dessa investerare prioriterar snarare andra icke-monetära 
värden som speglar deras värderingar (Derwall et al., 2011, s. 2137). Enligt De Bondt 
och Thaler (1994, s. 4) kan därför de traditionella teorierna om rationalitet ifrågasättas 
då investerare i stället väger in moraliska aspekter vid sitt investeringsbeslut. En vanligt 
förekommande strategi som används vid hållbara investeringar är screening. Screening 
är ett samlingsnamn för olika typer av metoder som hållbara investerare och fondbolag, 
utifrån fastställda kriterier tillämpar för att systematiskt söka investeringsmöjligheter i 
företag (Renneboog et al., 2008a, s. 306). Eurosif (2014, s. 8) har klassificerat sju typer 
av strategier; normbaserad screening, temabaserad screening, exkludering, bäst-i-
klassen, integrering, engagemang och omröstning samt påverkansinvesteringar. 
 
I Sverige introducerades SRI under 1960-talet då den första etiska fonden, Aktie-Ansvar 
Aktiefond etablerades av Frikyrko- och Nykterhetsrörelsen (Scholtens & Sievänen, 
2013, s. 609). De etiska värderingarna som dessa organisationer besatt återspeglades i 
deras investeringsbeslut där branscher såsom alkohol, vapen och tobak exkluderades 
(Aktie-Ansvar, 2016). I Sverige är en av de starkaste drivkrafterna bakom SRI kyrkan, 
följt av flera institutionella investerare och pensionsfonder som regleras i syfte att 
säkerhetsställa att de prioriterar etiska frågor (Scholtens & Sievänen, 2013, s. 613). Det 
är ett intresse som har vuxit de senaste åren och enligt ordföranden i Swesif - Sveriges 
forum för hållbara investeringar, har det förvaltade kapitalet för hållbara investeringar i 
Sverige vuxit nästan tio gånger sin ursprungliga storlek mellan åren 2012 till 2014 
(Nyström, 2014). I dag finns det ett hundratal hållbara fonder att välja bland (Swesif, 
u.å), som har olika benämningar såsom hållbara fonder, ansvarsfulla fonder, etiska 
fonder eller SRI-fonder (Nilsson, 2008, s. 307). Hållbara fonder tar hänsyn till hur de 
företag som de investerar i agerar och använder sig utav olika strategier för att välja ut 
dessa utifrån ett socialt och miljömässigt ansvarstagande (Fondmarknaden, 2016). Från 
att ha varit en nischad produkt så har utvecklingen gått framåt och hållbara fonder är i 
dag ett självklart inslag i nästan all fondförvaltning (Fondmarknaden, 2016). Hållbara 
fonder delas ofta in i kategorier beroende på vilket fokus fonden ska inneha, delas där 
en vanlig kategorisering är hållbarhetsfonder, miljöfonder och ideella fonder 
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(Fondmarknaden, 2016). På den europeiska fondmarknaden ligger Sverige i framkant 
när det kommer till hållbarhet tillsammans med Storbritannien och Nederländerna 
(Bauer et al., 2005, s. 1254). 
 
I Sverige är ett vanligt sätt att hantera sitt sparande genom att placera kapital i fonder, 
då åtta av tio svenskar äger en fond utöver premiepensionen (Fondbolagens förening, 
u.å.a). Adderas premiepensionen till i beräkningen så äger 98 % av den vuxna 
befolkningen någon typ av fond (Finansportalen, u.å.a). Vid utgången av 2015 uppgick 
den totala fondförmögenheten till 3 246 miljarder kronor vilket är en ökning med 240 
miljarder kronor jämfört med 2014 (Fondbolagens förening, u.å.b). En fond är en 
portfölj med tillgångar som samägs tillsammans med andra andelsägare i fonden 
(Finansportalen, 2016). Fonden förvaltas i sin tur av en fondförvaltare som består av en 
eller flera personer via ett fondbolag. I dag finns en mängd olika typer av fonder där det 
i fondens bestämmelser anges vilka typer av tillgångar fonden ska placera i och på 
vilken marknad (Finansportalen, 2016). Fondbolagen ska utgå från andelsägarnas 
intressen, vilket innebär den bästa möjliga avkastningen utifrån fondens 
placeringsinriktning och särskilda kriterier. Hållbara fonder sätter därför stor press på 
fondförvaltarens skicklighet (Kempf & Osthoff, 2007, s. 909). Fondförvaltaren ska inte 
bara fokusera på att skapa en portfölj med så hög avkastning som möjligt till lägsta 
möjliga risk, utan denne förväntas även ta hänsyn till andra kriterier såsom hållbarhet 
(Kempf & Osthoff, 2007, s. 909). Eftersom ämnet hållbarhet är av emotionell karaktär 
finns även en utmaning för förvaltaren att förhålla sig objektiv.        
 
Enligt Jonas Nilsson (2008, s. 82) kombinerar hållbara investerare en utvärdering av 
finansiell prestation och icke-finansiella aspekter vid beslutet av att investera i hållbara 
fonder. Sammantaget finns det ett antal faktorer som påverkar och kan förklara varför 
investerare väljer att investera i hållbara fonder. Dessa faktorer är om investeraren 
upplever att sin enskilda investering kommer att ha någon påverkan på sociala, etiska 
och miljöfrågor, uppfattningen om den finansiella prestationen samt socio-demografiska 
variabler som kön, ålder, utbildning och inkomst (Nilsson, 2008, s. 322). Intresset för 
hållbara investeringar återfinns främst hos kvinnor och yngre personer, vilket är två 
grupper av investerare som allt mer blivit inflytelserika (Hale, 2016, s. 38). 
 
Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) har vid två tillfällen gett ut vägledande 
uttalanden rörande fonder som investerar ansvarsfullt för en hållbar utveckling eller är 
hållbara i något annat avseende. Under år 2015 skärpte ENF sina krav gällande 
marknadsföring av hållbara fonder som en konsekvens av den snabba utvecklingen på 
marknaden (Fondbolagens förening, 2015). Kraven innebär bland annat att fondbolaget 
måste ha en väldefinierad process för att välja ut och kontinuerligt följa upp sina 
placeringar utifrån de särskilda kriterier som fonden innehar samt att det ställs högre 
krav på vilka företag som får ingå i dessa fonder (Fondbolagens förening, 2015). En 
förändring jämfört med tidigare yttranden är att en fond som anger sig för att vara 
hållbar måste ha gjort ett offentligt åtagande (Fondbolagens förening, 2015). En annan 
skillnad från tidigare uttalanden är att de använder sig av benämningen hållbar istället 
för etisk. Det då fonderna idag avser ett bredare perspektiv på miljö, socialt ansvar och 
styrning vilket ofta kan sammanfattas under benämningen hållbarhet (Fondbolagens 
förening, 2015). 
 
För att utvärdera företagens hållbarhet finns det idag ett flertal aktörer som delar ut 
hållbarhetsbetyg. Asset4, Bloomberg, Morningstar, GES och Folksam är några av dem 
som utvärderar företag och sätter betyg på deras framgång av implementerandet av 
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hållbara aktiviteter och kvalité på rapportering. Genom att specifikt utvärdera hållbarhet 
finns således en möjlighet att jämföra kvalitén på företagens långsiktiga 
hållbarhetsinsatser och förenklar urvalet av investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Folksam, 2013). Ett ramverk för hur investerare kan integrera frågor rörande hållbarhet 
i sin beslutsprocess föreslås av “Principles for Responsible Investments” (UNPRI, u.å). 
Förutom enskilda investerare använder aktörer detta ramverk som utgångspunkt för att 
betygsätta företags hållbarhet. PRI är ett initiativ grundat av ett partnerskap mellan FN 
och FN:s Miljöprograms Finansiella Initiativ (UNEP-FI) där sex principer uppmuntras 
att följas. Principerna bygger på miljömässiga-, sociala- och bolagsstyrningsfrågor 
(ESG) som förväntas ge investerare en bredare bild av de risker och möjligheter de möts 
av i syfte att kunna allokera kapitalet i linje med företagens arbete och framsteg rörande 
miljö, socialt ansvar samt bolagsstyrning. Hållbarhetsbetyg väcker stor uppmärksamhet 
och däribland oro hos kapitalförvaltare, framförallt i segment som inte tagit hänsyn till 
hållbarhetsfrågor. Det skapar i sin tur en oro över positioneringsförhållanden gentemot 
sina konkurrenter (Financial Times, 2016). Coca-Cola fick 2006 erfara konsekvensen av 
försämrat rykte rörande miljöpåverkan och arbetsförhållanden i utvecklingsländer 
(Stubbs & Rogers, 2014, s. 624). Som svar på Coca-Colas negativa publicitet sålde 
USAs största pensionsfond av sitt innehav i Coca-Cola på 50 miljoner dollar (Stubbs & 
Rogers, 2014, s. 624). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns återkommande argument och teorier till varför hållbara fonder inte skulle 
avkasta i samma utsträckning som traditionella fonder. Konsekvenser av de 
begränsningar som ligger till grund för hållbara fonder sägs bland annat resultera av 
brist på diversifieringsmöjligheter och kostsamma metoder (Bauer, et al., 2006, s. 112). 
Ett annat argument är att ökade produktpriser skulle leda till minskad konkurrensfördel 
och därmed sämre lönsamhet (Walley & Whitehead, 1994). Det finns även de som 
argumenterar att ett motsatsförhållande råder, att genom effektiv hantering av resurser 
kan leda till konkurrensfördelar då nya marknadsmöjligheter kan upptäckas (Porter & 
Van der Linde, 1995, s. 120). 
 
Tidigare studier har genomförts för att jämföra avkastning mellan hållbara investeringar 
och traditionella investeringar i syfte att undersöka om det lönar sig att investera 
ansvarsfullt. Studier som har resulterat i att det inte finns någon skillnad i prestation 
mellan hållbara fonder och traditionella fonder tyder på att hållbara fonder inte kan ses 
som ett sämre alternativ (Hamiltion et al., 1993; Bauer et al., 2005; Bauer et al., 2006; 
Utz & Wimmer 2014). Det eftersom bevis saknas för att hållbart ansvarstagande skulle 
ha en negativ påverkan på̊ fonders avkastning. Renneboog et al. (2008b, s. 321) har i sin 
omfattande studie funnit att hållbara fonder i USA, flertalet länder i Europa, Asien och 
Oceanien underpresterar jämfört med portföljer baserade på inhemska jämförelseindex.  
Resultatet var inte statistiskt säkerhetsställt för alla länder som ingick i studien. Sverige 
var dock ett undantag där en negativ effekt på den finansiella prestationen bevisades för 
de hållbara fonderna (Renneboog et al., 2008b, s. 321). I en studie utförd av Derwall et 
al. (2005) fann de en signifikant skillnad mellan hållbara- och traditionella fonders 
riskjusterade abnormala avkastning som bevisar att hållbara investeringar är 
fördelaktiga. Vidare drar de slutsatsen att resultatet inte beror på marknadens känslighet, 
investerarstil eller industriavvikelser (Derwall et al., 2005, s. 61). 
 
Hållbara fonder, är som tidigare nämnt ofta skapade genom screeningmetoder. Enligt 
Eurosif (2014, s. 59), är de vanligaste screeningmetoderna som används i Sverige 
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negativ screening och normbaserad screening. Valet av screeningmetod beror enligt 
Derwall et al. (2011, s. 2141) vilket värde man söker som investerare. De menar att det 
finns två olika typer av investerare, de investerare som eftersöker att investera utefter 
finansiell lönsamhet och en investerare som eftersöker att investera utefter sina sociala 
och etiska värderingar (Derwall et al., 2011, 2137). Den vinstsökande investeraren 
tenderar att använda sig av positiv screening vilket skiljer sig från den värdesökande 
investeraren som använder sig av negativ screening (Derwall et al., 2011, s, 2141). 
Tidigare studier har även undersökt huruvida valet av screeningmetod påverkar 
portföljens prestation. Screeningmetoderna medför att populationen av tillgångar 
begränsas och därmed finns det färre tillgångar att tillgå vilket kan påverka fondens 
diversifieringsmöjligheter (Bauer et al., 2006, s. 112). Enligt Capelle-Blancard & 
Monjon (2014, s. 514) påverkas diversifieringen i en portfölj av negativ screening då 
hela branscher exkluderas jämfört med positiv screening. Detta i enlighet med Kempf & 
Osthoff (2007 s. 921) som fann att portföljer som valts ut genom positiv screening och 
“bäst i klassen” har en högre avkastning. Argument för att screening kan leda till en 
högre avkastning beror på att värdefull information kan genereras som inte finns 
inkluderat i aktiepriset (Renneboog et al., 2008b, s. 304). Andra argument är att 
screeningmetoder kan finna företag med överlägsen bolagsstyrning och ledande 
kompetens eftersom att det anses vara relaterat till Corporate Social Responsibility 
(CSR) (Renneboog et al., 2008b, s. 305). Genom screeningmetoder kan även potentiella 
kostnader undvikas relaterade till sociala eller miljömässiga kriser hos företag 
(Renneboog et al., 2008b, s. 305). 
 
Det finns ingen tydlig definition om vad som anses vara hållbara fonder då 
uppfattningen om dess innebörd kan variera mellan individers personliga värderingar 
och över tid (Fondbolagens förening, 2015). Då fondmarknaden för hållbara fonder har 
genomgått en snabb utveckling så har definitionen gått från etik i vid bemärkelse till att 
det i dag avser ett bredare perspektiv på miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) 
(Fondbolagens förening, 2015). Definitionen av hållbara fonder, och dess egentliga 
hållbarhet har ifrågasatts då det observerats att fonder självklassificerar sig som hållbara 
utifrån sina egna objektiv och inte sina handlingar (Kim et al. 2000, s. 309). Kim et al. 
(2000) fann att 50 % av hållbara fonder missklassificerar sig och 33 % av dessa har en 
allvarlig missklassificering. Ofta är incitamentet att klättra i ranking för prestation i 
relation till konkurrenter med samma uttalade objektiv (Kim et al., 2000, s. 311). Det 
saknas även en tydlig avgränsning mellan en hållbar fond från en traditionell fond. 
Kempf & Osthoff (2008, s. 1202) har funnit bevis på att hållbara fonder i USA har en 
högre ranking av hållbar ansvarstagande som därtill är stabil över tid. De drar därmed 
slutsatsen att hållbara fonder håller sitt löfte om hållbarhet på den amerikanska 
fondmarknaden. I kontrast finner Utz & Wimmer (2014) att det inte finns någon 
skillnad i hållbara tillgångar mellan hållbara och traditionella fonder med lågt ESG-
betyg. Därför drar de slutsatsen att hållbara fonder i USA inte kan garantera att icke-
hållbara företag exkluderades (Utz & Wimmer, 2014, s. 80). Det går emot den 
gemensamma uppfattningen om att traditionella tillgångar screenas bort. De menar 
därmed att det finns skäl att misstänka att hållbara fonder har blivit ett försäljningsknep 
där de är en produkt som företag marknadsför för att generera vinst till fondförvaltare, 
än en pålitlig tillvägagångssätt att investera hållbart (Utz & Wimmer, 2014, s. 80). 
Sanningshalten i en fonds hållbarhetsattribut har även undersökts i Sverige, där det har 
visat sig att hållbara fonder i större utsträckning håller sitt löfte om att vara hållbara till 
skillnad från de utländska studierna (Gimbergsson & Kårebrand, 2015). 
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Baserat på de tvetydiga resultaten gällande hållbarhet och finansiell prestation, kan 
ingen slutsats dras om att avkastningen är bättre eller sämre i hållbara fonder jämfört 
med traditionella fonder. De studier som har utförts baseras på datamaterial från olika 
marknader, olika tidsperioder och mätmetoder samt olika preferenser då det kommer till 
definitionen av hållbarhet. Definitionen av hållbarhet är i många studier baserade på vad 
fonden själv utger sig för att vara genom att utgå från fondernas namn. Även om det 
finns många aktörer som ger ut hållbarhetsbetyg så påpekar Utz & Wimmer (2014, s. 
12) att få studier har genomförts genom att inkludera den faktiska hållbara prestationen. 
Vidare så ämnar de tidigare studierna jämföra två grupper, traditionella investeringar 
och hållbara investeringar. Det medför att graden av företagens ansvarstagande blir 
oväsentlig i dessa studier då denna aspekt inte inkluderas. Genom att flytta fokus från 
att rubricera fonder i två grupper, hållbara och traditionella för att istället fokusera på till 
vilken grad de uppfyller kriterierna i ett ESG-betyg så bidrar detta till att en ökad 
transparens för ESG-betygets betydelse för investerare. I och med att utvecklingen går 
mot att allt fler företag blir mer ansvarsfulla anser vi att skillnaden mellan de två 
grupperna blir allt mer diffusa och betydelsen kommer falla på nivå av ansvarsfullt 
företagande snarare än definitionen. Studiens fokus kommer därför inte att ligga på att 
jämföra dessa två grupper utan istället studera sambandet mellan fondens ESG-betyg 
och dess finansiella prestation. 
 
1.3 Problemformulering  
Finns det ett samband mellan hållbarhet och finansiell prestation gällande 
Sverigefonder? 

1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att undersöka om det finns ett samband mellan Sverigefonders 
ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter och dess riskjusterade abnormala 
avkastning för åren 2006-09-30−2014-09-30. Studiens delsyfte är att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan Sverigefonders riskjusterade abnormala avkastning 
beroende på dess hållbarhetsinriktning genom att separera ESG-betyget till ett 
miljöbetyg (E-betyg) och ett betyg gällande mänskliga rättigheter (S-betyg).  

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Det teoretiska bidraget är utfyllnad av kunskap angående huruvida den sammantagna 
nivån av ansvarsfullt företagande i fonder påverkar dess finansiella prestation. Det 
möjliggör vidare en ökad förståelse för ESG-betygets påverkan på en fonds 
riskjusterade abnormala avkastning. Positioneringen av vår studie till skillnad från 
tidigare studier som utförts i andra länder är att majoriteten har valt att undersöka 
hållbara fonder, eller skapat hållbara portföljer, utefter vad fonden eller tillgången själv 
utger sig för att vara. Detta absorberar hur investerarens uppfattning och förmåga att 
analysera marknadsförd hållbarhet avspeglas i tillgångarnas pris men inte fondens eller 
tillgångens hållbarhet i sig. Eftersom denna studie undersöker nivån av hållbarhet hos 
Sverigefonder genom användandet av ESG-betyg tillför studien ett teoretiskt bidrag 
med vad hållbarhetsnivå per definition bidrar med till fondens finansiella prestation. 
 
Denna undersökning tillför även praktiska bidrag. Det är av intresse för investerare som 
avser att investera hållbart att se ifall det är möjligt att kombinera hållbara mål med 
finansiella mål. Det då studien bidrar till en ökad transparens av ESG-betygets betydelse 
för finansiell prestation. Genom att undersöka om det finns en skillnad i finansiell 
prestation beroende på ESG-betyg kan detta även ge en vägledning till val av fond. 
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1.6 Avgränsningar  
I denna studie ingår Sverigefonder samt de företag som fonderna investerat i under 
tidsperioden 2006-09-30−2014-09-30. De Sverigefonder som inkluderas i studien 
baseras på Morningstars definition av en Sverigefond. Definitionen av Sverigefonder är 
fonder som placerar majoriteten i svenska tillgångar, men det kan förekomma ringa 
innehav i utländska företag eller större portioner i de fall tillgångarna i fonden köpts upp 
av utländska företag. Vidare så har fondernas start- och slutdatum erhållits från 
Morningstar där vi har valt att exkludera de Sverigefonder som avslutats innan 2006-09-
30 och de som startat efter 2013-09-30. Vi har även valt att behålla de fonder som inte 
existerat under hela mätperioden för att undvika survivorship bias, vilket kan leda till 
felaktiga resultat och slutsatser.  
 
Från Folksams publicerade rapporter “Index för ansvarsfullt företagande” har 
hållbarhetsbetyg gällande miljö (E-betyg) och mänskliga rättigheter (S-betyg) hämtats. I 
denna uppsats kommer benämningen ESG-betyg att användas vilket är ett genomsnitt 
av fondens E-betyg och S-betyg. Som tidigare nämnt bygger ESG-betyget på hantering 
av miljömässiga-, sociala- samt bolagsstyrningsfrågor. Eftersom vi valt att använda oss 
av Folksams betyg kommer endast de två första frågorna att beaktas, då Folksam inte 
betygsätter företag efter hanteringen av bolagsstyrningsfrågor. Folksams betyg baseras 
på rapportering från GES Investment Services som ger ut information om företagens 
hållbarhetsarbete samt dess framsteg. Denna historiska information har sedan bearbetats 
av Folksam för framtagning av hållbarhetsbetyg som gäller för kommande år. GES 
betygsskala bestående av bokstäver har sedan av Folksam omvandlats till siffror mellan 
0-7. Folksam har under årets tredje kvartal, mellan åren 2006 till 2009 publicerat årliga 
sammanställningar av betyg för alla bolag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen 
den 31 maj. Efter 2009 har de dock valt att utföra denna sammanställning vartannat år 
vilket innebär att uppdaterade betyg släppts för åren 2011, 2013. Eftersom att ESG-
betyget anses vara hållbart i upp till tre år (Wimmer, 2012, s. 10), har vi därför valt att 
använda de befintliga betygen på tillgångarna för de år som sammanställningen saknas. 
Detta val kan även motiveras av att det är de senaste tillgängliga betygen som 
investerare baserar sina beslut på. Då Folksam endast betygsätter svenska företag saknas 
betyg för de utländska företagen. ESG-betyg för de utländska företagen finns 
tillgängligt men är då framtagna av andra institutioner. Detta innebär att betygsättningen 
kan skilja sig från Folksams betyg och vi har därför valt att exkludera dessa tillgångar 
från studien. För att tidsperioden för betygsättningen ska överensstämma med fondernas 
innehav har information om fondinnehav hämtats från Finansinspektionen som 
redovisar fondinnehav per kvartal. Därav ingår, i denna studie, de företag som fonderna 
har investerat i under slutet av tredje kvartalet varje år vid beräkningen av ESG-betyget.  
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2. Vetenskaplig metod 
I detta kapitel belyser vi de utgångspunkter och perspektiv som ligger till grund för 
studiens metod. Först presenteras valet av ämne följt av förförståelse, perspektiv och 
vetenskapliga utgångspunkter. Det följs sedan av en redogörelse kring val av metod och 
en beskrivning av studiens angreppssätt. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion 
kring tillvägagångssättet vid den litteratursökning och kritik mot de valda källorna. 
 

2.1 Ämnesval 
För oss som studieförfattare fanns tidigt ett intresse för hållbarhet på grund av dess 
aktualitet och snabba utveckling. Med finansiering som huvudämne inom 
civilekonomprogrammet så fanns en önskan om att kombinera dessa två ämnen, och 
studera finansiering ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett ämne som kombinerar hållbarhet 
med finansiering är ansvarsfulla investeringar. Hållbara fonder har vuxit explosionsartat 
i popularitet, och har fått en stor uppmärksamhet av forskare. Inom området finns en 
mängd olika studier där många har valt att studera och jämföra avkastning mellan 
hållbara fonder och traditionella fonder. Ändock, som tidigare nämnt, baserade många 
sitt urval av hållbara fonder enbart på dess namn och inte hur hållbara tillgångarna i 
fonderna faktiskt är. Under 2015 utfördes en studie vid Umeå universitet av 
Gimbergsson & Kårebrand (2015) där syftet var att undersöka om hållbara 
Sverigefonder faktiskt investerar mer hållbart än traditionella Sverigefonder. Baserat på 
ESG-betyg från Folksam fann de att hållbara Sverigefonder faktiskt investerar mer 
hållbart. Då hållbarheten i Sverigefonder är statistisk säkerställt, uppkom iden om att 
undersöka sambandet mellan lönsamhet och hållbarhet i Sverigefonder. Då ingen 
liknande studie inom detta har hittats så bestämde vi oss att genomföra vår studie inom 
detta område. 
 

2.2 Förförståelse 
Det är viktigt att författarna är väl medvetna om den förförståelse de besitter, såsom 
personliga erfarenheter och utbildning eftersom det kan påverka studien på ett medvetet 
eller ett omedvetet sätt (Johansson Lindfors, 1993, s. 25). Värderingar såväl som 
fördomar kan uppkomma när som helst under forskningsprocessen vilket i sin tur kan 
påverka studien och dess resultat (Bryman, 2011, s. 43). Det är även viktigt för läsaren 
att känna till författarnas förförståelse då denne kan tillgodogöra sig studien på ett bättre 
sätt med denna kännedom (Bjereld et al., 2009, s. 14). Av dessa anledningar har en 
strävan förelegat att inta en så objektiv ställning som möjligt till studien bibehållits. De 
förkunskaper vi besitter inom ämnet har erhållits genom studier inom 
civilekonomprogrammet med inriktning mot företagsekonomi vid Umeå Universitet. 
Förutom kurser inom företagsekonomi har vi även läst ämnen som nationalekonomi, 
statistik och juridik. Under vår sjunde termin har vi båda valt att fördjupa oss inom 
finansiering där vi har läst Financial Management D. I denna kurs har modellen CAPM 
varit den mest förekommande modellen för att beräkna förväntad avkastning. Det 
föranleder att vi är välbekanta med denna modell och är medvetna om dess brister samt 
den kritik som existerar mot modellen. I denna studie kommer vi även att använda oss 
utav Fama & French tre-faktor modell samt Carharts fyr-faktor modell som är 
utvecklade versioner av CAPM där fler riskfaktorer har inkluderats. Dessa modeller har 
vi inte en lika djup förståelse för, men vi anser oss vara tillräckligt bekanta med 
terminologin för att kunna använda dessa. Vi anser att denna kombination av kunskap 
som vi har tillförskaffat oss är en god grund för att genomföra denna studie, där våra 
föreställningar inte kommer att påverka studiens resultat i någon nämnvärd riktning. Vi 
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båda har grundläggande kunskap vad gäller hållbarhet då det dels studerats i kurser 
relaterade till ämnet och dels varit ett återkommande område som berörts i andra kurser 
inom utbildningen. Vi är medvetna om att hållbarhet är ett subjektivt ämne där 
begreppet kan skilja sig mellan individer på grund av skillnader i värderingar och 
attityder.  
 
2.3 Perspektiv 
Ett ämne kan betraktas utifrån olika perspektiv och därför är det viktigt att ange vilket 
perspektiv författarna av en studie utgår från för att studera verkligheten (Svenning, 
2003, s. 22). Då studiens perspektiv är nära relaterat till dess frågeställning kan ett 
angett perspektiv vägleda författarna genom arbetets olika moment (Svenning, 2003, s. 
23). Vidare så kan ett angett perspektiv förhindra läsaren av studien att applicera sitt 
egna perspektiv då det kan skapa missförstånd då det troligen inte överensstämmer med 
författarnas (Bjereld et al., 2009, s. 17). Denna studie utgår från ett investerarperspektiv 
då studiens resultat förväntas ge vägledning för investerare som väljer mellan hållbara 
och traditionella fonder. Vidare så kan studiens resultat vara intressant för 
fondförvaltare, då de ska utgå från andelsägarnas intressen. Andelsägarna är mån om 
den bästa möjliga avkastningen men hänsyn till fondens placeringsinriktning och 
särskilda kriterier. 
 

2.4 Verklighetssyn 
Ontologiska ståndpunkter påverkar hur forskare ser på omvärlden samt vad som anses 
vara verklighet. Enligt Bryman (2011, s. 36) finns det två ontologiska synsätt, 
objektivism eller konstruktionism. Den förstnämnda inriktningen innebär att sociala 
företeelser och dess betydelse existerar oberoende av de sociala aktörer och dess 
handlingar (Saunders et al., 2011, s. 112). Den andra inriktningen med benämningen 
konstruktionism vilket innebär att verkligheten ses utifrån sociala aktörer som i sin tur 
skapar sociala företeelser där verkligheten är under en ständig förändring (Bryman, 
2011, s. 37). Den ontologiska ståndpunkt vi har valt att utgå från i denna studie är 
objektivism då vi ämnar undersöka om ett samband existerar mellan hållbarhetsbetyg 
och Sverigefonders riskjusterade abnormala avkastning. För att undersöka detta utgår vi 
ifrån insamlad data som senare kommer att testas statistiskt vilket styrker vårt val av 
ståndpunkt. Med hänsyn till detta anser vi att en konstruktionistisk vetenskapssyn inte är 
tillämplig då denna studie inte kommer att tolka och värdera handlingar och beteenden. 
Utifrån studiens problemformulering och syften ämnar vi observera samt analysera 
dessa samband utan att våra egna värderingar kommer att påverka resultatet vilket i sin 
tur betonar den eftersträvande objektiviteten i studien. Enligt Johansson Lindfors (1993, 
s. 45) och Bryman (2011, s. 43) kan en objektiv ansats vara svårt för författarna att anta 
då det innebär att de ska inneha ett värderingsfritt arbetssätt genom hela studien. Då vi i 
denna studie inte väljer att kategorisera fondernas hållbarhet utan använder oss utav ett 
hållbarhetsbetyg som tagits fram av oberoende part innebär detta att vi inte kommer att 
ha någon delaktighet i bedömningen. Baserat på studiens design kan valet av metoder 
också förknippas med objektivitet samt faktiska bevis. 
 

2.5 Kunskapssyn  
Enligt Saunders et al. (2011, s. 109) är det viktigt att utvärdera och specificera sin 
kunskapssyn då det präglar studieprocessen och således studiens resultat. 
Kunskapssynen, även kallat epistemologi, handlar om vilken kunskap som kan anses 
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acceptabel inom ett ämnesområde (Bryman, 2011, s. 29). De mest förekommande 
epistemologiska ståndpunkterna är hermeneutik och positivism vilket kan beskrivas som 
varandras motsatser (Bjereld, 2009, s. 73). Vid hermeneutik ligger den subjektiva 
verklighetsuppfattningen i fokus där syftet är att förstå och tolka det sociala beteendet 
snarare än att förklara det (Johansson & Lindfors, 1993, s. 57). Enligt Bjereld (2009, s. 
73) har forskaren som väljer hermeneutik ett intresse i att skildra människors livsvärldar 
och upplevelsen av denna medan valet av positivism baseras snarare på intresset av 
strukturens betydelse samt orsaksförklaringar. Vidare bygger positivismen på mätbarhet 
och kvantitativa metoder där en objektiv datainsamlingsmetod förespråkas och innebär 
ofta att hypoteser utformas från befintliga teorier (Bryman, 2011, s. 30). Denna studie 
kommer att utgå från existerande teorier och baseras på kvantitativ data som sedan 
kommer genomgå en statistisk analys. Detta för att besvara vår problemformulering, 
syften och hypoteser vilket karaktäriserar en positivistisk kunskapssyn. Med denna 
studie ämnar vi bidra till den befintliga forskningen med hållbarhetbetygets effekt på 
den riskjusterade abnormala avkastningen vilket ytterligare styrker att vår studie präglas 
av en positivistisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 30). 
 

2.6 Metodval  
Det finns olika metoder för att studera det valda problemet och enligt Saunders et al. 
(2011, s. 154) finns onekligen ett förhållande mellan metodval och studiens resultat där 
implementering av olika metoder kan leda till olika resultat. Alternativen för praktisk 
forskningsmetod är antingen av en kvantitativ eller kvalitativ natur (Abbott & 
McKinney, 2012, s. 35). En kvantitativ forskningsmetod är lämplig när studien ämnar 
beskriva eller mäta ett fenomen, ofta av numerisk karaktär (Abbott & McKinney, 2012 
s. 35). Bryman (2011, s. 175) beskriver den kvantitativa forskaren som intresserad av att 
förklara samband genom att mäta och studera kausalitet. Även generalisering är viktigt 
för den kvantitativa forskaren vilket enligt Bryman (2011, s. 169) identifierar betydelsen 
av en replikerbar studie. När forskaren istället vill ge en beskrivning av ett fenomen, 
eller hur det ter sig, genom att observera processer eller interaktion passar kvalitativ 
studie bättre (Abbott & McKinney, 2012, s. 36). 
 
Valet av en kvantitativ metod ansågs vara bäst lämpad för denna studie baserat utifrån 
studiens perspektiv och kunskapssyn samt karaktäristika av datamaterial. Då 
datamaterialet är av numerisk karaktär och kommer analyseras i grafer och tabeller 
anses en kvantitativ metod som bäst lämpad enligt Saunders et al. (2011, s. 151) och i 
enlighet med författarna ovan. Även Denscombe (2014, s. 344-345) styrker det 
kvantitativa metodvalet då han anser att kvantitativ forskning förknippas med 
författarens opartiskhet och analys i form av variabler. Det överensstämmer med vårt 
objektiva synsätt då vi observerar verkligheten genom att studera Sverigefonders 
hållbarhetsbetyg, framställda av en extern part och dess finansiella prestation. Eftersom 
tillgång fanns till ESG-betygen och vi inte själva utvärderat företagens hållbarhetsarbete 
minskar risken för subjektivitet från vår sida. Vi vill även lyfta generaliserbarhet som 
viktigt i denna studie och kommer därefter att välja ett totalurval. Vi anser även att 
replikerbarhet av studien är central för dess tillförlitlighet och avser därför att vara 
transparenta i vår beskrivning av tillvägagångssätt. En av fördelarna med kvantitativ 
metod är att resultaten ses som tillförlitliga då de genomgått statistiska signifikanstester 
(Denscombe, 2014, s. 379). Tillförlitligheten med kvantitativa studier för även med sig 
en nackdel då det finns en risk att förlita sig på missvisande resultat i de fall kvalitén på 
studien är låg. En annan nackdel som Denscombe (2014, s. 381) identifierat är att trots 
det opartiska förhållningssättet kan forskarens omdöme och beslut genom 
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analysprocessen påverka resultatet. Trots de ovannämnda nackdelarna med kvantitativ 
metod anser vi denna metod som mest lämpad till det samband vi ämnar studera. 
Genom att ha vetskap om metodens brister kan vi som författare ha detta i åtanke 
genom hela undersökningsprocessen för att undvika dessa till största möjliga mån. 
 

2.7 Angreppssätt  
Vid genomförandet av en samhällsvetenskaplig studie finns det i huvudsak två olika 
typer av angreppssätt som en forskare kan använda sig av som beskriver relationen 
mellan teori och empiri (Bryman, 2011, s. 28). Forskningsansatsen kan antingen vara 
deduktiv eller induktiv (Saunders et al., 2011, s. 127). Vid en deduktiv ansats utgår 
forskaren ifrån tidigare teorier och granskar dessa mot verkligheten medan en induktiv 
ansats går åt motsatt håll (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). I denna kvantitativa studie 
kommer en deduktiv ansats att användas vilket är den vanligaste uppfattningen om 
relationen mellan praktik och teori. I vår studie kommer datamaterial att samlas in för 
att studera förhållandet mellan bestämda variabler som sedan kommer att testas 
statistiskt och analyseras utifrån befintlig teori. Det för att besvara den angivna 
problemformuleringen samt uppfylla studiens syften. Det valda arbetssättet följer tydligt 
den deduktiva processen som finns illustrerad i Figur 1. Olsson & Sörenssen (2011, s. 
48) styrker vårt val av ansats då de anser att en deduktiv ansats lämpar sig bäst på en 
kvantitativ studie. Angreppssättet styrks även av Patel & Davidsson (2011, s. 23) som 
menar att fördelen med ett deduktivt angreppssätt är att objektiviteten antas stärkas då 
utgångspunkten ligger i befintlig teori vilket ytterligare styrker vårt val av ansats. Dock 
menar Patel & Davidsson (2011, s. 23) att författarna bör ha i åtanke att den teori som 
används som utgångspunkt kan påverka studien så att ny kunskap inte genereras. Det 
har vi haft i åtanke vid genomförandet av vår studie och tagit en objektiv ställning till 
tidigare forsknings resultat och argument. Vidare anses en deduktiv ansats vara kopplat 
till ett ontologiskt synsätt och en positivistisk kunskapssyn (Bryman, 2011, s. 27), vilket 
denna studie har.      

!

Figur 1. Processer som ingår vid ett deduktivt angreppsätt. 
Källa: Bryman (2011, s. 26). Redigerad av författarna. 

En induktiv ansats används för att utröna sambandet mellan teori och forskning genom 
att behandla teorin som resultatet av forskningen (Bryman, 2011, s. 28). Vid en sådan 
ansats dras därför generaliserbara slutsatser som baseras på underlag av observationer 
(Bryman, 2011, s. 28). Enligt Saunders et al. (2011, s. 127) är en induktiv ansats 
lämplig vid kvalitativa studier där det ämnas förstå anledningen till ett socialt fenomen. 
Då vi ej ämnar skapa nya teorier utan snarare bekräfta och utveckla befintliga teorier 
med empiriskt material kommer därför denna studie inte att utföras enligt en induktiv 
ansats. 
 

2.8 Litteratursökning 
Vid en litteratursökning görs en noggrann genomgång av existerande och betydelsefull 
litteratur inom det valda ämnesområdet i syfte att finna ämnesrelevant kunskap, begrepp 
och teoribildning (Bryman, 2011 s. 97). En litteraturgenomgång styrker även 

Teori Hypoteser Datainsamling  Resultat 
Hypoteserna 

bekräftas eller 
förkastas 

Omformulering 
av teorin 
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författarnas trovärdighet eftersom det krävs en kritisk förmåga för att granska 
information och ha denna som grund för den egna argumentationen (Bryman, 2011, s. 
97). Vår teoretiska referensram baseras främst på vetenskapliga artiklar, böcker och 
hemsidor. Inledningsvis så har en omfattande litteratursökning genomförts via databaser 
som finns tillgängliga vid Umeå Universitetsbibliotek, där de mest använda databaserna 
har varit Business Source Premier, Emerald Journals och Sciences Direct Economics. 
Litteratursökning har även skett via Google Scholar. De sökord som bland annat har 
använts är “Social Responsible Investments (SRI)”, “ESG”, “ESG scores”, “ESG-rating 
performance”, “ESG ratings funds”, “ESG fund performance”, “ESG fund return”, 
“ethical mutual funds”, “ethical investing”. Sökningar har resulterat i en mängd 
vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet. I de fall vetenskapliga artiklar 
innehållit hänvisningar till tidigare studier när dessa har legat till grund för deras studie 
har fler relevanta artiklar funnits genom att eftersöka dessa. Detta har varit nödvändigt 
för att hitta primärkällor till den forskning som omnämnts och har utförts genom 
sökningar på artikelns titel och forskarnas namn. För att finna finansiella teorier och 
modeller utgick vi från Bodie et als. (2011) bok Investments and Portfolio Management 
för att sedan använda oss utav hänvisningarna för att leta upp orginalförfattarna av 
dessa. Även sökningar i Diva-portal samt Uppsatser.se har gjorts för att försäkra att det 
inte finns tidigare uppsatser som är skrivna av studenter inom det valda ämnet. 
 

2.9 Källkritik 
När vetenskapliga artiklar, litteratur, information från Internet samt andra källor har 
inhämtas för denna studie, är det av stor vikt att dessa granskas. Det bedömdes 
essentiellt att granska inhämtade vetenskapliga artiklar, litteratur, information från 
internet och andra källor som studien bygger på eftersom tillförlitligheten kan variera 
mellan olika källor (Ejvegård, 2009, s. 71). Vi har utgått från fyra kriterier som skildras 
av Thurén (2013, s. 7) för att öka studiens tillförlitlighet genom att granska vårt val av 
litteratur. Dessa kriterier är äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 
2013, s. 7)       
 
Det första kriteriet äkthet innebär att källan är vad den utger sig för att vara och inte är 
förfalskad (Thurén, 2013, s. 7). Det har vi tillmötesgått genom att använda oss utav 
vetenskapliga artiklar som är granskade och citerade av andra forskare vilket ökar både 
trovärdigheten samt kvalitén. Även en bedömning har gjorts gällande de antaganden 
och slutsatser som har framkommit i artiklarna där vi har ansett dessa som rimliga då de 
styrks av flera författare som har skrivit artiklar inom samma område. Vidare har vi i så 
stor utsträckning som möjligt använt oss av primärkällan. I studien har det även 
inkluderats ett fåtal artiklar från nyhetssidor för att belysa aktualiteten inom ämnet. 
Dessa har dock inte använts i någon större utsträckning. Vi har även använt oss av ett 
fåtal Internetkällor även om det generellt anses ha en lägre trovärdighet då det är svårare 
att kontrollera vem som har publicerat texten och i vilket syfte. Vi motiverar 
användningen av dessa med att vi anser dem som pålitliga då de har inhämtats från 
myndigheters hemsidor eller andra institutioner och företag. Det bör därmed ge en hög 
trovärdighet samt vetenskaplighet och även svara mot äkthetskravet. 
 
Det andra kriteriet är tidssamband och betyder att ju längre tid som går mellan en 
händelse och berättelsen av denna händelse, desto större risk finns det att källan 
förvränger händelsen (Thurén, 2013, s. 7). Därför anses en källa som ligger närmare den 
beskrivna tidshändelsen mer adekvat jämfört med en källa som uppkommit långt efteråt 
(Ejvegård, 2009, s. 73). Johansson Lindfors (1993, s. 89) menar dock att det är även 
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viktigt att undersöka äldre forskning. Då ansvarsfulla investeringar är ett relativt nytt 
forskningsområde som har fått ett allt större fokus på senare år, så har det inneburit att 
många av de vetenskapliga artiklarna som används i studien varit publicerade under 
2000-talet och därför legat varandra nära i tiden. Vi anser därför att trovärdigheten för 
dessa ökar. Vidare har vi i vår teoretiska referensram använt oss av finansiella teorier 
och modeller som kan dateras så långt tillbaka som år 1952. Dessa har använts eftersom 
de anses betydelsefulla inom området på grund av att äldre teori har lagt grunden till en 
mängd teorier som används i nutid. Därför anser vi att de valda teorierna och 
modellerna fortfarande är aktuella. Vi har även kompletterat dessa teorier med kritik 
och inkluderat utvecklingar av dessa för att bekräfta deras användbarhet även i nutid.
  
Det tredje kriteriet gällande oberoende innebär att källan ska stå för sig själv och inte 
vara en avskrift eller ett refererat av en annan källa (Thurén, 2013, s. 8). Därför ska 
primärkällor användas framför sekundärkällor. Det kan vara problematiskt att förlita sig 
på sekundärkällor då det medför en större risk att tolkningen av den ursprungliga texten 
förvrängs (Bryman, 2011, s. 130). Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss 
av ursprungskällor. Då vetenskapliga artiklar till stor del refererar till andra artiklar och 
studier har vi i samtliga fall letat upp dessa för att undvika att förhindra att 
informationen har blivit misstolkad. 
 
Det sista kriteriet är tendensfrihet och implicerar att källan ska vara opartisk och 
objektiv där det inte ska finnas skäl att misstänka att källan presenterar en felaktig bild 
av verkligheten på grund av personliga, ekonomiska eller andra intressen (Thurén, 2013, 
s. 8). Kriteriet kan vara svårt att bedöma då forskarnas intressen oftast inte omnämns 
men Thurén (2013, s. 75) menar att vetenskapliga studier anses inneha en hög 
tillförlitlighet. Därför anser vi att de artiklar som inkluderats i denna studie som blivit 
vetenskapligt granskad inte ger en oriktig bild av verkligen. För att minimera risken för 
tendens har vi även valt att jämföra artiklar från olika författare mot varandra för att se 
om det finns något stöd för deras resonemang. Av de valda artiklarna anser vi att 
författarna till stor del framhåller samma uppfattningar och att resultaten baseras efter 
sin egen studie vilket vi anser styrker trovärdigheten. Vi är även medvetna om att 
artiklar från nyhetssidor och Internetkällor kan vara skrivna utifrån ett motiv och 
därmed tenderar att förvränga verklighetsbilden. Därför har användningen av dessa 
begränsats då det är svårare att kontrollera vem som publicerat texten och i vilket syfte. 
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3. Teoretisk referensram 
I kapitlet redogörs ämnesrelaterade begrepp, teorier och tidigare forskning som är 
relevant gentemot studiesyftet. Inledningsvis behandlas begrepp såsom CSR, SRI och 
ESG-betyg. Det följs sedermera av en genomgång av den Effektiva marknadshypotesen, 
Modern portföljteori och därefter presenteras tre prissättningsmodeller. Avslutningsvis 
presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen där de viktigaste 
aspekterna lyfts fram.   
 
3.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 
Under senare år har CSR blivit en samlingspunkt för beslutsfattare och allmänheten som 
kräver att företag tar ett större ansvar gentemot samhället, miljön och andra berörda 
parter. CSR inkluderas i denna studie på grund av dess koppling till det valda 
ämnesområdet eftersom hållbara investeringar är nära relaterat till konceptet. Det då 
dessa investeringar ämnar investera i företag som tar hänsyn till dessa frågor på ett 
ansvarsfullt sätt (Olsson, 2007 s. 2).  
 
CSR är ett koncept som kan spåras tillbaka till 1800-talet då visionära företagsledare 
insåg vikten av CSR (Smith, 2003, s. 52). Som ett modernt begrepp har det vuxit fram 
sedan publikationen av Howard R. Bowens bok Social Responsibilities of the 
businessman från 1953 som behandlar företagares sociala ansvar (Caroll, 1979, s. 497). 
Sedan dess har koncept och idéer gällande CSR utvecklats och idag handlar det inte 
längre om att organisationer och företag ska engagera sig i CSR, utan i stället hur de ska 
göra det (Smith, 2003, s. 58).  Grundsyftet med CSR är att företag ska ta ansvar för sin 
påverkan på samhället och att de möter de krav som ställs från intressenter genom att 
lägga resurser på detta (McWilliams & Siegel, 2001, s. 117). Enligt Smith (2003, s. 67) 
bör ett företags CSR-strategi vara unikt och vara tydligt avspeglat i företagets mål och 
visioner. Annars finns en risk för ett misslyckande då implementerandet av CSR-
aktiviteter inte uppfattas som ett genuint åtagande (Smith, 2003, s. 67). 
 
Då det finns många motstridiga mål och syften med CSR är det svårt att finna en tydlig 
definition, vilket kan skapa en förvirring kring begreppet (Armstrong & Green, 2013, s. 
1926). Enligt Armstrong & Green (2013, s. 1927) är det viktigt att företag är tydliga 
med definitionen av CSR för att skapa en gemensam förståelse hos alla intressenter 
inom företaget. Europa kommissionen (2011) definierar CSR som företagens ansvar för 
deras påverkan på samhället och beskriver vad ett företag bör göra för att uppfylla detta 
ansvar. För att företagen ska kunna hantera CSR-frågor förväntas de ha utvecklade 
processer där de integrerar sociala- och miljömässiga aspekter i både 
affärsverksamheten och i sin övergripande företagsstrategi (Europakommissionen, 
2011). Arbetet med CSR ska ske i samarbete med företagets intressenter och begränsas 
därför inte till företaget utan ska även ske i relation till andra intressenter såsom företag, 
kunder och leverantörer (Europa kommissionen, 2011). En fördel med att implementera 
CSR inom sitt företag är att CSR kan användas som en informationssignal som 
intressenter kan basera sina bedömningar om kvalitet eller anseende (Renneboog et al., 
2008b s. 305). Därför kan CSR fungera som en trovärdig signal till att öka företagens 
trovärdighet att tillhandahålla kvalitetsprodukter (Renneboog et al., 2008b s. 305).  
 
Marknaden för hållbara investeringar har under de senaste åren blivit både större och 
mognat i den bemärkelsen att de har ökat i antal och är därmed inte längre är begränsat 
till ett mindre antal investerare (Sparkes & Cowton, 2004, s. 45). Denna ökning tyder 
även på att intresset för CSR och hur väl företag möter dessa förväntningar har ökat för 
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både investerare och företag samt att det också har antagits av större institutioner såsom 
pensionsfonder och försäkringsbolag (Sparkes & Cowton, 2004, s. 46). En sådan 
utveckling innebär att det finns större möjligheter att påverka börsnoterade företag att 
fokusera på CSR-frågor då det inte kan ignoreras eftersom det inte längre är begränsat 
till en minoritet (Sparkes & Cowton, 2004, s. 45). I dag baserar många hållbara fonder 
sitt urval på positiv screening vilket enligt Renneboog et al. (2008a, s. 1728) i praktiken 
innebär att aktier väljs utifrån företag som implementerat och uppfyller höga CSR-
kriterier. Att inkluderas i en hållbar fond kan ha en mängd olika effekter för ett företag. 
Enligt Peifer (2013, s. 646) kan företag som implementerar CSR i sin verksamhet 
attrahera en särskild typ av investerare där en dynamisk relation mellan dessa bibehålls. 
Det innebär att investerare med hållbara motiv är mer lojala mot dessa företag och väljer 
därför att placera sina pengar på längre sikt, vilket bör uppmuntra företag att prioritera 
CSR (Peifer, 2013, s. 635). Enligt Will och Hielscher (2014, s. 223) kan företag som har 
implementerat CSR även skapa goda relationer till aktieägare och andra intressenter 
vilket kvarstår under perioder med ekonomiska problem. 
 

3.2 Socially Responsible Investments (SRI) 
SRI har ökat markant under det senaste årtiondet då beaktande för etiska, sociala och 
miljömässiga frågor inom finansiering och investeringar har blivit allt vanligare. Enligt 
Renneboog et al. (2008a, s. 1723) är SRI en investeringsprocess som integrerar sociala, 
miljömässiga och etiska aspekter med förväntad avkastning och risk i beslutsfattandet 
om vilka företag som ska inkluderas. Även om intresset för ansvarsfulla investeringar 
har ökat, så konstaterar Hofmann et al. (2009, s. 103) att oklarheten gällande benämning 
för denna typ av investeringar fortfarande är ett faktum. Definitioner såsom etiska 
investeringar, ansvarsfulla investeringar och hållbara investeringar kan användas både 
som synonymer och skiljaktigheter (Hofmann et al., 2009, s. 103). Blowfield & Murray 
(2011, s. 235) menar dock att SRI är ett samlingsnamn för dessa begrepp och innebär att 
någon form av hänsyn tas till sociala, miljömässiga och/eller etiska konsekvenser vid 
beslutsfattandet av investeringen. 
 
Genom att kombinera en finansiell analys av företag med bedömningar om hur väl 
företag uppfyller ansvarsfullt företagande skapas möjligheter för investerare att påverka 
företag att ta socialt och ett miljömässigt ansvar i sin verksamhet (Renneboog et al., 
2008a, s. 1723). Det innebär att dessa investerare inte bara är intresserade av företagets 
vinst utan söker en vinst som är både av ekonomisk och icke-ekonomisk karaktär 
(Derwall et al., 2011, s. 2137). Detta skiljer sig från den traditionella bilden av 
investerare som enligt klassisk ekonomisk teori ska vara rationell där en avvägning 
endast görs mellan risk och monetär avkastning (Bondt & Thaler, 1994, s. 4). Enligt De 
Bondt & Thaler (1994, s. 4) kan därför de traditionella teorierna om rationalitet 
ifrågasättas då det finns andra faktorer som kan påverka ett investeringsbeslut. Derwall 
et al. (2011) identifierar två typer av investerare utifrån motivet bakom investeringarna. 
Den vinstsökande investeraren använder sig utav strategier för att nå upp till finansiella 
mål medan den värdesökande investeraren kombinerar finansiella mål med sociala och 
personliga värderingar (Derwall et al., 2011 s. 2137). Att få en så hög avkastning som 
möjligt är således inte den värdesökande investerarens högsta prioritet. Fokus ligger 
snarare på att investera i företag som överensstämmer med dennes personliga 
värderingar (Derwall et al., 2011, s. 2137).  
 
Till skillnad från traditionella investeringar, så tillämpar hållbara investerare och 
fondbolag strategier i sin urvalsprocess för att inkludera eller exkludera tillgångar 
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baserat på sociala, miljömässiga och etiska kriterier vid sitt investeringsbeslut 
(Renneboog et al., 2008a, s. 1723; Sparks, 2001, s. 195). Beroende på investerarmotiv 
finns det idag en mängd olika strategier för att skapa en portfölj med företag som är i 
enlighet med personliga värderingar och investerar objektiv. Några av strategierna som 
kan identifieras är temainvesteringar, normbaserad screening, negativ screening och 
bäst i klassen (Eurosif, 2014, s. 8). Temabaserad screening innebär att investeringar 
utförs efter teman kopplade till hållbarhet och dess utveckling inom ett område där en 
övergång mot en mer hållbar konsumtion och produktion kan anas. Intresset av 
investeringen kan vara en kombination av att uppmuntra industrier att bli mer hållbara 
samt en tro om att utvecklingen kommer att utkonkurrera marknaden i framtiden 
(Eurosif, 2014, s. 11). Vid normbaserad screening utvärderas varje företag som ingår i 
portföljen mot internationella normer och standarder inom ESG-frågor (Eurosif, 2014, s. 
12). Den äldsta och mest grundläggande metoden är negativ screening som innebär att 
specifika företag eller industrier exkluderas på grund av verksamhetsområde 
(Renneboog et al., 2008a, s. 1728). I dag är det även vanligt att positiv screening 
används, som i praktiken innebär att företag inkluderas utifrån hur väl de uppfyller 
CSR-kriterier (Renneboog et al., 2008a, s. 1728). Vid positiv screening ligger ett fokus 
på att i stället välja ansvarsfulla företag som arbetar aktivt med sociala frågor, miljö och 
affärsetik. Är investeringen gjord utifrån finansiella mål används oftast positiv 
screening medan negativ screening tenderar att användas om investeraren eftersträvar 
att investera efter sina värderingar (Derwall et al., 2011, s. 2141).  Användningen av 
positiv screening kombineras ofta med en "bäst i klassen"-strategi (Renneboog et al., 
2008a, s. 1728). Då rankas de företag inom varje bransch eller marknadssektor baserat 
efter CSR-kriterier. Därefter inkluderas endast de företag inom respektive bransch som 
passerar en bestämd nivå och uppfyller dessa kriterier bäst (Renneboog et al., 2008a, s. 
1728). Andra investeringsstrategier som inte involverar screening är integrering, 
engagemang och röstning samt påverkansinvesteringar. Integrering är en strategi där 
risker och möjligheter förknippade med ESG integreras i den finansiella analysen för 
investeringsbeslut (Eurosif, 2014, s. 67). Engagemang och röstning innebär att 
investeraren är aktiv och engagerad i sitt ägande för att på så sätt påverka företagen att 
ta ett aktivt ansvar (Eurosif, 2014, s. 19). Vid påverkansinvesteringar görs investeringar 
i företag, organisationer och fonder med syfte att påverka dem till att ta ansvar samtidigt 
som investeraren söker en finansiell avkastning (Eurosif, 2014, s. 67).   
 
En typ av hållbara investeringar är hållbara fonder och enligt Peifer (2013, s. 636) bör 
en hållbar fond utöva minst en av följande aktiviteter; screening, viss grad av 
aktieägarpåverkan eller samhälleliga investeringar. Att det inte går att öka aktieägarnas 
värde, och därmed fondägarnas värde, genom att förbättra ansvarsfullt företagande är en 
allmän uppfattning (Derwall et al., 2005). Teorier som ligger till grund för att 
ansvarsfulla fonders begränsningar kostar är avsaknaden av diversifieringsmöjligheter, 
att de nödvändiga screeningmetoder är kostsamma och att traditionella fonder är ett 
säkrare alternativ med hänsyn till risk för lågkonjunktur (Bauer et al., 2006, s. 112). 
Porter & Van der Linde (1995, s. 120) menar motsatsen, att ett effektiviserat 
ansvarsfullt företagande skulle leda till ökade konkurrensfördelar. De hävdar att genom 
effektiviserad hantering av resurser, kan nya marknadsmöjligheter upptäckas. Det är 
spridda meningar vad gäller om hållbara kriterier i investeringsbeslut kommer på 
bekostnad av portföljprestanda.  
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3.3 Hållbarhetsbetyg 
Ett vanligt sätt att utvärdera företag och organisationer är genom användandet av olika 
betyg eller index (Scalet & Kelly, 2010, s. 69). Både konsumenter och investerare söker 
efter kunskap för att försäkra sig om att deras beslut är det rätta baserat på den tid och 
de resurser de har till sitt förfogande (Scalet & Kelly, 2010, s. 69). Under de senaste 
årtiondena har det skett en kraftig tillväxt av aktörer som utvärderar företag och 
institutioner baserat på hur hållbara och ansvarsfulla dessa är genom att ta fram ett betyg 
som speglar detta (Scalet & Kelly, 2010, s. 69). För att nämna några av dessa aktörer 
finns Asset4, Folksam, GES Investment Services, Innovest, KLD Research and 
Analytics, Morningstar och MSCI ESG Research. Dessa hållbarhetsbetyg benämns ofta 
som ESG-betyg då det reflekterar företagens ansvarstagande vad gäller miljömässigt- 
och socialt ansvarstagande samt dess bolagsstyrning (UNPRI, u.å).   
 
Syftet med att betygsätta företag är att förhindra förekomst av informationsasymmetri 
och underlätta marknadstransaktioner mellan företag och investerare (Chatterji & 
Toffel, 2010, s. 917). Det genom att bidra med pålitlig information som har en hög 
validitet (Chatterji & Toffel, 2010, s. 917). En bakomliggande orsak till det ökade 
intresset för ESG-betyget är att ett större antal investerare väljer att beakta företagens 
ansvarstagande som en del i sitt investeringsbeslut då en bristande hantering kan leda 
till risk för ett minskat värde (Stubbs & Rogers, 2014, s. 624). 
 
I ett samarbete mellan FNs miljöprogram, The United Nations Environmental 
Programme (UNEP) och det finansiella initiativet ges rekommendationer till investerare 
att implementera sex principer i sin investerarprocess även kallad Priciples of 
Responsible Investments (PRI) i syfte att uppnå ansvarsfullt investerande (UNPRI, u.å). 
Dessa principer är att;  
 

1. Integrera ESG-frågor i sin analys och sitt beslutsfattande. 
2. Genom att vara en aktiv ägare integrera ESG-frågor i ägarpolicy och praxis. 
3. Aktivt söka information angående ESG-frågor på de investerade enheterna. 
4. Främja och stötta implementation av principerna i den investerade industrin. 
5. Arbeta för att förbättra effektiviteten av implementationen av principerna.  
6. Följa upp rapportering av aktiviteter och framstegen i implementationen av 

principerna.  
 
Förutom av enskilda investerare används dessa principer av finansiella institutioner som 
utgångspunkt för att betygsätta företag. Genom att betygsätta företag ökar 
tillförlitligheten och transparensen av företagens hållbarhetsarbete vilket underlättar 
integreringen av ESG-frågor i privatpersoners investerings- och beslutsprocess. Motivet 
bakom varför ESG-betyg vägs in i investeringsbeslutet kan skilja sig åt, där den del 
investerare väljer att göra det på grund av etiska skäl, medan andra strävar efter att 
minska exponeringen för företagsskandaler (Scalet & Kelly, 2010, s. 82).   
  
Tillvägagångssättet som dessa aktörer använder sig av för att samla in data skiljer sig åt 
(Scalet & Kelly, 2010, s. 72). Vanligtvis så utvärderas företagens hållbarhetsrapporter 
och årsredovisningar, hemsidor men även andra källor såsom media, 
företagsundersökningar samt aktiv kommunikation med företagen (Scalet & Kelly, 
2010, s. 72). Betygen baseras oftast på en kvantitativ analys men det finns aktörer som 
även erbjuder en narrativ diskussion, uteslutande eller i tillägg till de kvantitativa 
resultaten (Scalet & Kelly, 2010, s. 72). En del ESG-betyg baseras enbart på icke-
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finansiella data för att bedöma samhällsansvar oberoende av finansiella resultat medan 
andra väljer att kombinerar dessa för att mäta långsiktigt värde och hållbarhet (Scalet & 
Kelly, 2010, s. 72). ESG-betyget är inte konstant utan förändras över tid vilket innebär 
att hållbara portföljer och fonder måste förvaltas aktivt för att upprätthålla trovärdighet 
och aktualitet gällande hållbarhet. Wimmer (2012, s. 10) menar att ett ESG-betyg är 
hållbart i två, max tre år innan det sjunker markant. Förändringen i ESG-betyget kan 
bero på att tillgångarna i portföljen förändras alternativt att de enskilda ESG-betygen på 
tillgångarna i portföljen förändras med tiden (Wimmer, 2012, s. 10). Företag utvärderas 
vanligtvis årligen vilket kan resultera i att de individuella ESG-betygen förändras och 
som i sin tur bidrar till en förändring av portföljens ESG-betyg i de fall den inte 
förvaltas aktivt (Wimmer, 2012, s. 13).    
 
Företag har ett intresse uppfölja sina ESG-betyg då det som tidigare nämnt minskar 
informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter samt att det ger en 
möjlighet att reagera och vidta eventuella åtgärder (Chatterji & Toffel, 2010, s. 918). 
Om företag får dåliga ESG-betyg kan detta skada både företagets prestation och rykte 
(Chatterji et al., 2009, s. 126). Delvis så kan värdet av ESG kopplas till risken för förlust 
om företaget bryter mot samhällets förväntningar, speciellt för företag med välkända 
varumärken eller en betydande exponering mot konsumentmarknaden (Stubbs & 
Rogers, 2014, s. 625). Om företagets rykte förstörs på grund av etiska, sociala eller 
miljömässiga skäl kan det medföra allvarliga konsekvenser för företagen (Stubbs & 
Rogers, 2014, s. 625). Vidare kan företag med ett dåligt ESG-betyg undgå investerare 
som väljer att implementera miljömässiga- och sociala kriterier i sitt investeringsbeslut 
och därmed riskera att exkluderas från den snabbt växande marknaden för hållbara 
investeringar (Chatterji & Toffel, 2010, s. 920). 
 
Även om användandet av ESG-betyg har ökat i popularitet så utvärderas sällan de 
aktörer som står bakom dessa och många har blivit kritiserade för sin brist på 
objektivitet, enhetlighet och öppenhet angående hur ESG-betyget beräknas (Chatterji et 
al., 2009, s. 127; Scarlet & Kelly, 2010, s. 72). Därför menar Chatterji et al. (2009, s. 
127) att det kan ifrågasättas om ESG-betyg verkligen hjälper investerare att finna 
hållbara företag. Enligt Scalet & Kelly (2010, s. 72) finns det inte några fastställda 
enhetliga standarder som är tillämpliga och att det skiljer sig åt angående vilken data 
som anses relevant, vilka kriterier som används samt hur dessa bedöms för att ta fram 
ett ESG-betyg. På grund av att aktörerna använder sig av olika metoder kan ESG-
betygen variera kraftigt och kan därför leda till att investerare har ett för lågt förtroende 
för att basera sina investeringsbeslut på dessa betyg (Delmas & Blass, 2010, 246). Om 
ESG-betygen inte bidrar med en rimlig öppenhet kan investerare som använder sig av 
dessa för att identifiera önskvärda företag bli vilseledda och därmed felaktigt allokera 
sina resurser (Chatterji et al., 2009, s. 127). Investerare kan då undgå möjligheten att 
belöna eller bestraffa företag på grund av dess agerande (Chatterji et al., 2009, s. 127). 
Detta har lett till krav på en större öppenhet om hur ESG-faktorer bedöms då detta är 
viktigt för att betygen ska vara meningsfulla och för att kunna jämföra de olika 
aktörernas betyg mellan varandra (Scalet & Kelly, 2010, s. 72). En större öppenhet för 
hur betygsättningen går till gör det även möjligt för investerare att bedöma graden av 
subjektivitet och att utvärdera eventuella felaktigheter i de metoder som används 
(Stubbs & Rogers, 2014, s. 365). Dock kan bristen på öppenhet från dessa aktörer till 
stor del förklaras av att de metoder som används är konfidentiella och att en större 
öppenhet därför skulle leda till att metoder replikeras av konkurrenter (Stubbs & 
Rogers, 2014, s. 623).  
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3.4 Effektiva marknadshypotesen 
I vilken utsträckning ansvarfulla investeringar, såsom hållbara fonder, bidrar till 
avkastning beror på finansmarknadens förmåga att värdera och bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna av ansvarsfullt företagande (Derwall et al., 2005, s. 51). Den effektiva 
marknadshypotesen nämns i denna studie eftersom tidigare forskning konstaterat att det 
finns en svårighet för finansmarknaden att prissätta ansvarsfullt företagande (Derwall et 
al., 2011, s. 2139). Vidare kan detta relateras till att priset på marknaden inte reflekterar 
det fundamentala värdet, att det alltså inte råder starkt form av marknadseffektivitet och 
att möjligheten således finns till abnormal avkastning. 
 
Eugene Fama (1970) anses vara en av förgrundsgestalterna till den effektiva 
marknadshypotesen då han utarbetade ett ramverk baserat på sammanställningar av sina 
företrädares forskning (Shleifer, 2000, s. 3). Den effektiva marknadshypotesen är en 
allmänt accepterad teori men kan ses som kontroversiell. Famas (1970) teori om 
marknadens effektivitet konstaterar att på en effektiv marknad reflekterar priset på 
tillgången det sanna fundamentala värdet (Fama, 1970, s. 383). Detta är sant under 
uppfyllande av tre antaganden. Det första antagandet är att det inte ska finnas 
transaktionskostnader på marknaden för handel av tillgångar (Fama, 1970 s. 387). Det 
andra antagandet är att all information är kostnadsfri och tillgänglig för alla (Fama, 
1970 s. 387). Det sista antagandet är att alla investerare har samma förmåga att tolka 
informationen och är överens om konsekvenserna (Fama, 1970 s. 387). Skulle 
marknaden uppfylla dessa tre antaganden skulle tillgången vara effektivt prissatt och 
därmed är informationseffektiviteten på marknaden stark. Det kritiska med denna teori 
är att verkligheten inte uppfyller dessa antaganden. Fama anser dock att dessa 
antaganden nödvändigtvis inte behöver vara uppfyllda för att en effektiv marknad ska 
råda (Fama, 1970, s. 387). Enligt honom krävs endast ett antal aktörer som värderar 
information lika och därefter styr marknadspriset på tillgångarna (Fama, 1970, s. 388). 
  
I studien nämns tre nivåer av marknadseffektivitet där en marknad är mer effektiv desto 
mer information som finns reflekterad i aktiepriset, vilket sammanfattas i tabell 1. Dessa 
tre nivåer av marknadseffektivitet styr möjligheten för investerare och fondförvaltare att 
tillhandahålla abnormal avkastning. I den svaga formen av marknadseffektivitet 
återspeglas endast historisk information i aktiepriset (Fama, 1970, s. 383). En teknisk 
analys är således onödig då den inte kan generera någon ny information som inte redan 
återfinns i aktiepriset (Bodie et al., 2011, s. 347). Det är endast annan information 
såsom information från en fundamental analys som kan skapa möjligheter till en 
abnormal avkastning (Bodie et al., 2011, s. 350). Om en halv stark form av 
marknadseffektivitet råder finns historisk information och publik information om 
aktiebolagen reflekterat i aktiepriset (Fama, 1970, s. 388). Därför kan inte information 
från en fundamental analys generera abnormal avkastning. I denna form av 
markandseffektivitet krävs det icke-offentlig information för att övervinna marknaden 
såsom insiderinformation (Bodie et al., 2011, s. 348). Vid en stark form av 
marknadseffektivitet reflekterar priset på tillgångarna vid köptillfället den framtida 
avkastningen (Fama, 1970, s. 388). Då råder det vad Fama kallar “Fair game” (Fama, 
1970, s. 385), eftersom ingen kan besitta annan information än den som reflekteras i 
priset. Således hade den förväntade avkastningen överensstämt med den faktiska 
avkastningen och inget utrymme hade funnits för abnormal avkastning (Fama, 1970, s. 
386). 
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Tabell 1. Effektiva marknadshypotesens olika nivåer. 

Marknadseffektivitet Antaganden 
 
Svag form 

 
Priset speglar historisk information 

 
Halv stark form 

 
Priset förändras i takt med tillgänglig 
publik information 

 
Stark form 

 
Priset reflekterar både publik och icke-
publik information 
 

Källa: Författarnas tolkning av Fama (1970, s. 383)  
 
I en senare studie av Fama (1998, s. 285) förklarar han att abnormala avkastningar inte 
nödvändigtvis behöver bero på marknadsineffektivitet. Han menar att det likaväl kan 
bero på investerarbeteende, vilket utesluts i och med modellens antaganden. Malkiel 
(2003, s. 60) skriver även han att det på 2000-talet skapades en tro om att aktiepriset till 
viss del är förutsägbar på grund av psykologiska och beteenderelaterade faktorer. Detta 
ansågs möjliggöra en potentiell riskjusterad abnormal avkastning för investerare 
(Malkiel, 2003, s. 60). 
 
Det finns studier som undersökt hur finansmarknaden reagerar på information angående 
hållbarhetsfrågor vad gäller hållbara investeringar (Pantzalis & Park, 2009). Vissa anser 
att finansmarknaden är mindre lyhörd på positiv information än på negativ information 
(Derwall et al., 2011, s. 2139). Positiv respektive negativ information kan ha skiljaktiga 
påföljder beroende på vilken typ av investerare man är. Detta är något som undersökt av 
Bollen (2007) där han studerar huruvida beteendet i investeringsbesluten skiljer sig 
mellan investeringar i hållbara fonder och traditionella fonder. Genom att studera 
känsligheten på in- och utflöde av investerare i fonden som svar på negativ eller positiv 
avkastning har slutsatser kunnat dras gällande beteende. Han finner bevis för att 
känsligheten i in och utflödet av investerare i hållbara fonder är större när det kommer 
till positiv avkastning jämfört med traditionella fonder. Även svagare bevis hittas på att 
känsligheten i in- och utflöde av investerare är större i traditionella fonder än för 
hållbara fonder när det kommer till negativ avkastning (Bollen, 2007, 685). 
 

3.5 Modern portföljteori  
Denna studie kommer att skatta riskjusterad abnormal avkastning genom att utgå från 
tre prissättningsmodeller. För att skapa en förståelse för hur den riskjusterade abnormala 
avkastningen skattas är det viktigt att förstå de idéer och antaganden som ligger bakom 
prissättningsmodellerna som senare kommer modifieras. Då prissättningsmodellerna har 
förbättras med tiden ser vi det nödvändigt att redogöra för utvecklingen och presentera 
resultat baserat på flera modeller. Harry Markowitz (1952) är fadern till den moderna 
portföljteorin som ligger till grund för väl använda och utvecklade prissättningsmodeller 
för beräkning av förväntad avkastning såsom Capital Asset Pricing Model (CAPM), 
Fama & French tre-faktor modell och Carharts fyr-faktor modell. Eftersom denna studie 
kommer att redogöra för CAPM och utvecklingen av prissättningsmodeller anser vi det 
viktigt att skildra Markowitz portfölj teori för att förstå idéerna bakom modellerna. 
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Markowitz (1952) beskriver i sin artikel ”Portfolio selection” hur en investerare kan 
kombinera ett flertal riskfyllda finansiella tillgångar för att skapa en effektiv portfölj 
som ger maximal förväntad avkastning givet en specifik risknivå. Markowitz (1952, s. 
77) menar att skapandet av en portfölj består av två faser. Den första fasen sträcker sig 
från erfarenhet och observation till tron om framtiden (Markowitz, 1952, s. 77). Den 
andra fasen sträcker sig från momentet om tron om framtiden fram till beslutsfattande 
och skapandet av portföljen (Markowitz, 1952, s. 77). I denna teori förklarar även 
Markowitz (1952) hur en rationell investerare ser på förhållandet mellan risk och 
avkastning. Regeln angående att en rationell investerare alltid kommer att föredra och 
eftersträva maximerad avkastning avslås av Markowitz (1952, s. 77). Han anser att det 
finns en adderad regel till denna, att investerare föredrar maximerad avkastning men ser 
också varians som oönskbar, är en bättre förklaring på ett rationellt investerarbeteende. 
Det betyder att valet mellan två portföljer, givet samma förväntade avkastning, skulle 
falla på den portfölj med lägre varians. På samma sätt skulle, givet två portföljalternativ 
med samma varians, portföljen med högst förväntad avkastning väljas framför den 
andra. Denna regel benämns som E-V regeln vilket står för ”Expected returns – 
Variance of returns” (Markowitz, 1952, s. 82).  
 
Variansen, även benämnt som risken, kan minskas med hjälp av diversifiering i 
portföljen genom investeringar i flertal tillgångar. Men Markowitz (1952, s. 79) 
konstaterar att risken inte helt går att diversifiera bort eftersom tillgångarna kan vara 
inter korrelerade. Vidare måste diversifieringen utföras på rätt sätt och av rätt anledning 
för att spridningen av riskerna till bästa möjliga mån kan uppnås. Tillgångarnas 
ursprung och karaktär påverkar kovariansen och därmed diversifieringen. Tillgångarna 
bör därför vara spridda över en mängd olika branscher, helst av skild ekonomisk 
karaktär för att undvika samvariation mellan tillgångarna (Markowitz, 1952, s. 89). På 
så sätt kan investerare skapa effektiva portföljer vilka även anpassas för den 
individuella investeraren och dennes preferenser (Markowitz, 1952, s. 82).  
 
Hållbara fonder är som tidigare nämnt ofta skapade genom screening där företag aktivt 
väljs in eller sorteras bort utifrån kriterier för att uppnå ett önskat fondinnehav (Capelle-
Blancard & Monjon, 2014, s. 498). Användandet av screening är en av anledningarna 
till föreställningen att hållbara fonder presterar sämre än traditionella fonder (Bauer et., 
al, 2006, s. 112). Det då populationens tillgångar begränsas och således utbudet, vilket i 
sin tur kan komma att påverka diversifieringsmöjligheterna. Enligt Capelle-Blancard & 
Monjon (2014, s. 516) påverkas diversifieringen i en fond av negativ screening då hela 
branscher exkluderas jämfört med positiv screening som inte har någon påverkan på den 
finansiella prestationen, vilket är överensstämmande med Markowitz (1952) 
portföljteori. Capelle-Blancard & Monjon (2014, s. 516) fann även att en högre 
screening intensitet, där fondförvaltare använder sig utav ett flertal screening kriterier 
reducerar fondens avkastning. Renneboog et al. (2008b, s. 320) fann ett liknande 
resultat som ovannämnda. Även vilken typ av screening kriterier som används kan ha 
en betydande påverkan på den finansiella prestationen och riskexponeringen hos fonder. 
Screening på sociala kriterier minskar signifikant den riskjusterade avkastningen medan 
screening på etik, syndföretag1 eller miljö inte har någon väsentlig påverkan på 
finansiell prestation (Renneboog et al., 2008b, s. 320). Likaså att användandet av 
screening kan leda till relevant information som inte annars är tillgänglig för investerare 
(Renneboog et al., 2008b s. 320).   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Företag som verkar i kontroversiella branscher såsom alkohol, tobak och spel 
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3.6 Modeller för beräkning av riskjusterad abnormal avkastning 
För att mäta om en fond har genererat en högre avkastning än vad som är förväntat så 
jämförs fondens avkastning mot ett jämförelseindex som speglar den marknad fonden 
investerar i. Det finns i dag ett flertal prissättningsmodeller som har utvecklats för att 
beräkna den förväntade avkastningen varav den mest vedertagna av modellerna är 
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Denna introducerades i mitten på 1960-talet 
(Sharpe, 1964). Fama & French tre-faktor modell (1993) och Carharts fyr-faktor modell 
(1997) är förbättrade modeller av CAPM där fler riskfaktorer blivit inkluderade för att 
förklara avkastning. Syftet med dessa modeller är att beräkna den förväntade 
avkastningen på finansiella tillgångar, men då dessa modeller inkluderar riskfaktorer 
används de även för att beräkna riskjusterad abnormal avkastning. Vi kommer att 
modifiera dessa modeller för att beräkna abnormal avkastning genom att inkludera 
Jensens alfa. Enligt Bodie et al. (2011, s. 821) är det poänglöst att utvärdera och jämföra 
finansiell prestation baserat på genomsnittlig avkastning. Avkastningen måste därför 
justeras för risk innan de kan användas i syfte att jämföra finansiell prestation utöver 
den risk man åtagit sig och ämnas kompenseras för (Bodie et al., 2011, s. 821). 
 
En vanligt förekommande modell för att beräkna den riskjusterade abnormala 
avkastningen på marknaden är Jensens alfa som utvecklades av Michael Jensen (1968).  
Denna modell visar om en fonds avkastning är under eller utöver den förväntade 
avkastningen (Bodie et al., 2011, s. 840). Modellen för beräkning av Jensens alfa visas i 
Ekvation 1. Den förväntade avkastningen kan beräknas genom en mängd olika 
prissättningsmodeller där tre modeller presenteras nedan. På en effektiv marknad skulle 
den förväntade avkastningen vara den samma som den faktiska avkastningen och 
investerare skulle därför bli ersatta för den risk de åtagit sig (Fama, 1970, s. 38). I 
verkligheten är inte marknaden i jämvikt, som tidigare diskuterats, och det finns således 
en möjlighet för en investerare att erhålla en abnormal avkastning. En tillgång är endast 
felaktigt prissatt om alfa är annat än noll (Bodie et al., 2011, s. 296). Ett positivt alfa 
indikerar på att tillgången är underprissatt och betyder således en högre avkastning i 
förhållande till sitt risktagande. I kontrast är tillgången över prissatt om alfa är negativ 
(Bodie et al., 2011, s. 296). Sammantaget visar alfa en över- eller underavkastning som 
inte kan förklaras av riskfaktorerna i prissättningsmodellen. Detta givet att modellen 
används på ett korrekt sätt och baseras på pålitliga antaganden. 
 
α = R! − E(R!)            (1) 

Där, 
α = Abnormal avkastning 
R!!= Fondens faktiska avkastning 
E R! != Fondens förväntade avkastning 

3.6.1 Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
För att beräkna alfa använde sig Jensen (1986) av de resultat och antagandena som 
kommer från CAPM (Jensen, 1968, s. 3) som utvecklades av tre oberoende forskare, 
Sharpe (1964), Lintner (1965) och Mossin (1966). Då Sharpe publicerade sitt arbete 
först ses han därför som skapare av teorin (Bodie et al., 2011, s. 308). Modellen bygger 
på Markowitz (1952) portföljteori och följer antagandet om sambandet mellan 
avkastning och risk samt investerarens fokus på detta i sin beslutsprocess. Antagandet 
följer att alla investerare ämnar investera för högsta möjliga avkastning till lägsta 
möjliga risk. Förutom detta antagande har Sharpe fastslagit fler antaganden som måste 
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uppfyllas för att CAPM ska vara applicerbar (Sharpe, 1964, s. 433). Det första 
antagandet som ska vara uppfyllt är att det existerar en riskfriränta som alla investerare 
kan låna och låna ut pengar till under samma villkor (Sharpe, 1964, s. 433). Det andra 
antagandet är att alla investerare har samma homogena syn och förväntningar på en 
tillgångs egenskaper såsom korrelation med andra tillgångar, förväntad avkastning och 
standardavvikelse (Sharpe, 1964, s. 434). Vidare antas det att investerare inte möts av 
skatter eller transaktionskostnader samt att de har en identisk innehavsperiod. Det 
slutliga antagandet för modellen är att det råder perfekt konkurrens på marknaden 
(Bodie et al., 2011, s. 281). 
 
Enligt CAPM finns ett samband mellan den förväntade avkastningen och den 
systematiska risken (Sharpe, 1964, s. 441). Ekvation 2 visar beräkning av förväntade 
avkastningen enligt CAPM. I enlighet med Markowitz (1952) teori så kan den totala 
risken i en portfölj reduceras genom diversifiering, men diversifiering kan inte 
eliminera risken helt och hållet i en portfölj. Den risk som kvarstår är den systematiska 
risken som uppkommer till följd av förändringar på marknaden (Sharpe, 1964, s. 441). 
Den systematiska risken kompenserar investerare för ett högre risktagande genom en 
högre förväntad avkastning (Sharpe, 1964, s. 440). Detta reflekteras i modellen av beta 
(β!) vilket är ett mått på hur känslig en finansiell tillgång är i förhållande till marknaden 
(Sharpe, 1964, s. 440). 
 
E R! = r! + β!(r! − r!)! ! ! ! ! !!!!!!!!(2)!

Där, 
E R! != Förväntade avkastning för fond i 
r! = Riskfri ränta 
β! = Beta koefficient för fond i 
r!= Marknadens avkastning 

Eftersom CAPM baseras på en mängd antaganden har dess praktiska relevans har blivit 
kritiserad sedan den publicerades av Sharpe 1964. Black (1992) har i ifrågasatt 
antagandet om att alla investerare kan låna eller låna ut till samma riskfria ränta. Detta 
antagande, till skillnad från andra skulle förändra modellen radikalt om det eliminerades 
(Black, 1972, s. 445). Enligt den kanske mest kända kritikern till CAPM, Richard Roll 
(1977), är det omöjligt att empiriskt verifiera modellens slutsatser då det är omöjligt att 
skapa en fullt diversifierad portfölj. Detta då denna i sådana fall skulle inkludera alla 
finansiella tillgångar på hela marknaden (Roll, 1977, s. 130). 
 

3.6.2 Fama & French tre-faktor modell 
Även Fama & French (1992) har ifrågasatt förklaringsgraden av den systematiska risken 
som enda förklaringsvariabel i CAPM. Detta då de uppfattar risk som multidimensionell 
och kan således inte förklaras med en enda faktor (Fama & French, 1992, s. 438). De 
konstaterar att det finns flera faktorer som påverkar den förväntade avkastningen och 
som dessutom har starkare samband med den förväntade avkastningen än vad den 
systematiska risken har (Fama & French, 1992, s. 438). Dessa variabler är 
bolagsstorlek, belåningsgrad, E/P tal samt Bokfört värde/Marknadsvärde (BV/MV- 
ration). Studien finner en negativ relation mellan bolagsstorlek och avkastning samt en 
positiv relation mellan BV/MV-ration och avkastning där båda relationerna är bestående 
även vid inkluderingen av andra variabler (Fama & French, 1992, s. 449). Dessa två 
företagsspecifika variabler utöver den systematiska risken är de som slutligen valts ut 
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baserat på långvariga observationer till Fama & French tre-faktor modell för att förklara 
variationen i avkastningen (Bodie et al., 2011, s. 335). Modellen kan ses i ekvation 3. 
 
Den förväntade avkastningen kalkyleras med respekt för vissa faktorer genom att 
använda Beta. M! är beta med respekt för marknaden och justerar den förväntade 
avkastningen mot en portfölj investerad endast på marknadsindex. SMB! är beta med 
respekt för kapitalisering och multipliceras med E(SMB) som är skillnaden på den 
förväntade avkastningen mellan Small Cap och Large Cap portföljer. För att slutligen 
justera avkastningen för skillnader i bokfört värde och marknadsvärde används ett 
HML!!som är beta med respekt för BV/MV-ration. Detta genom att multiplicera denna 
med skillnaden på den Förväntade avkastningen mellan aktieportföljer med hög 
BV/MV- ration och låg BV/MV-ration (Bodie et al., 2011, s. 335). 
 
E(R!) = r! +M!E M + SMB!E SMB + HML!E HML         (3) 

Där, 
E(R!) = Fondens faktiska avkastning 
r! = Riskfri ränta 
M! = Beta med respekt för marknaden 
E M = Skillnad i förväntad avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta  
SMB! = Beta med respekt för storleksrisken 
E SMB = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till storleksrisken 
HML! = Beta med respekt för tillväxtrisken 
E HML = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till tillväxtrisken 

Den första adderade förklaringsvariabeln i Fama & French (1992) kommer i enlighet 
med Banz (1981, s. 4), med bevis på effekten av bolagsstorleken (SMB). Under den 
fyrtio åriga perioden som studien utförs har små bolag en signifikant högre riskjusterad 
avkastning jämfört med stora bolag (Banz, 1981, s. 16). Inget linjärt samband kunde 
säkerställas men effekten av bolagsstorleken var tydligast för de små bolagen (Banz, 
1981, s. 16). Denna skillnad på riskjusterad avkastning är ingen förändring som CAPM 
ensamt kan förklara. Den andra förklaringsvariabeln som inkluderas i Fama & French 
(1992) tre-faktor modell är BV/MV-ration (HML). Påverkan av denna variabel anses 
vara mer effektfull än bolagsstorlek och tillsammans fångar de upp den uppenbara 
betydelsen av E/P-ration och belåningsgrad som förklaringsvariabler (Fama & French, 
1992, s. 440). BV/MV-ration visar hur bolaget är prissatt på marknaden. Ett högt 
BV/MV betyder att priset på bolaget har sjunkit på marknaden, en påföljd av 
pessimistiska framtidsutsikter. Vidare anser Fama & French (1992, s. 441) att detta 
möjliggör en högre avkastning då ett undervärderat bolag kommer att ha ett lägre värde 
på aktiemarknaden än vad dess bokförda värde. I kontrast vittnar ett lågt BV/MV om att 
priset på bolaget har ökat på marknaden, troligtvis en reaktion på ljusa framtidsutsikter 
(Fama & French, 1992, 2. 441) men varpå det högre priset reducerar avkastningen. 
Givet att studiens resultat inte beror av slumpen, anser Fama & French (1992, s. 452) att 
modellen kan förklara historisk avkastning på lång sikt. De faktorer som inkluderas i 
modellen är inte självklara som riskfaktorer, men de fungerar som ersättare för andra 
okända källor av risk eftersom de har en hög förklaringsgrad (Bodie et al., 2011, p. 
363). Det är svårt att motivera dessa teoretiskt, men som tidigare nämnt baseras de 
utifrån långvariga observationer (Bodie et al., 2011, p. 363). 



!24!

3.6.3 Carhart fyr-faktor modell 
Fama & French (1992) tre-faktor modell kan förklara den historiska avkastningen på 
lång sikt, men ett problem med denna modell är att det inte kan förklara avkastningen 
på kort sikt, även kallad momentum-effekten (Fama & French, 1996, s. 56). 
Momentum-effekten dokumenterades först av Jegadeesh (1990) som fann bevis för att 
aktier som har presterat bra föregående månad fortsätter att prestera bra nästkommande 
månad (Jegadeesh, 1990, s. 881). Tre år senare fortsatte Jegadeesh tillsammans med 
Titman (1993) att undersöka momentum-effekten genom att anta en strategi där aktier 
som har presterat bra köptes och aktier som presterat dåligt såldes under olika 
tidsperioder som varierade mellan tre till tolv månader (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 
67). Genom att applicera denna strategi resulterade alla kombinationer av innehavstid 
och historisk utvärdering i en abnormal avkastning (Jegadeesh & Titman, 1993, s. 89). 
 
För att fånga upp momentum-effekten utvecklade Carhart (1997) Fama & Frenchs tre-
faktor modell genom att inkludera ytterligare en faktor, momentum (MOM) (Carhart, 
1997, s. 61). Denna modell presenteras i Ekvation 4. För att absorbera momentum-
effekten används en tidsperiod på ett år, baserat på historisk avkastning (Carhart, 1997, 
s. 61). Genom att inkludera denna faktor i modellen så förbättras de prissättningsfel som 
uppkommer vid användandet av CAPM och Fama & French -faktor modell (Carhart, 
1997, s. 62).  
 
E(R!) = r! +M!E M + SMB!E SMB + HML!E HML +MOM!E(MOM)       (4) 

Där, 
E(R!) = Fondens faktiska avkastning 
r! = Riskfri ränta 
M! = Beta med respekt för marknaden 
E M = Skillnad i förväntad avkastning för marknadsportföljen minus riskfri ränta  
SMB! = Beta med respekt för storleksrisken 
E SMB = Skillnad i förväntad avkastning med hänsyn till storleksrisken 
HML! = Beta med respekt för tillväxtrisken 
E HML = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till tillväxtrisken 
MOM! = Beta med respekt för momentumrisken 
E MOM  = Skillnaden i förväntad avkastning med hänsyn till momentumrisken 

Jämfört med Fama & French tre-faktor modell så inkluderas en fjärde faktor, 
momentum (MOM) i Carharts modell. Momentum faktorn anger hur den förväntade 
avkastningen påverkas av hur portföljen presterat historiskt på kort sikt (Bodie et al., 
2011, s. 335). Detta justeras för med hjälp av MOM! som är beta med respekt för den 
kortsiktiga historiska prestationen och E(MOM) som är skillnaden mellan den förväntad 
avkastning på en portfölj bestående av vinnande aktier och en portfölj bestående av 
förlorande aktier (Bodie et al., 2011, s. 335). Multifaktormodellerna har även dem 
kritiserats på grund av dess grova antaganden i stil med CAPM. Carharts fyr-faktor 
modell har även fått kritik för den adderade förklaringsvariabeln, momentum. 
Momentumfaktorn anses kunna vara relaterad till andra faktorer såsom likviditet och 
därför blir svår att fastslå till den risk den förväntas omfamna (Bodie et al., 2011, s. 
454).  
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3.7 Sammanfattning av teoretisk referensram  
I kapitlet har ämnesrelaterade begrepp, teorier och koncept redovisats. Nedan följer en 
sammanfattning av de viktigaste punkterna från dessa.    
 
CSR 

• CSR innebär att företag ska ta ett större ansvar gentemot samhället, miljön och 
andra berörda parter.  

• Intresset för CSR har ökat bland både investerare och företag där det även har 
antagits av större institutioner såsom pensionsfonder och försäkringsbolag vilket 
innebär en större möjlighet att påverka företag att ta hänsyn till CSR-frågor 

• Företag som implementerar CSR kan attrahera en särskild typ av investerare 
som är lojala mot företaget och de kan skapa goda relationer med dessa 
 

SRI  
• SRI är en investeringsprocess som integrerar sociala, miljömässiga och etiska 

aspekter med förväntad avkastning och risk i beslutsfattande. En vanligt 
förekommande metod är screening där det finns olika strategier beroende på 
investerarens motiv. 

• Identifiering av två skilda typer av investerare. Den värdesökande och den 
vinstsökande. 
 

Hållbarhetsbetyg 
• Utvärderaring av företag och institutioner baserat på hur hållbara och 

ansvarsfulla dessa är gällande miljömässigt och socialt ansvarstagande samt dess 
bolagsstyrning. 

• Vanligtvis så utvärderas företagens hållbarhetsrapporter och årsredovisningar, 
hemsidor men även andra källor såsom media, företagsundersökningar samt 
aktiv kommunikation med företagen. 

 
Effektiva marknadshypotesen 

• En teori som anser att på en effektiv marknad så reflekterar priset på tillgången 
det sanna fundamentala värdet.  

• Relaterar till finansmarknadens förmåga att beräkna och bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna av ansvarsfullt företagande i aktiekurserna. 

 
Modern portföljteori 

• Rationell investerare väljer en portfölj med så hög avkastning som möjligt, till så 
låg risk som möjligt. 

• Beskriver hur en rationell investerare kan använda sig av diversifiering för att 
optimera sin portfölj och minimera risken. 

• Valet av screeningmetod i hållbara fonder kan påverka 
diversifieringsmöjligheter  

 
Modeller för beräkning av riskjusterad abnormal avkastning 

• Alfa är ett mått på riskjusterad avkastning. Riskjusterad på avkastning sker 
genom utvecklade prissättningsmodeller såsom Fama & French tre-faktor 
modell och Carhart fyr-faktor modell. 
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4. Tidigare empirisk forskning 
I kapitlet presenteras tidigare forskning om hållbarhet och finansiell prestation. Det 
finns ingen tidigare studie identisk med vår, men det finns ett flertal liknande 
undersökningar med snarlika syften. En sammanfattning av sex studier presenteras i 
kapitlet, dessa har valts ut eftersom de anses vara ämnesrelevanta och utöver det 
metodinspirerande. Studierna har sedermera sammanställts i tabellform, se tabell 2. 
Avslutningsvis presenteras de hypoteser som sedan testas kommer att testas i studien.    
 
En studie av Bauer et al. (2005) syftar till att undersöka investeringsstilar och 
kontrollerar för dess påverkan på prestationsmått. Det huvudsakliga målet var att 
studera hållbara investeringar som en helhet för att se hur den förhåller sig till 
marknadens cykler (Bauer et al., 2005, s. 1754). Fonddata var baserat på de två största 
marknaderna för hållbara fonder, USA och UK samt kompletterande fonddata från 
Tyskland som ses som en snabbt växande marknad för fonder. 103 hållbara fonder och 
4384 traditionella fonder studerades mellan perioden år 1990 till 2001. Hållbara 
portföljer konstruerades genom screeningmetoder som sedan jämfördes med fonder utan 
hållbarhetsanspråk (Bauer et al., 2005, s. 1755). Denna studie är fri från survivorship 
bias då de inkluderar de fonder som försvunnit under mätperioden (Bauer et al., 2005, s. 
1755). Bauer et al. (2005, s. 1755) menar att om man inte tar hänsyn till de fonder som 
inte överlevt perioden kommer den resulterande prestationen att bli överskattad. Därför 
anser de att det är nödvändigt att ta hänsyn till detta. Hållbara fonder matchades 
samman med traditionella fonder baserat på matchningskriterier såsom storlek och ålder 
(Bauer et al., 2005, s. 1756). För varje hållbar fond valdes tre matchande traditionella 
fonder ut för att jämföras (Bauer et al., 2005, s. 1756).  En-faktor modellen CAPM med 
Jensens alfa användes för att undersöka över- alternativt underprestationen relativt till 
ett globalt marknadsindex av Worldscope (Bauer et al., 2005, s. 1756). De observerade 
även skillnaden av alfa mellan hållbara fonder och traditionella fonder för att se 
skillnader i risk-avkastnings förfarandet (Bauer et al., 2005, s. 1759). De hittade ingen 
signifikant skillnad på alfa mellan de två grupperna men däremot fann de, statistiskt 
säkerställt med 1 % signifikansnivå, att hållbara fonder är mindre känsliga för 
marknadsrisken än deras motsvarande traditionella fonder. Detta menar Bauer et al. 
(2005, s. 1760) kan bero på att vissa fonder har över- eller under viktat inhemska 
tillgångar och därför blir risken till den globala marknaden varierande. Kompletterande 
till en-faktor modellen användes Carharts fyr-faktor modell (Bauer et al., 2005, s.1760). 
Ingen signifikant skillnad kunde hittas mellan hållbara fonder och traditionella fonder i 
något av länderna även efter att ha tagit hänsyn till eventuella avgifter för hållbara 
fonder (Bauer et al., 2005, s.1762-1763). 
 
Under 2006 gick Bauer et al. vidare med att studera hållbara och traditionella 
kanadensiska fonder med syfte att undersöka eventuella skillnader på finansiell 
prestation och investeringsstil. Till skillnad från den ovannämnda studien skapades inte 
hållbara portföljer, istället valdes hållbara fonder ut baserat på dess benämning (Bauer 
at al., 2006, s. 113). De tillägger dock att inte uppenbart hur fonderna definierat sig 
själva som hållbara. Bauer et al. (2006, s. 112) menar att uppfattningen på att det kostar 
att investera hållbart grundar sig i att metoderna för framtagandet av hållbara fonder är 
kostsamma, att diversifieringsmöjligheter reduceras samt att kontroversiella fonder 
anses vara ett säkrare alternativ i risk för recession. Syftet med studien var att undersöka 
den hållbara kanadensiska fondmarknadens prestation med hjälp av Carharts fyr-faktor 
modell (Bauer et al., 2006, s.112). Datamaterialet som samlades in är baserat på 
kanadensiska fonder, hållbara och traditionella, med i huvudsak inhemska tillgångar. 
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Till skillnad från Bauer et al. (2005) tar inte denna studie hänsyn till icke-överlevande 
fonder under mätperioden och utsätts således för survivorship bias. De argumenterar 
dock för att detta bias inte kommer påverka studiens resultat signifikant och därför 
accepteras bristen (Bauer et al., 2006, s. 113). Fondprestationen mättes med både en-
faktormodellen CAPM och Jensens alfa samt Carharts fyr-faktor modell då de anser att 
avkastningen inte fullt kan förklaras med en en-faktormodell när hållbara investeringar 
kräver speciella strategier (Bauer et al., 2006, s.116). De har även kompletterat Carharts 
fyr-faktor modell med en femte variabel som de avser exponeringen för utländska 
marknaden eftersom det uppskattas kan förekomma avvikelser i de inhemska fonderna 
(Bauer et al., 2006, s. 117). Resultatet på den jämförande studien visar ingen signifikant 
skillnad på fondprestation eller investeringsstil mellan grupperna hållbara och 
traditionella. Detta menar Bauer et al., 2006, s. 122) går emot den allmänna 
uppfattningen om att det finns en kostnad med att investera hållbart. 
 
Med liknande argument och liknande definition av hållbarhet som Bauer et al. (2006) 
undersöker Renneboog et al. (2008b) om investerare betalar ett pris för etik. Genom en 
omfattande studie undersöker de risk och avkastning för hållbara och traditionella 
fonder runt om i världen (Renneboog et al., 2008b s. 302). I studien inkluderas 17 
länder, uppdelad i tre regioner: Nord Amerika, Europa och Asien-Stillahavs området. 
Totalt ingick 440 hållbara fonder och 16 036 traditionella fonder under tidsperioden 
1991-2003 (Renneboog et al., 2008 s. 306). De utgick från två hypoteser, där den första 
var att de förväntar sig att hållbara fonder ska prestera sämre jämfört med sina 
jämförelseindex och traditionella fonder (Renneboog et al., 2008b, s. 303). Detta 
eftersom hållbara fonder använder sig av screeningmetoder där företag som exempelvis 
producerar alkohol, tobak och spel exkluderas, även om de historiskt sätt presterat bättre 
än marknaden (Renneboog et al., 2008b, s. 303). På så sätt begränsas de hållbara 
fondernas investeringsmöjligheter och kan således påverka fondens resultat då 
möjligheten för diversifiering minskar (Renneboog et al., 2008b, s. 304). Renneboog et 
al. (2008, s. 303) menar att investerare som väljer att investera i företag som uppfyller 
höga etiska och sociala normer kan få nöja sig med en lägre avkastning. Den andra 
hypotesen hävdar motsatsen där screening kan generera värdefull information som inte 
finns inkluderat i aktiepriset och kan därför leda till en högre avkastning (Renneboog et 
al., 2008b, s. 304). Detta då företag som har implementerat CSR och har en ledande 
kompetens samt överlägsen bolagsstyrning kan identifieras med hjälp av screening 
(Renneboog et al., 2008b, s. 305). Screening kan även leda till att potentiella kostnader 
av sociala eller miljömässiga kriser hos företag undviks (Renneboog et al., 2008b, s. 
305). Därför menar Renneboog et al. (2008, s. 305) att om marknaden sätter fel pris på 
information om CSR på kort sikt kan detta innebära att hållbara fonder kan generera 
bättre finansiella resultat jämfört med traditionella fonder. 
 
För att undersöka vilken av dessa hypoteser som är sann beräknades den riskjusterade 
abnormala avkastningen för hållbara fonder genom att använda sig av CAPM för att 
räkna ut Jensens alfa samt Carharts fyr-faktor modell (Renneboog et al., 2008b, s. 305). 
Dessa jämfördes sedan med referensgrupper av traditionella fonder i varje land samt 
med inhemska riktmärken. Resultaten visar att hållbara fonder i många europeiska, 
nordamerikanska samt länder kring Asien och Stillahavsområdet underpresterar jämfört 
med deras inhemska index (Renneboog et al., 2008b, s. 321). De resultat som framkom 
för Sverige var att de hållbara fonderna signifikant underpresterade de traditionella 
fonderna med -6,31 %. De finner dock inga statistiskt signifikanta bevis på att hållbara 
fonder övergripande underpresterar jämfört med traditionella fonder vid undersökning 
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av alfa (Renneboog et al., 2008b, s. 321). Även när författarna utvecklade modellen 
genom att bland annat inkludera en etisk faktor, fond storlek och kontrollerade för 
fondförvaltaravgifter så hade dessa bara en begränsad effekt på den riskjusterade 
avkastningen och finner således liknande resultat som tidigare (Renneboog et al., 
2008b, s. 310). Likt Bauer et al. (2006) undersöktes den finansiella prestationen även 
över tid, där de valde de att dela upp datamaterialet i tre tidsperioder. De fann att 
hållbara fonder underpresterade först men under den sista tidsperioden var de på samma 
nivå som traditionella fonder. Dessa resultat tyder därför på att investerare betalar ett 
pris för hållbarhet där företag som inkluderas i hållbara fonder har ett överpris på 
marknaden vilket kan vara anledningen till varför hållbara fonder underpresterar 
(Renneboog et al., 2008b, s. 304). Enligt Renneboog et al. (2008b, s. 309) kan detta 
förklaras av att det har uppkommit en ökad efterfrågan på aktier från hållbara företag, 
vilket driver upp priset över dess fundamentala värde. En annan anledning kan vara att 
hållbara fonder är för dyra (Renneboog et al., 2008b, s. 304). De finner även att 
screeningmetod påverkar den riskjusterade abnormala avkastningen, där en högre 
screening intensitet och screening efter sociala och bolagsstyrnings-kriterier minskar 
den riskjusterade avkastningen (Renneboog et al., 2008b, s. 321). 
 
Enligt Derwall et al. (2005, s. 52) brister många tidigare studier som jämför historisk 
avkastning mellan hållbara och traditionella fonder eller marknadsindex på grund av att 
hänsyn inte tas till fondförvaltares skicklighet, okända fondinnehav och 
screeningmetoder. Även om de ger användbara bevis på finansiella konsekvenser av 
hållbara investeringar så kan de inte bevisa om det existerar en social- eller miljömässig 
premium, då innehavet i hållbara och traditionella fonder inte utesluter varandra 
(Derwall et al., 2005, s. 52). Baserat på dessa argument genomför Derwall et al. (2005) 
en studie för att studera det faktiska ansvarsfulla företagandet i relation till finansiell 
prestation. De skapar egna portföljer baserat på företags eko-effektivitet för att 
undersöka de långsiktiga fördelarna med att inkludera miljökriterier i 
investeringsprocessen (Derwall et al., 2005, s. 52). Konceptet eko-effektivitet förklaras 
som det ekonomiska värdet som adderas till ett företag vid producering av produkter 
eller leverering av tjänster i förhållande till det ”avfall” som genereras då detta värde 
skapas (Derwall et al., 2005, s. 54). Genom att använda sig av betyg från Innovest 
Strategic Value Advisors, som betygsätter företag årligen efter eko-effektivitet 
konstruerades aktieportföljer utifrån tre olika strategier för tidsperioden 1995-2003 
((Derwall et al., 2005, s. 53). Den första strategin innebar att två portföljer 
konstruerades där en bestod av de företag som hade högst betyg, och en med företag 
med lägst betyg (Derwall et al., 2005 s. 54). Utifrån en vanlig strategi inom hållbara 
investeringar, bäst i klassen skapades två portföljer genom att identifiera 12 industrier, 
där företag rangordnades inom varje efter betyg och sedan konstruerades en portfölj 
med höga eko-effektiva poäng och en med låga poäng (Derwall et al., 2005, s. 59). Den 
sista strategin innebar att de antog en lång position i portföljen med högt betyg utifrån 
bäst-i-klassen strategin och en kort position med portföljen med låga betyg (Derwall et 
al., 2005, s. 59). För att mäta prestationen användes Sharpe kvoten, CAPM och Jensens 
alfa samt Carharts fyr-faktor modell för att fånga upp eventuella branscheffekter 
(Derwall et al., 2005, s. 55). Ett signifikant resultat visar att portföljer som består av 
aktier där företag har högre betyg i eko-effektivitet presterar bättre jämfört med 
portföljer med låga betyg efter en justering av avkastningen för marknadsrisk, 
investeringsstil och industrieffekter (Derwall et al., 2005, s. 61). Även när 
transaktionskostnader inkluderades så hade portföljerna med högst betyg en högre 
riskjusterad avkastning jämfört med den med lägst betyg. Därför menar Derwall et al. 
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(2005, s. 61) att resultaten indikerar på ökade fördelar med att inkludera miljökriterier i 
investeringsprocessen. Denna studie är den enda studie vi funnit som har visat på ett 
positivt signifikant samband mellan hållbarhet och finansiell prestation. Studien har 
även en unik metod som syftar till att mäta den faktiska hållbarheten hos företag. Likt 
denna studie av Derwall et al. (2005) ämnar vi undersöka sambandet mellan den 
faktiska hållbarheten och riskjusterad abnormal avkastning genom att använda ESG-
betyg. 
 
En studie som styrker användandet av ESG-betyg som mått på hållbarhet är Utz & 
Wimmer (2014). Utz och Wimmer (2014) har utfört en jämförande studie med syfte att 
undersöka både den finansiella och den hållbara prestationen mellan hållbara och 
traditionella fonder. Studien genomfördes på den amerikanska fondmarknaden för 
tidsperioden år 2002 till 2010 (Utz & Wimmer, 2012, s. 74). För att undersöka den 
finansiella prestationen inkluderades 29 329 traditionella fonder och 150 hållbara fonder 
där fyra olika prestationsmått användes för att räkna ut den riskjusterade avkastningen 
(Utz & Wimmer, 2014, s. 74). Dessa var Sharpe kvoten, Teynor kvoten, Jensens alfa 
och av Modigliani och Modigliani (Utz & Wimmer, 2014, s. 76). Även hypotestester 
sattes upp för att se om det finns någon skillnad mellan hållbara- och traditionella 
fonder gällande avkastning, risk, riskjusterad abnormal avkastning och M^2 (Utz & 
Wimmer, 2014, s. 76). Resultaten visar att hållbara fonder varken över- eller 
underpresterar jämfört med traditionella fonder och ingen av dessa kunde generera en 
genomsnittlig positiv abnormal avkastning (Utz & Wimmer, 2014, s. 80). Vad gäller 
den hållbara prestationen fann Utz och Wimmer (2014, s. 80) delvis överraskande 
resultat. För att studera den hållbara prestationen räknades ett årligt, genomsnittligt 
ESG-betyg ut där de matchade fondinnehaven med ESG-betyg från Asset4 och 
Bloomberg (Utz & Wimmer, 2014, s. 77). Syftet med detta var att undersöka om 
hållbara fonder var mer etiska i allmänhet jämfört med traditionella fonder (Utz & 
Wimmer, 2014, s. 80). När fonderna rankades efter ESG-betyg så har hållbara fonder ett 
högre ESG-betyg jämfört med traditionella fonder. Detta överensstämmer även med det 
resultat som framkom när de jämförde de två fondtypernas lägsta betyg (Utz & 
Wimmer, 2014, s. 80). Det visade även att investerare som vill undvika de minst etiska 
av alla fonder kan göra detta genom att köpa hållbara fonder (Utz & Wimmer, 2014, s. 
80). När de faktiska innehaven i fonderna analyserades fann de att hållbara fonder inte 
kan garantera en exkludering av oetiska företag. Detta då de lägsta ESG-betygen för 
företagen inte skiljer sig åt mellan hållbara och traditionella fonder. Därför menar Utz & 
Wimmer (2014, s. 80) att det inte finns något som tyder på att hållbara fonder skulle 
utesluta företag med låga ESG-betyg jämfört med traditionella fonder. Detta går emot 
idén om att oetiska företag screenas bort och därför kan inte användandet av negativ 
screening ses som en självklar metod (Utz & Wimmer, 2014, s. 74). 
 
Under 2015 genomfördes en studie (Borgers et al., 2015) med syftet att klargöra 
ekonomiska signifikanser i inkluderandet av sociala dimensioner i investerarbeslut. 
Detta genom att studera innehaven i aktie-fonder i USA under perioden 2004 till och 
med år 2012. För att kunna integrera den sociala dimensionen till investerarbeslutet 
studerades vikten av innehavet i, så kallade, synd aktier/synd bolag. Med synd bolag 
menas bolag inom industrin för alkohol, tobak, spel, vapen eller kärnkraft. Definitionen 
och måttet på hållbarhet, eller snarare icke-hållbarhet, i Borgers et al. (2015) är likt vår 
studie en skala där vikt har beräknats. I Borgers et al. (2015)  är det framförallt två 
frågor som är centrala. Den första är; Hur vanligt förekommande är det att ta social 
hänsyn i sin fondinvestering samt vad kan förklara variationen av fondernas utsatthet av 
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synd aktier? Den andra frågan är; Drivs fondens avkastning av den sociala 
dimensionen? (Borgers et al., 2015, s.113). Eftersom vår studie fokuserar på fonder och 
dess finansiella prestation kommer endast den andra frågan redogöras för. Utifrån en 
extensiv empirisk bakgrund har Borgers et al. (2015) kunnat resonera fram hypoteser. 
De argumenterar för att explicita SRI-fonder är olika utsatta för synd aktier och att 
vikten av innehavet i dessa skiljer sig beroende på fondens egenskaper såsom 
religiositet och huruvida det geografiska området är demokratiskt eller republikanskt 
(Borgers et al., 2015, s.115). Som tidigare nämnt, eftersom denna fråga inte är central 
för just den här studien kommer metoden och resultatet för frågan inte redogöras för 
utförligt. Vidare förutspår de att fondens avkastning har ett samband mellan synd aktier, 
dock endast i den utsträckning som de bedöms syndiga av majoriteten investerare 
(Borgers et al., 2015, s.115). Som mått på den finansiella prestationen används fondens 
överskott på den månatliga förväntade avkastningen och denna beräknas genom 
Carharts fyr-faktor modell. Förutom en kontrollvariabel för explicita SRI- fonder 
används bolagsspecifika variabler som kan påverka prestationen på fonden. Några av 
dessa kontrollvariabler är avgifter, fondens ålder, fondens storlek samt fondens in- och 
utflöde (Borgers et al., 2015, s. 122). För att kunna undersöka sambandet mellan 
fondens prestation och fondens utsatthet för synd aktier beräknades vikten av fondens 
innehav i synd aktier (Borgers et al., 2015, s. 117). Baserat på resultatet kan det 
konstateras att synd aktier kan associeras med positiv överavkastning. Detta 
överensstämmer med en studie av Hong & Kacperczyk (2009, s. 28) där de fann att 
synd aktier över presterade de jämförda aktierna. Resultatet i Borgers et al. (2015)  är 
inte statiskt säkerställt för bredare definitioner av synd aktier men signifikant för 
snävare definitioner (Borgers et al., 2015, s. 126). En förklaring till detta, enligt Borgers 
et al. (2015, s. 126) är att investerares undvikande av dessa typer av synd aktier 
möjliggör en högre förväntad avkastning genom ett lägre pris på marknaden då 
efterfrågan är låg. 
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Tabell 2. Sammanställning av tidigare empirisk forskning. 

 
Författare, år 

 
Undersökningsperiod, 

land 

 
Metod 

 
Hållbara portföljers 
prestation i 
förhållande till 
traditionella 

 

Bauer et al. (2005) 
 

USA, Storbritannien, 
Tyskland  
1990-2001 

 

! CAPM 
! Carhart fyr-faktor modell 
! Jensens Alfa 
 

 

Ingen skillnad 

 

Bauer et al. (2006) 
 

Kanada, 1994 - 2003 
 

! CAPM 
! Carhart fyr-faktor modell 
! Carhart + etisk variabel  
! Jensens alfa 
 

 

Ingen skillnad 

 

Renneboog et al. 
(2008b) 

 

17 länder som även 
uppdelas i tre regioner: 
Nordamerika, Europa, 
Asien-
Stillahavsområdet 
1991-2003 

 

! Sharpe 
!Teynor 
! M2 
! Jensens alfa 
! CAPM 
! Carhart fyr-faktor modell 
! Carhart + etisk variabel 

 

Underprestation 

 

Derwall et al. 
(2005) 

 

USA, 1995-2003 
 

! Sharpe 
! CAPM 
! Jensens Alfa 
! Carhart fyr-faktor modell 
 

 

Överprestation* 

 

Utz & Wimmer 
(2014) 

 

USA, 2002-2010 
 

! Sharpe 
! Teynor 
! M2 
! Jensens Alfa 
 

 

Ingen skillnad 

 

Borgers et al. 
(2015) 

 

USA, 2004-2012 
 

! Carhart fyr-faktor modell 
! Jensens Alfa 
 

 

Underprestation 
 

Källa: Författarna. Notering: * Signifikant resultat. 
 

4.1 Hypoteser 
Under de senaste årtionden har flertalet studier, däribland de ovannämnda undersökt 
skillnader i finansiell prestation mellan hållbara och traditionella fonder. Dessa 
potentiella skillnader har sedan statistiskt testats genom uppställda hypoteser. Bauer et 
al. (2006), Renneboog et al. (2008) och Utz & Wimmer (2014) undersökte skillnader i 
prestation mellan hållbara och traditionella fonder där de hållbara fonderna valdes ut 
baserat på namn. Även Borgers et al. (2015) jämförde två populationer i sin studie för 
att undersöka hur hållbarhet påverkar fonders prestation där han jämförde fonder baserat 
på fondernas viktade innehav i synd aktier. Trots att företag blir betygsatta efter 
hållbarhet av ett flertal aktörer finns det lite forskning kring hur hållbarhetsbetyget 
påverkar investerarnas avkastning. De studier vi funnit som använder sig av 
hållbarhetsbetyg är Derwall et al. (2005), Wimmer (2012) och Utz & Wimmer (2014) 
varav den sistnämnda är den enda som använder det i syfte att undersöka skillnader i 
finansiell prestation. Vi har i denna studie, till skillnad från tidigare forskning, valt att 
ställa upp hypoteser för att testa ifall det finns ett samband mellan hållbarhetsbetyg och 
fondprestation. Detta skiljer vår studie från de ovannämnda, som ämnar jämföra två 
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populationer. Dessa hypoteser kommer att testas statistiskt för att ta reda på om ett 
samband finns mellan studiens tre hållbarhetsbetyg och fondprestation gällande 
Sverigefonder. 
 
H1: Det finns inget samband mellan Sverigefonders ESG-betyg och riskjusterad 
abnormal avkastning. 
H2: Det finns inget samband mellan Sverigefonders S-betyg och riskjusterad abnormal 
avkastning. 
H3: Det finns inget samband mellan Sverigefonders E-betyg och riskjusterad abnormal 
avkastning.  
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5. Ansvarsfullt företagande enligt Folksam  
En redogörelse för ”Folksams index för ansvarsfullt företagande” inkluderas som ett 
eget kapitel då det utgör en viktig del av studiens datamaterial, eftersom de 
genomsnittliga hållbarhetsbetygen beräknas utifrån Folksams framtagna index. I 
redogörelsen framkommer Folksams bakomliggande motiv till deras hållbarhetsbetyg 
och bedömningsgrunder. Det presenteras i en förhoppning om att främja: förståelsen 
för läsaren, studiens transparens och trovärdigheten för användandet av Folksams 
betyg.  
 
Folksam har sedan 2006 givit ut rapporter rörande ansvarsfullt företagande där de 
betygsätter svenska företag utifrån miljö och mänskliga rättigheter. I rapporten 
inkluderas även branschanalyser baserat på risker. Folksam (2013, s. 2) menar att 
företag med en hållbarhetsvision och en effektiv hantering av risker och möjligheter kan 
belönas med en stark konkurrensfördel. De företag som genomgår en offentlig 
granskning av Folksam är bolag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen OMX 
(Folksam, 2013, s. 3). Motivet bakom det framtagna indexet är att det framkommit en 
önskan i Folksams kundundersökningar om att en hänsyn till sociala och miljömässiga 
frågor ska beaktas vid investeringsbesluten (Folksam, 2013, s. 3). Folksam har cirka 
fyra miljoner kunder och förvaltar drygt 230 miljarder kronor vilket innebär att de har 
ett stort förtroende samt en möjlighet att påverka svenska bolag att arbeta med miljö och 
mänskliga rättigheter (Folksam, 2016). De tillhör en av de större institutionella ägarna i 
svenska börsnoterade företag och ska enligt den fastställda bolagsstyrningspolicyn 
aktivt påverka företag genom sina placeringar (Folksam, 2013, s. 3). Genom att göra 
detta menar Folksam att de kan öka mervärdet för sina kunder. Vidare anser Folksam 
(2013, s. 3) att frågor gällande miljö och socialt ansvarstagande har fått en allt större 
betydelse för de beslut som institutioner fattar men också för enskilda personer. Det 
framtagna indexet för ansvarsfullt företagande skapar förhoppning om att företag ska 
prioritera dessa frågor och att de ska inspireras av andra företag som har fått ett bättre 
resultat att ständigt förbättra sitt. Genom att beräkna och utvärdera strategier och 
kommunikation samt prestanda med kunder, anställda, ägare och intressenter kan 
indexet hjälpa företag att förbättra sitt hållbarhetsarbete (Folksam, 2013, s. 2). 
Möjligheten finns även att jämföra kvaliteten av företagens hållbarhetsarbete inom och 
mellan olika branscher (Folksam, 2013, s. 2) 
 
Folksams framtagna index för ansvarsfullt företagande bygger på rapportering från GES 
Investment Services men Folksam står för rankningen (Folksam, 2013, s. 9). Det är en 
betygsskala som sträcker sig mellan 0 till 7 där 0 utgör det lägsta betyget. GES 
Investment Services tillhandahåller analyser och rådgivning om företags resultat och 
beredskap inom hållbarhetsområdet och ger själv ut ett ESG-betyg (Folksam, 2013, s. 
9). Betyget som ges ut av GES varierar i skalan mellan Aa till Cc där den stora 
bokstaven visar industrins generella betyg och den lilla bokstaven reflekterar det 
specifika företagets betyg (Enterfonder, 2016). Betyget sätts i enlighet med FN´s 
principer för ansvarsfullt företagande (PRI). Vidare i sin bedömningsprocess analyserar 
de företag genom bland annat officiella dokument, dialog med företag, ickestatliga 
organisationer och media. GES omfattande process och objektivitet bidrar till 
tillförlitliga betyg (Olsson, 2007, s. 3). För att ta fram ett eget index för ansvarsfullt 
företagande lägger Folksam fokus på det enskilda företaget och hur de hanterar de risker 
som är relaterat med miljöpåverkan och mänskliga rättigheter (Folksam, 2013, s. 6). 
Undersökningen baseras sedan på offentligt tillgängligt material såsom företagens 
egenproducerade årsredovisningar, hållbarhetsredovisningar samt deras hemsidor 
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(Folksam, 2013, s. 6). För att undvika att gå miste om motsägande information används 
även källor såsom media, internationella organisationer och myndigheter (Folksam, 
2013, s. 6). Dessa källor analyseras utifrån Global Compacts tio principer samt OECD:s 
riktlinjer för multinationella företag (Folksam, 2013, s. 6). De utgivna principerna och 
riktlinjerna ämnar ge företag vägledning angående de förväntningar som finns för att ta 
ansvar för miljö och social påverkan och baseras på internationella konventioner 
(Folksam, 2013, s. 6). För att tolka dessa har Folksam använt sig av vägledande 
dokument som har publicerats av Global Reporting Initiative (GRI) och andra 
internationella standarder såsom ISO 14001 och SA8000 (Folksam, 2013, s. 6). 
Slutligen vägs detta sedan samman för en slutgiltig bedömning.   
 
För att utvärdera det miljömässiga ansvarstagandet och ta fram ett avspeglande betyg 
för detta genomför Folksam en miljöanalys vilket ger en uppskattning av företagets 
förmåga att möta miljörisker (Folksam, 2013, s. 7). Folksams analys gällande företagens 
miljöarbete är uppdelad i två delar, dels görs en generell bedömning av 
miljöledningssystem och dels en bedömning av företagens styrning gällande direkt eller 
indirekt miljöpåverkan (Folksam, 2013, s. 7). Se tabell 3 över bedömningsgrund för 
respektive del. I den första delen analyseras företags redovisade information angående 
dess miljöledningssystem utifrån fem kriterier; miljöpolicy och planer, ledningssystem 
och organisation, extern certifiering, miljöredovisning samt leverantörsstyrning 
(Folksam, 2013, s. 7). Slutligen görs en bedömning angående kvaliteten i 
miljöredovisningen samt i vilken grad leverantörer omfattas av ledningssystemet 
(Folksam, 2013, s. 7). Den andra delen av miljöanalysen fokuserar på att utvärdera ett 
företags förmåga att hantera dess miljöpåverkan och analyseras utifrån tre kriterier; 
utsläpp av växthusgaser, energianvändning samt verksamhetsspecifika kriterier 
(Folksam, 2013, s. 7). Miljöbetyget tenderar att vara högre för de stora bolagen då 9 av 
10 finns noterade på Large Cap (Folksam, 2013 s. 10). De 10 företag som toppar 
miljöbetyget under 2013 är Volvo, Ericsson, Stora Enso, SKF, Boliden, Skanska 
BillerudKorsnäs, DGC One och Holmen (Folksam, u.å). Mjukvarubranschen och 
hälsovårdsbranschen är de branscher som ligger lägst i miljöbetyg under detta år. 
(Folksam, u.å). 
 
Tabell 3. Folksams kriterier vid miljöanalys. 

Huvudområde Kriterier (Bedömningsgrund) 
 
 
Miljöledning  

Miljöpolicy & planer 
Ledningssystem & organisation 
Extern certifiering 
Miljöredovisning 
Leverantörsstyrning 

 
Miljöprestanda 

Utsläpp av växthusgaser 
Energianvändning 
Verksamhetsspecifika kriterier 

Källa: Folksam (2013). 

Socialt ansvarstagande, mer specifikt Folksams utvärdering av mänskliga rättigheter 
bedöms utifrån tre delar; anställdas rättigheter, företagets påverkan på samhället samt 
mänskliga rättigheter i leverantörskedjan (Folksam, 2013, s. 7). Se tabell 4 över 
bedömningsgrund för respektive del. Den första delen gällande anställdas rättigheter 
omfattar hälsa och säkerhet, diskriminering, associationsfrihet, arbetstid och löner, 
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barnarbete samt tvångsarbete (Folksam, 2013, s. 7). Den andra delen innehåller 
verksamhetsrelaterat socialt ansvar och korruption där företagens påverkan på samhället 
analyseras (Folksam, 2013, s. 7). I den tredje och sista delen analyseras företagens 
redovisning utifrån hur de ingriper för att främja mänskliga rättigheter vilket 
representeras utav leverantörskedjan (Folksam, 2013, s. 7). Här bedöms företagens 
uppförandekod samt implementerings- och verifieringssystem för dess policys 
(Folksam, 2013, s. 7). Betyget för mänskliga rättigheter tenderar vara något högre än 
miljöbetyget. Folksam menar att detta kan bero på att alla företag har hög prioritering 
kring anställdas situation och trivsel (Folksam, 2013, s. 26). Vidare rapporterar Folksam 
att under år 2013 var åtta av de tio företag som hade fått högst betyg för arbete med 
mänskliga rättigheter placerade på Stockholmsbörsen Large Cap (Folksam, 2013, s. 10). 
Att företag på Large Cap tenderar att ha högre betyg för mänskliga rättigheter är 
överensstämmande med tidigare år. De företag som fått högst betyg i mänskliga 
rättigheter under 2013 är Hennes & Mauritz, Ortivus, SKF, SEB, Volvo, AstraZeneva, 
Svenska Handelsbanken, Swedbank och Tieto (Folksam u.å). Företag inom 
mjukvarubranschen samt kapital- och finansbranschen har lägst betyg baserat på 
mänskliga rättigheter (Folksam, u.å).  
 
Tabell 4. Folksams kriterier vid analys av mänskliga rättigheter. 

Huvudområde Kriterier (bedömningsgrund) 
 
 
Anställda 

Hälsa & säkerhet 
Diskriminering 
Associationsfrihet 
Arbetstider & löner 
Barnarbete 
Tvångsarbete 

Samhället Verksamhetsrelaterat socialt ansvar 
Korruption 

 
Leverantörer 

Uppförandekod 
Ledningssystem & planer 
Redovisning 

Källa: Folksam (2013). 

Som tidigare nämnt så ger Folksam ut två betyg för varje huvudområde, ett betyg för 
miljö och ett betyg för mänskliga rättigheter som baseras på en betygsskala mellan 0 till 
7. Företagen tilldelas poäng för varje del som omfattas av undersökningen (Folksam, 
2013, s. 8). För varje huvudområde inom analysen summeras antalet tilldelade poäng 
och därefter beräknas ett medelvärde för huvudområdet (Folksam, 2013, s. 8). Om alla 
eftersökta delar återfinns i företagens rapportering tilldelas full poäng och noll poäng 
tilldelas om ingen information återfinns (Folksam, 2013, s. 8). Antalet företag som inte 
har redovisat någon information gällande miljö eller mänskliga rättigheter och därav har 
fått noll i betyg kan ses i Figur 2 där detta presenteras årsvis. Folksam menar att det är 
möjligt att dessa företag håller en ganska bra standard vad gäller socialt och 
miljömässigt ansvarstagande trots att de inte rapporterar om detta (Folksam, 2013, s. 3). 
Exempelvis kan företag som verkar i branscher med en naturligt låg miljöpåverkan ha 
ett lägre incitament att redovisa detta och får därmed ett lägre E-betyg (Folksam, 2013, 
s. 25).   
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Figur 2. Antal företag som inte redovisar hållbarhetsinformation. 
Källa: Folksams rapporter; Index för ansvarsfullt företagande, sammanställd av 
författarna. 

I Folksams rapporter för ansvarsfullt företagande inkluderas även en analys gällande 
olika risker som kan härledas till olika branscher (Folksam, 2013, s. 8). Denna analys 
utgår från ett globalt perspektiv men inkluderas ej i analysen och betygsättningen av de 
enskilda företagen (Folksam, 2013, s. 8). Syftet med den branschrelaterade analysen är 
att ge ett mått på hur viktigt det är för företag i olika branscher att aktivt arbete med 
frågor som kan kopplas till miljöpåverkan och mänskliga rättigheter (Folksam, 2013, s. 
9). Totalt har Folksam identifierat 16 olika branscher, där Folksam använder tre olika 
nivåer för att bedöma risk för miljö och mänskliga rättigheter; låg, medel och hög 
(Folksam, 2013, s. 9). Vi kommer i denna studie inte att använda oss utav 
branschanalysen.    
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6. Metod 
I kapitlet presenteras studiens tillvägagångsätt för att uppnå studiens syfte och 
problemformulering. Studien baseras på sekundärdata där 692 observationer har 
studerats över tid.  Mer ingående redogörs tillvägagångssättet gällande population, 
urvalsprocess, datainsamling och databearbetning. En beskrivning över den statistiska 
analysen redovisas innefattande korrelationsanalyser, regressionsanalyser och 
hypotestester. Vi anser att det är viktigt att redovisa studiens tillvägagångssätt då vi vill 
att läsaren ska få en förståelse för de moment som utförts och argumenten bakom dessa, 
vilket i sin tur ökar studiens transparens. Vidare diskuteras urvalsfel och icke-urvalsfel 
såsom täckningsfel, mätfel och bearbetningsfel samt bortfall. Kapitlet avslutas med att 
vi som författare kritiskt resonerar kring den valda metoden och dess eventuella brister.  

6.1 Population och urval 
För att kunna säga något om en vald population bestäms en urvalsram som sedan ska 
undersökas i syfte att representera hela populationen (Djurfeldt et al., 2003, s. 101). I 
denna kvantitativa undersökning är populationen vi vill uttala oss om Sverigefonder 
finns registrerade i Sverige mellan 2006-09-30 och 2013-09-30. Kvantitativa 
undersökningar har, enligt Djurfeldt et al. (2003, s. 101) fördelen att vara 
generaliserbara på en hel population, till skillnad från kvalitativa undersökningar, 
speciellt vid en totalundersökning. En totalundersökning innebär att hela populationen 
ingår i undersökningen till skillnad från representativt stickprov vars resultat ämnar 
representera hela populationen (Djurfeldt et al., 2003, s. 101).  Djurfeldt et al. (2003, s. 
103) menar att ett totalurval är ett idealiskt sätt att mäta, då populationen och 
urvalsramen är identiska. I denna studie kommer ett totalurval genomföras då samtliga 
Sverigefonder som existerar inom vår mätperiod ingår. Detta motiveras med att vår 
population är relativt liten. Definitionen av en Sverigefond baseras på Morningstars 
definition där fonderna ska investera majoriteten i svenska företag. Fonder med 
utländsk valuta eller utländskt säte har exkluderats från urvalet då studien ämnar 
undersöka fonder med placeringsmarknad i Sverige. I urvalet har vi valt att inkludera de 
fonder som avslutats innan mätperiodens slut och de fonder som startat efter 
mätperiodens start. På så sätt undviker studien survivorship bias.  Nedan i tabell 5 
presenteras antalet aktiva Sverigefonder under studiens mätperiod som inkluderas efter 
bortfall. Totalt inkluderas 692 observationer i studien. 
 

Tabell 5. Antal observationer per år.  

Sverigefonder 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

87  87  91  97 72 94 75 89 

Källa: Författarna. 

6.2 Datainsamling 
Studien baseras på historiskt datamaterial som är införskaffad via olika institutioner och 
databaser. Denna typ av datamaterial benämns ofta som sekundärdata, då den 
framställts av annan part i annat syfte (Bryman, 2011, s. 300). Det datamaterial som 
ingår kommer från Finansinspektionen, Folksam, Morningstar, Riksbanken samt AQR.  
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Information om Sverigefonder kommer från Morningstar som är världens största 
oberoende utgivare av fondinformation (Morningstar, 2010a). Morningstar samlar in 
och analyserar information om fonder direkt från fondbolaget eller via betrodda 
leverantörer (Morningstar, 2010b). Eventuella fel i uppgifterna tar Morningstar inte 
ansvar för, det är leverantörerna som är ansvariga för att rapportera korrekta uppgifter 
(Morningstar, 2010b). Under detta år har Morningstar valt att inte bidra med 
datamaterial till studenter. Det datamaterial vi önskat tillhandahålla från Morningstar i 
denna studie har därför erhållits av tidigare studenter vid Umeå Universitet som skrev 
sitt examensarbete år 2015. I datamaterialet återfinns uppgifter såsom fondernas namn, 
fondbolag, fondernas start- och slutdatum, avkastningar och storleken på de bolag som 
fonderna investerar i samt om fonderna har ESG-fokus. Även om studenterna som 
erhöll detta datamaterial hade ett annat syfte med sin studie så innehåller datamaterialet 
den information som vi behöver för att genomföra vår studie. Användandet av detta 
datamaterial har godkänts av både handledare samt av Morningstar (P. Mattsson, 
personlig kommunikation, 29 mars 2016).      
 
Via Folksams hemsida har rapporterna Index för ansvarsfullt företagande hämtas för 
åren 2006-2009, 2011 och 2013. Vi har valt att använda oss utav Folksams rapporter då 
det finns få aktörer som betygsätter svenska företag. Vidare anser vi att detta betyg är 
lätthanterligt och lätt att förstå då deras betygsskala sträcker sig från 0-7. Folksam är 
även transparenta i vilka källor och metoder dess utvärdering baseras på vilket skapar 
tillförlitlighet åt betyget. Andra aktörer som betygsätter svenska företag är Asset4, 
Bloomberg och GES. Anledningen till varför ingen av dessa har använts är för att 
Asset4 och Bloomberg inte betygsätter alla svenska företag och GES lämnar inte ut sitt 
betyg till studenter.  
 
Uppgifter om sverigeregistrerade fonder finns tillgängligt via Finansinspektionens 
hemsida som redovisar dessa kvartalsvis. Finansinspektionen är en svensk, statlig 
myndighet som har i uppdrag att bidra till ett stabilt finansiellt system och ansvarar för 
tillsynen av företag som agerar på finansmarknaden (Finansinspektionen, 2016). Från 
Finansinspektionen har uppgifter om fondernas innehav hämtas och dess 
fondförmögenhet, marknadsvärde samt fondernas nettoandelsvärde (NAV). Folksam 
betygsätter företag som finns noterade på Stockholmsbörsen den 31 Maj respektive år 
och publicerar sitt betyg under årets tredje kvartal. Därför har uppgifterna om fonderna 
hämtats från Finansinspektionen under överensstämmande kvartal.   
 
För att kunna beräkna fondernas riskjusterade abnormala avkastning har data om de 
faktorer som ingår i våra prissättningsmodeller laddats ned via AQR hemsida. Dessa 
faktorer är MKT, SMB, HML och MOM.  AQR är en forskningsinstitution som har sina 
rötter i doktorsprogrammet vid University of Chicago och grundandes 1998 (AQR, 
2016). Institutionen stöttar pensionsfonder, donationer, stiftelser och nationella 
placeringsfonder, samt finansiella rådgivare att nå sina långsiktiga mål genom att bland 
annat dela med sig av forskning. Vi ser denna forskningsinstitution som en pålitlig källa 
att inkludera i vår studie. Slutligen har växelkurs och riskfri ränta inhämtats från 
Svenska Riksbankens hemsida. Som riskfri ränta har använt oss utav svenska 
statsskuldsväxlar med en löptid på en månad (SSVX1M). 
 

6.3 Datahantering 
I det här avsnittet beskriver vi hur hållbarhetsbetygen har beräknats och hur den 
riskjusterade abnormala avkastningen har tagits fram. Som tidigare nämnt kommer 



! 39!

måttet på hållbarhet att benämnas som ESG-betyg. Det trots att vi endast undersöker 
miljö och mänskliga rättigheter då Folksam baserar sina betyg på detta och inte 
inkluderar bolagsstyrning i måttet. Alla beräkningar som gjorts i denna studie har utförts 
i programmet Microsoft Excel 2011. Beräkningar på avkastningar och räntor är 
genomförda på månadsbasis. Resultatet av dessa beräkningar ligger till grund för den 
statistiska analys som i ett senare skede genomförts i programmet Stata 12.   
 
I denna studie ämnar vi undersöka sambandet mellan hållbarhetsbetyg och riskjusterad 
abnormal avkastning. Vi har därför valt att till största del inte beräkna betygen själva 
utan istället fokusera på sambandet. Hållbarhetsbetygen för år 2006 - 2009, 2011 och 
2013 var sedan föregående år beräknade av Sandra Gimbergsson och Sanna Kårebrand i 
deras uppsats “ESG-betyg på den svenska fondmarknaden” (2015). För de år som 
saknas, 2010 och 2012, har vi på samma sätt räknat ut genomsnittliga hållbarhetsbetyg 
för fonderna. Vi började med att lära känna det datamaterial vi fått tillgång till av de 
andra studenterna för att skapa förståelse kring hur beräkningarna är gjorda. Det gjordes 
genom att kontrollera fonderna som använts och hur dess innehav har bearbetats.  
 
Efter att ha fått tillgång till datamaterialet med Sverigefonder från Morningstar 
exkluderades de fonder som avslutats innan 2006-09-30 och de som startat efter 2013-
09-30. Detta eftersom Folksam betygsätter företagen under tredje kvartalet och betyget 
bedöms vara aktuellt fram till slutet av mätperioden. Även fonder vars innehav inte 
redovisats hos Finansinspektionen under den period vi beräknat betygen för, har 
exkluderats då detta är nödvändigt för att beräkna fondens hållbarhetsbetyg. Detta 
diskuteras vidare i 5.4 Urvalsfel och icke-urvalsfel. För de år vi själva beräknat 
fondernas hållbarhetsbetyg har fondernas innehav för kvartalen 2010-09-30 och 2012-
09-30 inhämtas och fördes sedan in i ett Microsoft Excel dokument. I dokumentet kan 
även fondbolag, fondens namn, fondförmögenhet, marknadsvärde, nettoandelsvärde 
(NAV) samt tillgångarna med dess ISIN-kod som ingick i varje fond utläsas.  
 
Med hjälp av tillgångarnas ISIN-koder har E-betygen och S-betygen för innehaven 
kunnat förenas med respektive fond. Innehavens betyg respektive år fördes in i 
Microsoft Excel under fondinnehaven för att sedan med hjälp av LETARAD-funktionen 
anpassa innehaven i fonderna med tillhörande betyg. I nästa steg justerades de innehav 
som saknade betyg eller ISIN-kod. Detta gällde främst justering för A och B aktier samt 
optioner där ISIN-koden inte stämt överens trots att de tillhör samma företag. Det 
förekom även marginella utländska innehav vilka exkluderades då dessa saknade betyg. 
Justeringarna ansågs nödvändiga för att möta ett så sanningsenligt genomsnittligt 
hållbarhetsbetyg som möjligt för fonden. När alla fonder sammanställts med kompletta 
innehav och betyg beräknades ett genomsnittligt viktat E-betyg och S-betyg ut för 
fonderna. Betygen beräknades genom att dividera innehavet i varje företag med det 
totala marknadsvärdet för fonden och för att sedan multipliceras med respektive 
hållbarhetsbetyg. För de fonder med utländska innehav beräknades ett nytt 
marknadsvärde ut genom att marknadsvärdena för de utländska innehaven exkluderades 
från fondens totala marknadsvärde för att sedan beräkna ett viktat genomsnittsbetyg.   
 
För att beräkna fondernas ESG-betyg har vi utgått från hur Utz & Wimmer (2014) 
beräknat ESG-betyget för fonder i deras studie som visas i ekvation 5. Beräkningen sker 
genom att summera tillgångarnas vikt i portföljen multiplicerat med respektive tillgångs 
ESG-betyg.  
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ESG! = ! w!
!
!!! ×ESG!!! ! ! ! ! !!!!!!!(5)!

Där, 
ESG!= ESG betyg för portföljen 
w! = Innehav i:s vikt för portföljen 
ESG! = Innehav i:s ESG-betyg 

I denna studie har beräkningen utförts genom att summera innehavens vikt i fonden 
multiplicerat med respektive innehavs E-betyg och S-betyg. Vidare har ett 
genomsnittligt ESG-betyg beräknats enligt ekvation 6. 

ESG! = win
i=1 × Ei+Si !)

2            (6) 

Där, 
ESG! = Portföljens genomsnittliga ESG-betyg 
w! = Innehav i:s vikt i portföljen 
E! = Innehav i:s E-betyg 
S! = Innehav i:s S-betyg 

Därefter har fondernas slutliga betyg för respektive år sammanställts i ett dokument 
med fondernas fondförmögenhet, marknadsvärde och NAV. Fondnummer som tilldelats 
varje enskild fond har gjort det möjligt att på ett smidigt sätt med LETARAD-
funktionen i Microsoft Excel kunnat anpassa datamaterialet med betygen för fonder och 
datamaterialet med fondavkastning. 
 
Likt tidigare forskningsstudier (Bauer et al. 2005; Bauer et al. 2006; Borgers et al. 2015; 
Derwall et al. 2005; Renneboog et al. 2008b) har fondernas avkastning justerats för risk 
genom att använda multifaktormodeller vid skattning av abnormal avkastning. De 
modifierade prissättningsmodeller vi använt är en-faktor modellen CAPM (ekvation 7), 
Fama & French tre-faktor modell (ekvation 8) och Carharts fyr-faktor modell (ekvation 
9). För att kunna tillämpa riskfaktorerna som hämtats från AQR krävdes justeringar på 
grund av marknadsdifferenser, såsom valutakurs och ränta. Detta eftersom AQR baserar 
sina beräkningar på den amerikanska marknaden och vår studie fokuserar på den 
svenska marknaden. Det gjordes genom att först lägga tillbaka den riskfria räntan som 
använts av AQR för att sedan beräkna ett prisindex i USD. Med hjälp av valutakurs 
omvandlades detta prisindex till SEK och vidare beräknades avkastningen på den 
svenska marknaden utifrån prisindexet som sedan subtraherades med den riskfria räntan 
för att få avkastning relaterad till MKT på den svenska marknaden. På liknande sätt 
beräknades prisindex i SEK ut för de resterande faktorerna och vidare avkastning 
relaterat till bolagsstorleken (SMB), BV/MV-ration (HML) och momentumfaktorn 
(MOM).  
 
Skattningen av fondernas riskjusterade abnormala avkastning (alfa) skattades sedan 
genom regressionsfunktioner i Microsoft Excel för alla tre regressionsmodeller. Nedan 
visas regressionsmodeller i tur och ordning för CAPM (7), Fama & French tre-faktor 
modell (8) samt Carharts fyr-faktor modell (9). Utifrån dessa regressionsmodeller erhöll 
vi således den skattade riskjusterade abnormala avkastningen för respektive Sverigefond 
för alla år under mätperioden. För att kontrollera för eventuella bearbetningsfel har 
regressionerna även utförts i statistikprogrammet Stata 12.    
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R! − R! = !α! + β!"#$ MKT + ε!             (7) 

R! − R! = !α! + β!"#$ MKT + β!"#$ SMB + β!"#$ HML + ε!        (8) 

R! − R! = !α! + β!"#$ MKT + β!"#$ SMB + β!"#$ HML + β!"!#(MOM)+ ε!  (9) 

 
I ovanstående modeller innebär variablerna, 

R! − R! = Avkastning för fond i under period t utöver den riskfria räntan 
α! = Abnormal avkastning fond i presterat under period t 
β!"#$ = Exponeringsvärdet gentemot marknadsportföljen 
MKT = Avkastningen relaterat till MKT-faktorn i period t utöver den riskfria räntan 
β!"#$ = Exponeringsvärdet gentemot SMB-faktorn 
SMB =!Avkastningen relaterat till SMB-faktorn i period t 
β!"#$ = Exponeringsvärdet gentemot HML-faktorn 
!HML = Avkastningen relaterad till HML faktorn i period t 
!β!"!# =!Exponeringsvärdet gentemot MOM-faktorn 
!MOM = Avkastningen relaterad till MOM-faktorn i period t !
!ε! = En felterm som inte korrelerar med någon utav de oberoende variablerna 

6.4 Urvalsfel och Icke-urvalsfel 
Det faktum att studiens urval är baserad på ett totalurval anser vi garderar studien från 
urvalsfel och vissa typer av icke-urvalsfel. Det är viktigt att i en kvantitativ studie 
diskutera det urvalsfel som kan uppstå eftersom det inte går att bevisa ett fenomen eller 
samband mellan två variabler utan ett statistiskt signifikant samband (Djurfeldt et al., 
2003, s. 103). Urvalsfelet beror främst på hur väl urvalet i studien representerar 
populationen. Eftersom denna studie baseras på ett totalurval över den studerade 
perioden, där urvalet är samma som populationen, bedömer vi risken som minimal för 
urvalsfel. När urvalsramen inte stämmer överens med målpopulationen kan täckningsfel 
uppkomma (Dahmström, 2011, s. 354). Detta är en typ av icke-urvalsfel som vi anser 
att totalurvalet än en gång garderar studien från. Felet kan uppstå när enheter inkluderas 
som inte skall inkluderas eller i kontrast missar att inkludera enheter som bör medräknas 
(Dahmström, 2011, s. 354). Potentiellt täckningsfel skulle uppstå ifall Morningstar inte 
inkluderat alla Sverigefonder under mätperioden i datamaterialet men vi anser att den 
risken är minimal. 
 
Risken för mätfel och bearbetningsfel som studien exponeras för anser vi existerar på 
två nivåer. Den första nivån är mät- och bearbetningsfel kopplade till det data som 
samlats in medan andra nivån berör mätningen och bearbetningen av sekundärdata. 
Eftersom att denna studie baseras på sekundärdata finns risk för mätfel samt 
bearbetningsfel i datamaterialet som vi tillhandahållit och därmed inte kan påverka. De 
som tagit fram datamaterialet har eventuellt bearbetat, kodat och registrerat data på ett 
oriktigt vilket benämns bearbetningsfel (Dahmström, 2011, s. 372). Vi ser det viktigt att 
diskutera just dessa fel på två nivåer då det kan komma att påverka vår studie till stor 
utsträckning, framförallt Folksams framtagna ESG-betyg. Mätfel beskrivs som en 
avvikelse av variabelns värde från dess faktiska värde (Dahmström, 2011, s. 368). Vi är 
medvetna om att risken för detta finns men bedömer de väl valda sekundära källorna 
som pålitliga. När det kommer till mät- och bearbetningsfel som vi som författare kan 
påverka arbetar vi utefter en väl planerad och genomtänkt process för att minska risken 
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för dessa. Den största risken som studien utsätts för är slarvfel vid inmatning av siffror i 
använda program samt inkorrekt användning av formler och modeller. För att minska 
risken för detta har beräkningar gjort i två programvaror för att kontrollera för 
eventuella slarvfel och oriktiga kalkyleringar.  
 
En osäkerhet med resultatet av kvantitativa undersökningar är bortfall (Djurfeldt et al., 
2003, s. 108). Bortfall är en felkälla som är oberoende av urvalsprocessen där enheterna 
är oförmögna att bistå med information (Bryman, 2011, s. 179). Ett bortfall kan, enligt 
Djurfeldt et al. (2003, s. 108) leda till ett missvisande resultat och därför finner vi det 
viktigt att diskutera bortfallets storlek och dess konsekvenser. Bortfallet i denna studie 
rör sig framförallt om de fonder vi varit oförmögna att beräkna hållbarhetsbetyg för då 
de saknat redovisning av innehav hos Finansinspektionen. Denna typ av bortfall 
redovisas i figur 3 nedan. För hela perioden var bortfallet av denna typ 32 % vilket är 
över den accepterade bortfallsmängden enligt Jacobsen (2002, s. 362) som anser att 
bortfall upp till 30 % är acceptabelt. Då bortfallet på hela fonder är nära den accepterade 
gränsen bedömer vi den ej som problematisk. Vi bedömer trots bortfallet att studien 
behåller hög generaliserbarhet. 
  

!

Figur 3. Studiens bortfall.  
Källa: Författarna. 

Den andra typen av bortfall som studien utsätts för är avsaknad av betyg hos en del av 
de företagen som ingår i fonderna. Som tidigare nämnt, har de fonder som har haft 
utländska innehav har exkluderats då dessa företag inte överensstämt med vår 
målpopulation. Detta påverkar studien på så sätt att dessa företag inte beräknas med i 
det totala betyget hos fonden och möjliggör att betyget inte avspeglar det sanna 
hållbarhetsbetyget. De fonder där dessa innehav har exkluderats har ett nytt totalt 
marknadsvärde beräknats och därefter har ett vägt genomsnittsbetyg räknats ut. Vi 
bedömer påverkan av denna typ av bortfall på resultatet som marginell.   
 

6.5 Statistisk analys 
I avsnittet redogörs för tillvägagångssättet för den statistiska analysen. Analysen är 
genomförd i programmet Stata 12 där sambandet mellan den riskjusterade abnormala 
avkastningen och hållbarhetsbetygen undersöks med hjälp av regressionsanalys. De 
oberoende variablernas korrelation med varandra kontrolleras även och dess 
förklaringsgrad till den beroende variabeln. Detta för att kontrollera att variablerna inte 
korrelerar med varandra.  

0 

50 

100 

150 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fonder Bortfall 



! 43!

För att få en överblick av hur den finansiella prestationen har sett ut över tid för 
Sverigefonderna med hänsyn till ESG-betyg skapades diagram i Microsoft Excel. 
Fonderna delades in i kvartiler baserat på ESG-betyg där fonderna med lägst ESG-betyg 
och fonderna med högst ESG-betyg plockades ut. De två fondkvartilernas månatliga 
genomsnittliga avkastning användes för att beräkna ett prisindex som illustrerar 
utvecklingen av 1 krona investerad i augusti 2006 fram till mätperiodens slut. Ett 
diagram skapades i Microsoft Excel där den kumulativa faktiska avkastningen hos dessa 
fonder kan urskiljas och jämföras över hela mätperioden. Likaså skapades ett diagram 
för den kumulativa riskjusterade abnormala avkastningen som beräknats med Carhart 
fyr-faktor modell. Diagrammen används i illustrativt syfte. 
 

6.5.1 Regressionsanalys 
För att testa sambandet mellan riskjusterad abnormal avkastning och hållbarhetsbetyg 
har en enkel linjär regressionsanalys genomförts. Analysen mellan två variabler 
benämns enligt Bryman (2011, s. 326) som bivariat analys. Med hjälp av en bivariat 
analys kan samvariation eller samband mellan två variabler studeras (Djurfeldt et al., 
2003, s. 137). Det finns olika sätt att analysera samband men vilken metod som lämpar 
sig bäst beror på de undersökta variablernas karaktär (Bryman, 2011, s. 327). Eftersom 
denna studie syftar till att undersöka två intervaller är det lämplig att använda sig av 
“Pearsons r” (Bryman, 2011, s. 327). Pearsons r indikerar på styrkan och riktningen av 
sambandet som ligger mellan -1 och 1 där 1 visar ett perfekt positivt samband och -1 ett 
perfekt negativt samband. Ett värde på 0 visar att inget samband finns mellan 
variablerna (Bryman, 2011, s. 327).  
 
α = b! + b!Hållbarhetsbetyg!        (10) 

Där, 
α = Riskjusterad abnormal avkastning 
b! = Intercept 
b! = Lutningskoefficient 
Hållbarhetsbetyg! = ESG_betyg, E_betyg eller S_betyg för fond i 

Utöver bivariat regressionsanalys har även en multivariat regressionsanalys genomförts 
med två multipla regressionsmodeller. Modellerna presenteras nedan i ekvation 11 och 
12. Den multivariata regressionsanalysen ger en möjlighet att inkludera flera oberoende 
variabler i modellen att förklara sambandet (Studenmund, 2014, s. 13). En form av 
multipel regression är Ordinary Least Square regression (OLS) som syftar till att 
minimera summan av de kvadrerade residualerna. Residualerna utgör skillnaden mellan 
den skattade beroende variabeln producerad av regressionen och den observerade 
beroende variabeln (Studenmund, 2014, s. 36). Studenmund (2014, s. 37) förespråkar en 
OLS-regression och identifierar en mängd fördelar. För det första är OLS-regressioner 
lätta att använda. Den andra fördelen är att modellens mål att minska Σe^2i2 vilket är väl 
lämpat ur ett teoretiskt perspektiv (Studenmund, 2014, s. 37). Slutligen nämns 
fördelaktiga karaktärsdrag i modellens estimationer såsom att summan av residualerna 
är lika med noll. Detta innebär att den skattade linjen har kortast möjliga vertikala 
avstånd till observationen. Innan en multivariat regressionsanalys utförs bestäms vilka 
oberoende variabler som påverkar den beroende variabeln och därefter krävs att en 
mängd antaganden är uppfyllda (Studenmund, 2014, s. 98). Dessa antaganden är enligt 
nedan; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Summan av residualerna i kvadrat 
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1. Regressionsmodellen skall vara linjär, korrekt specificerad och ha residualer 

(Studenmund, 2014, s. 98).  
2. Medelvärdet av residualernas fördelning över observationerna är noll. Detta 

antagande beror av stickprovets storlek där det är större sannolikhet att ett större 
stickprov har ett medelvärde närmare noll (Studenmund, 2014, s. 99). 

3. Alla förklarande variabler antas ej vara korrelerade med residualerna. Detta är 
ett viktigt antagande då sambandet till den förklarande variabeln annars kan bli 
snedvridet (Studenmund, 2014, s. 101). 

4. Uteslutande av autokorrelation vilket betyder att observationerna av residualerna 
ej är korrelerade med varandra. Detta är ett av de viktigaste antagandena enligt 
Studenmund (2014, s. 101) speciellt ut ekonomiskt perspektiv. Antagandet 
bygger på att residualer i en tidsperiod inte påverkar andra tidsperioder vilket 
inte är sannolikt i alla situationer.  

5. Antagande om icke heteroskedasticitet. Det är att residualerna förväntas ha en 
konstant varians (Studenmund, 2014, s. 102).  

6. Ingen förklarande variabler förväntas vara en perfekt linjär funktion av en annan 
förklarande variabel, så kallad multikollinearitet. I de fall flera oberoende 
variabler korrelerar med varandra är det svårt att urskilja den enskilda effekten 
av variablerna (Studenmund, 2014, s. 103). 

7. Slutligen antas residualerna vara normalfördelade. Detta antagande är dock inget 
som krävs i en OLS regression (Studenmund, 2014, s. 105). 

 
För att testa att vårt datamaterial uppfyller dessa antaganden har ett flertal tester utförts i 
Stata 12. Till en början testades de oberoende variablerna för multikollinearitet. Ett 
enkelt sätt att testa för detta är att använda sig av korrelationsmatris där korrelation 
mellan alla oberoende variabler kontrolleras (Djurfeldt et al., 2010, s. 366). Ett tecken 
på att de oberoende variablerna korrelerar är i de fall korrelationerna överskrider ett 
värde på 0,8. För att åtgärda detta bör endast en av de problematiska variablerna 
inkluderas i modellen som får representera den önskvärda teoretiska dimensionen. 
Multikollinearitet kan i vissa fall vara svårt att utläsa i en korrelationsmatris på grund av 
att det kan finnas grupperingar av variabler med liknande förklaring. VIF står för 
Variance Inflation Factor och är ett annat användbart verktyg att kontrollera för 
multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 274). VIF-faktorn ska vara lägre än 5 för att 
inte signalera problem med multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 274). I studien har 
vi valt att använda både korrelationsmatris och VIF-värdet, eftersom vår modell 
inkluderar 9 variabler som anses ligga relativt nära besläktade.  
 
För att undersöka om heteroskedasticitet förekommer i vårt datamaterial har vi valt att 
granska spridningen av residualerna i ett plottdiagram och genomfört två test, Breusch-
Pagan test samt White test (Djurfeldt, 2010, s. 368). Konsekvensen av ojämn spridning 
är att precisionen i modellen minskar och därför anser vi det viktigt att ta hänsyn till. 
Efter att ha genomfört tester i Stata 12 kan det konstateras att hetroskedasticitet är ett 
problem i vårt datamaterial. Genom att använda oss av en robust kovarians estimator i 
Stata 12 kan detta problem justeras för. För att kontrollera som det finns en förekomst 
av autokorrelation i vårt datamaterial har Wooldridge test i Stata 12 genomförts. Testet 
visar inte tecken på problem med autokorrelation. 
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6.5.2 Kontrollvariabler 
En fonds prestation kan bero på många faktorer utöver exponeringen för de riskfaktorer 
som ingår i prissättningsmodellerna. Likt tidigare studier har därför kontrollvariabler 
används för att utesluta att resultatet beror av andra faktorer som är oberoende av det 
samband vi vill studera. Varför det är viktigt att inkludera kontrollvariabler i 
regressionsanalysen beror på att uteslutande av relevanta kontrollvariabler kan leda till 
en risk för att felaktiga slutsatser om huvudsambandet. Djurfeldt et al. (2010, s. 269) 
menar att en oberoende variabel i stort sätt aldrig ensam kan förklara en beroende 
variabel. De kontrollvariabler vi därför har valt att kontrollera för är Mstar_category, 
ESG_fokus, NAV, fondförmögenhet, fondålder och fondfamilj.  
 
Mstar_category är en dummyvariabel som visar om fonden investerar majoriteten i 
Large Cap eller Small & Medium Cap. Folksam (2013 s. 10) skriver att Large Cap 
företagen tenderar att ha högre E-betyg och S-betyg.  Detta anser vi är intressant och 
därför har vi valt att inkludera denna variabel då fondernas ESG-betyg baseras på 
företag som ingår i fonden.  Kontrollvariabeln ESG_fokus är även den en 
dummyvariabel som anger de fonder som klassificerar sig som hållbara. Denna 
klassificering kommer från Morningstar men baseras på information från respektive 
fondbolag. Inkluderande av denna kontrollvariabel stöds även av Borgers et al. (2015) 
då de i sin studie kontrollerar för en liknande variabel. Klassificeringen kan liknas med 
det mått på hållbarhet som tidigare studier använt då de avsett att jämföra finansiell 
prestation hållbara fonder mot traditionella fonder. Vi anser det nödvändigt att inkludera 
denna kontrollvariabel då marknadsföring är en viktig kanal för fondbolagen att försöka 
påverka investerarens beslut.  
 
Vi kommer även att kontrollera för fondernas netto andelsvärde (NAV) och 
fondförmögenhet. Fondförmögenhet inkluderas som en kontrollvariabel då det har 
visats att fondens storlek påverkar fondens prestation och kommer uttryckas i miljarder 
kronor. Chen et al. (2004, s. 1300) har i sin studie funnit starka bevis för att fondernas 
prestation påverkas negativt av fond storlek och kan vidare relateras till likviditet och 
organisatoriska egenskaper. Detta gäller framförallt för mindre fonder som investerar i 
små och illikvida bolag (Chen et al., 2004, s. 318). I linje med Chen et al. (2004) finner 
Renneboog et al. (2008b, s. 320) att fondens storlek minskar avkastningen på 
traditionella fonder, men denna effekt kunde inte hittas för hållbara fonder. Variabeln vi 
valt benämna Fondfamilj står för fondbolag och fångar upp fondbolagens inverkan på 
fondernas finansiella prestation. Denna variabel kontrolleras för och förekommer i ett 
flertal tidigare studier tillsammans med fondens ålder (Borgers, 2015; Bauer et al, 2005; 
Renneboog, 2008b). Dessa variabler inkluderas i denna studie då vi anser det viktigt att 
inkludera variabler som fångar upp fondernas egenskaper såsom fondbolagets 
erfarenhet, rykte och dess förvaltares skicklighet. De slutliga multipla 
regressionsmodeller som testats för visas nedan i ekvation 11 och 12.  
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 (12) 

α = b! + b!Hållbarhetsbetyg! + b!Fondförmögenhet + b!Fondålder + b!Fondfamilj   (11)  

!α = b! + b!Hållbarhetsbetyg! + b!Fondförmögenhet + b!Fondålder + b!Fondfamilj
+ b!Mstar_category + b!ESG_fokus 

Där,  
b! = Intercept 
b! = Lutningskoefficient 
Hållbarhetsbetyg =!ESG_betyg, E_betyg eller S_betyg för fond i 
Fondförmögenhet = Fondens storlek uttryckt i miljarder SEK 
Fondålder!= Fondens ålder sedan den startades 
Fondfamilj = Fondbolag 
Mstar_category = Om fonden investerar i företag i Large Cap eller i Small & Mid Cap 
ESG_fokus = Morningstars hållbarhetsklassificering 

6.5.3 Hypotestest  
Vid en statistisk hypotesprövning testas ett samband där det observerade utfallet jämförs 
med det utfall som uppkommit om enbart slumpen inverkat på resultatet (Djurfeldt et 
al., 2003, s. 183). Hypotesprövningen utförs genom ett statistiskt test där ett p-värde 
skattas. Ett p-värde anger sannolikheten för slumpen att generera den uppmätta 
skillnaden eller sambandet (Djurfeldt et al., 2003, s. 186). Skattningen av p-värdet 
bygger på hur noll hypotesen är formulerad, hur stort urvalet är och vilka värden olika 
parametrar i stickprovet har (Lantz, 2014 s. 89). För att kunna genomföra ett sådant test 
måste man i förväg välja en signifikansnivå vilket är ett mått på̊ hur stor risk man är 
beredd att ta att förkasta en sann noll hypotes (Lantz, 2014 s. 84). Enligt Lantz (2014, s. 
84) är vanliga signifikansnivåer 1 % och 5 %. Vi kommer att använda oss av båda dessa 
i vår studie tillsammans med en tredje på 10 %. 
 
För att statistiskt kunna säkerhetsställa våra resultat där vi antingen förkastar eller 
accepterar våra nollhypoteser har vi valt att testa regressionens lutning genom att 
använda oss av t-test. Ett test av linjens lutning genomförs för att undersöka om det 
observerade värdet på betakoefficienten är skilt från noll för att kunna utesluta att denna 
beror på slumpen (Djurfeldt et al., 2010, s. 265). Skattningen av t-värdet sker i Stata 12 
enligt ekvation 10 nedan.  
 

t = !!!
!!!

          (13) 

Där, 
t = t-värde 
b = betakoefficient i stickprovet 
β = betakoefficient i populationen 
SE! = medelfel för b 

6.6 Statistiska feltyper 
Vid hypotesprövning kan två typer av fel uppkomma, dessa kallas Typ 1-fel och Typ 2-
fel (Djurfeldt et al., 2003, s. 192). Typ 1-fel uppkommer när nollhypotsen förkastas trots 
att den är sann. I denna studie hade ett Typ-1 fel varit ett förkastande av en nollhypotes 
om att det inte finns ett samband mellan Sverigefonders riskjusterade abnormal 
avkastning och hållbarhetsbetyg då det egentligen inte finns ett samband.  För att 
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reducera risken för Typ 1-fel kan ett större urval användas på grund av att utrymmet för 
slumpmässiga avvikelser minskar (Djurfeldt et al., 2003, s. 192). Då vi använt oss av ett 
totalurval bör risken för Typ-1 fel därmed minskas i så stor utsträckning som möjligt. 
Ett annat sätt att minska risken för Typ 1-fel är genom att välja en låg signifikansnivå 
(Djurfeldt et al., 2011, s. 186). Att minimera risken för att begå Typ 1-fel är inte helt 
oproblematiskt då ett minskat utrymme för Typ 1-fel innebär en ökad risk för Typ 2-fel 
(Djurfeldt et al., 2011, s. 192). Typ 2-fel uppkommer när det motsatta inträffar, vilket 
innebär när nollhypotesen accepteras trots att den är falsk. Då påstår forskarna att det 
inte finns ett samband trots att det faktiskt gör det. Risken för Typ 1-fel kan beräknas, 
där p-värdet anger risken för att en nollhypotes förkastas som är sann (Djurfeldt et al., 
2003, s. 186). P-värdet får högst överensstämma med signifikansnivån men helst 
understiga (Djurfeldt et al., 2003, s. 186). Till skillnad från risken för Typ-1 fel är risken 
för Typ 2-fel är ofta ett okänt tal (Djurfeldt et al., 2003, s. 192). I denna studie har vi 
valt att använda oss av en signifikansnivå på både 1 %, 5 % och 10 % för att använda 
dem som komplement till varandra i de fall resultaten från dessa avviker från varandra. 
Genom att analysera resultatet från alla signifikansnivåerna bör vi därför få en god 
balans mellan risken för Typ 1- och Typ 2-fel.  Med medvetenhet om dessa risker är vi 
ytterst försiktiga med att tolka hypotestesterna. 
 

6.7 Metodkritik  
Även om metoden i studien är väl genomtänkt och planerad finns det moment som kan 
ifrågasättas. Johansson-Lindfors (1993, s.117) kritiserar att sekundärdata används i 
studier. Hon kännetecknar problem såsom att ändamålet för insamlingen kan skilja sig 
från förstahandsförfattaren. Bryman (2011, s. 304) nämner även nackdelar med 
sekundärdata såsom att datamaterialet kan vara omfattande samt avsaknad av kontroll 
över kvaliteten på datamängden. Fördelen med att använda sekundärdata, i vårt fall, är 
att vi haft möjligheten att använda ett större antal observationer över en längre 
tidsperiod än vad vi annars haft resurser till. Detta gör att studien blir mer omfattande. 
Andra fördelar vi haft med att använda oss utav sekundärdata är att datamaterialet som 
används i denna studie är av god kvalitet då det är inhämtat från välkända institutioner 
och databaser. Datamaterialet från Morningstar har som tidigare nämnts erhållits av 
tidigare studenter som skrev sitt examensarbete år 2015. Även om dessa studenter 
samlat in data för ett annat ändamål så innehåller detta datamaterial den information 
som krävs för att vi ska kunna genomföra vår studie med vårt syfte. ESG-betyget för 
fonderna är till största del beräknade av annan part. Eftersom att vi fick tillgång till 
deras beräkningar har vi haft möjlighet att kontrollera de genomförda kalkyleringarna 
och gjort en bedömning att de är av god kvalité. I och med detta har vi även kunnat 
genomföra beräkningar på samma sätt de resterande åren vi själva utfört beräkningar 
för.  De riskfaktorerna som är inhämtade från AQR skulle i praktiken vara möjliga att 
beräkna självständigt. Dock bedömer vi detta som tidskrävande och eftersom vi ser 
AQR som en pålitlig källa anser vi det lämpligt att inkludera dessa i studien. Trots att 
användandet av sekundärdata kan ifrågasättas har detta har möjliggjort att vi har fått 
mer tid till analys av datamaterialet.  
 
ESG-betygets tillförlitlighet kan ifrågasättas då betyget bygger på dess innehav som 
förändras med tid. En mer rättvisande bild hade varit om ett nytt ESG-betyg beräknats 
för varje kvartal, dock hade detta varit för tidskrävande för denna studie. En annan kritik 
mot det beräknade ESG-betygen för fonderna är avsaknad av betyg för de utländska 
innehaven vilket påverkar det totala betygets tillförlitlighet. För att kunna beräkna det 
sanna ESG-betyget för de fonder med utländskt innehav hade betyg för dessa företag 
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varit en förutsättning. I denna studie har vi inte haft tillgång till detta men vi anser att de 
bortfallna utländska innehaven är av marginell storlek och bör därmed inte påverka 
betyget nämnvärt. Slutsatsen kring om riskjusterad abnormal avkastning existerar kan 
anses problematisk då det kan bero på bristande effektivitet på marknaden eller av 
felaktiga justeringar för risk i använda prissättningsmodeller (Bodie et al., 2011, s. 360). 
Huruvida marknaden är effektiv eller inte är närmare bestämt omöjligt att testa för och 
detta problem benämns som joint hypothesis (Bodie et al., 2011, s. 360). Även om vi 
har medvetenhet för detta problem kommer vi utgå ifrån att vi använt 
prissättningsmodellerna på ett riktigt sätt och anta att existensen av den riskjusterade 
abnormala avkastningen beror av bristande marknadseffektivitet. Eftersom 
databearbetningen innefattar många moment och en stor mängd data kan vi inte utesluta 
att det blivit något eventuellt fel. Vi har motverkat detta genom att kontrollera våra 
uträkningar för att säkerhetsställa att de är korrekta och därför bör risken för slarvfel 
vara låg.  
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7. Resultat  
I kapitlet redovisas resultaten av studiens undersökning. En presentation av deskriptiv 
statistik följs åt av en presentation av den statistiska analysen. Den beskrivande 
statistiken redogör för maxvärde, minimumvärden och medelvärden samt skillnader i 
observationerna för att läsaren skall erbjudas en övergripande bild. Kapitlet 
presenterar vidare en visuell bild över hur den finansiella prestationen sett ut för 
Sverigefonderna över mätperioden. Det följs av en statistisk analys som redogör för 
resultaten av de tester som genomförts i syfte att besvara studiens problemformulering, 
där enkla linjära regressioner och påbyggda multipla regressioner presenteras. Tanken 
bakom kapitlets upplägg är att läsaren stegvis skall få en pedagogisk genomgång och 
klar bild av resultatet samt dess förändring i steg med utvecklingen av 
regressionsmodellen. 
 

7.1 Deskriptiv statistik 
I denna del av kapitlet presenteras beskrivande statistik över vårt datamaterial. Detta för 
att ge läsaren en överblick över det urval som studien omfattar såsom observationernas 
fördelning av variablerna samt egenskaper. I studien ingår totalt 629 observationer över 
studiens mätperiod. Att antalet observationer är så många beror på att en enskild fond 
kan utgöra flera observationer i det fall då fonden funnits under fler än ett år under 
totala mätperioden. Dessa fonder ägs av 47 olika fondbolag, vilka kommer att benämnas 
som fondfamiljer. I tabell 6 presenteras det genomsnittliga ESG-betyget, E-betyget och 
S-betyget årsvis samt genomsnittliga betyg för den totala mätperioden, vilket kan ses 
längst ned i tabellen. Som tabellen visar tenderar E-betyget att vara högre i genomsnitt 
varje år jämfört med S-betyget. Den största skillnaden återfinns år 2010-09-30 då E-
betyget är 15,7 % högre jämfört med S-betyget och den minsta skillnaden år 2013 där 
E-betyget är 2,6 % högre än S-betyget. Även när hela mätperioden betraktas kan det 
utläsas att det genomsnittliga E-betyget är högre än S-betyget för fonderna. Det högsta 
ESG-betyget återfinns år 2012 och det lägsta ESG-betyget under år 2009. Under år 
2009 var även E-betyget och S-betyget var som lägst.  
 
Tabell 6. Deskriptiv statistik över hållbarhetsbetyg 

  ESG-betyg E-betyg S-betyg 
 

2006-09-30 
 

3,48 
 

3,67 
 

3,30 
2007-09-30 3,38 3,56 3,20 
2008-09-30 3,52 3,72 3,32 
2009-09-30 3,01 3,22 2,80 
2010-09-30 3,05 3,31 2,79 
2011-09-30 3,51 3,66 3,37 
2012-09-30 3,53 3,68 3,37 
2013-09-30 3,42 3,46 3,37 

 

Total Min Medel Max Std. Dev. 
 
ESG-betyg 

 
1,13 

 
3,37 

 
4,40 

 
0,708559 

E-betyg 0,97 3,54 4,72 0,776108 
S-betyg 0,22 3,20 4,26 0,683022 
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Från Morningstar kommer information om Sverigefonderna har ESG-fokus, det vill 
säga om de klassificerar sig som hållbara eller ej. Av totalt 692 observationer hade 217 
observationer denna klassificering där antalet unika fonder var 33 stycken. I tabell 7 kan 
de genomsnittliga hållbarhetsbetygen för de två olika typerna av fonderna utläsas. I 
genomsnitt har fonder med ESG-fokus 13 % högre ESG-betyg vilket tyder på att fonder 
som klassificerar sig som hållbara faktiskt är mer hållbara. En liknande skillnad 
återfinns även bland E-betyget och S-betyget. 
 
Tabell 7. Genomsnittliga ESG-betyg med hänsyn till ESG fokus 

 ESG fokus   Ej ESG fokus  
 

ESG-betyg 
 

E-betyg 
 

S-betyg 
 

ESG-betyg 
 

E-betyg 
 

S-betyg 
3,64 3,84 3,43 3,23 3,39 3,08 

 
 
Den äldsta fonden som ingår i denna studie är 56 år och 9 månader medan den yngsta 
fonden är 1 år och 1 månad. Medianen på fondåldern är 15 år och 7 månader. Vad gäller 
fondförmögenhet är medelvärdet 2,43 miljarder kronor och medianen 1,19 miljarder 
kronor. Medelvärdet på netto andelsvärdet (NAV) är 1505 kronor och medianen 264 
kronor. En annan egenskap som klassificerats av Morningstar är om fonderna investerar 
i Large Cap eller Small & Mid Cap. Bland våra observationer investerar 72 % av 
fonderna majoriteten av sina innehav i Large Cap.  
            
Den riskjusterade abnormala avkastningen har skattats med tre olika 
regressionsmodellerna som kan ses i ekvation 7, 8 och 9. Deskriptiv statistik av dessa 
visas i tabell 8. I tabellen kan det utläsas att modellerna visar på både över- eller 
underavkastning och är således inte ense. CAPM och Carhart fyr-faktor modell visar ett 
positivt medelvärde på den riskjusterade abnormala avkastningen medan skattningen 
från Fama & French tre-faktor modell kan utläsas vara negativ. Carhart fyr-faktor 
modell har den högsta standardavvikelsen av modellerna vilket antyder att spridningen 
på den riskjusterade abnormala avkastningen tenderar öka när fler riskfaktorer 
inkluderas i modellen.  
 
Tabell 8. Deskriptiv statistik över riskjusterad abnormal avkastning 

Alfa Minvärde Medelvärde Maxvärde Std. Dev 
 

CAPM 
 

-1,638 
 

 0,024 
 

1,413 
 

0,388 
Fama & French -1,657 -0,030 1,709 0,441 
Carhart -1,923  0,152 2,415 0,640 
Genomsnitt -1,739  0,048 1,845 0,489 

 

 

7.2 Hållbarhetsbetygets effekt på finansiell prestation över tid  
Nedan presenteras hur fondernas finansiella prestation har påverkats av företagens 
hållbarhetsprioriteringar över tid. Här har fonderna per år delats in i kvartiler efter betyg 
där fonder med 25 % högst ESG-betyg och de fonderna med 25 % med lägst ESG-betyg 
valts ut. I figur 4 visas genomsnittlig avkastning för de fonder med lägst ESG-betyg och 
fonder med högst ESG-betyg i förhållande till marknadsindex under tidsperioden 2006-
09-30−2014-09-30. Avkastningen visar hur mycket 1 krona, investerat i augusti 2006, 
har utvecklats över tid. Noteras bör att denna avkastning inte är justerad för risk utan 
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visar fondernas faktiska avkastning. Som figuren presenterar kan en marginellt högre 
avkastning skymtas för de fonderna med lågt ESG-betyg i förhållande till de med högt 
ESG-betyg, framförallt i slutet av mätperioden. 
 

!
Figur 4. Kumulativ genomsnittlig fondavkastning över tid med hänsyn till ESG-betyg. 

I figur 5 presenteras den riskjusterade abnormala avkastningen över tid beräknat med 
Carharts fyr-faktor modell. På liknande sätt som ovan, jämförs här den genomsnittliga 
riskjusterade abnormala avkastningen för de fonderna med 25 % högst betyg och 25 % 
med lägst betyg under den totala mätperioden. Likt figur 4 visar figur 5 nedan hur 
mycket 1 kr som investerats i augusti 2006 utvecklats över tid efter att avkastningen 
blivit justerad för risk. Som figuren visar kan ingen större skillnad utläsas mellan de 
fonder som har lågt ESG-betyg och de fonder som har högt betyg fram till 2009-10-30. 
Efter denna tidpunkt har de fonder med lågt ESG-betyg haft en visuellt högre 
riskjusterad abnormal avkastning än fonder med högt ESG-betyg. Det bör tillägas att 
sambanden som illustreras i Figur 4 och Figur 5 inte har undersökts statistiskt, utan 
används för illustrativt syfte. 
 

!

Figur 5. Kumulativ genomsnittlig riskjusterad abnormal avkastning över tid med 
hänsyn till ESG-betyg. 
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7.3 Hållbarhetsbetygens påverkan på finansiell prestation 
För att besvara vår frågeställning om det finns ett samband mellan hållbarhet och 
Sverigefonders finansiella prestation, har vi valt att presentera våra resultat i två steg. 
Först har en bivariat regressionsanalys utförts årsvis mellan de tre olika skattningarna på 
den riskjusterade abnormala avkastningen och hållbarhetsbetygen. Den enkla linjära 
regressionsmodellen kan ses i ekvation 10. Resultaten från bivariata 
regressionsanalysen presenteras i tabell 9 där lutningskoefficienten i den linjära 
regressionen kan utläsas med dess p-värde på raden under.   
 
I tabellen kan det utläsas att sambandet mellan den riskjusterade abnormala 
avkastningen och betygen varierar från år till år, men att E-betyget, S-betyget och ESG-
betyget överensstämmer i sambandets riktning. Positivt samband anas för år 2007, 2008 
och 2011 medan för år 2010 och 2013 kan ett negativt samband utläsas. För resterande 
år är inte regressionsmodellerna överens om sambandets riktning. Sambanden som kan 
utläsas i tabellen är statistiskt säkerställda för alla år med alla tre modeller förutom år 
2006 och 2013. Den största negativa effekten på fondernas riskjusterade abnormala 
avkastning hade ESG-betyget för år 2010 och den största positiva effekten återfinns 
2008.   
 
Tabell 9. Enkel linjär regressionsanalys varje enskilt år 

 CAPM Fama & French Carhart 
E-betyg S-betyg ESG-betyg E-betyg S-betyg ESG-betyg E-betyg S-betyg ESG-betyg 

 
2006 

 
0,0253 
0,493 

 
0,0217 
0,632 

 
0,0243 
0,055* 

 

 
-0,044 

0,30 

 
-0,0709 

0,143 

 
-0,056 
0,219 

 

 
-0,1393 
0,002*** 

 
-0,1742 
0,001*** 

 
-0,1561 
0,000*** 

 
2007 0,1497 

0,000*** 
0,1967 

0,000*** 
0,1708 

0,000*** 
 

0,1279 
0,000*** 

0,1693 
0,000*** 

0,1464 
0,000*** 

 

0,1272 
0,000*** 

0,1682 
0,000*** 

0,1456 
0,000*** 

 
2008 0,1314 

0,030** 
0,1616 
0,034** 

0,1506 
0,026** 

 

0,2285 
0,000*** 

0,2966 
0,000*** 

0,2663 
0,000*** 

 

0,2636 
0,000*** 

0,3460 
0,000*** 

0,3084 
0,000*** 

 
2009 -0,2814 

0,000*** 
-0,3989 
0,000*** 

-0,3391 
0,000*** 

 

0,1199 
0,014** 

0,1213 
0,040** 

0,1252 
0,021** 

 

-0,3733 
0,002*** 

-0,6630 
0,000*** 

-0,5025 
0,000*** 

 
2010 -0,3763 

0,000*** 
-0,36 

0,01*** 
-0,4006 
0,000*** 

 

-0,7854 
0,000*** 

-0,7679 
0,003*** 

-0,8862 
0,000*** 

 

-0,8171 
0,000*** 

-0,7879 
0,003*** 

-0,9164 
0,000*** 

 
2011 0,0914 

0,024** 
0,098 

0,023** 
0,096 

0,023** 
 

0,1398 
0,004*** 

0,1567 
0,002*** 

0,1496 
0,003*** 

 

0,2724 
0,000*** 

0,2980 
0,000*** 

0,2879 
0,000*** 

 
2012 -0,3021 

0,000*** 
-0,3629 
0,000*** 

-0,3350 
0,000*** 

 

-0,1801 
0,000*** 

0,2383 
0,000*** 

-0,2100 
0,000*** 

 

0,1179 
0,096* 

0,1143 
0,088* 

0,1171 
0,092* 

 
2013 -0,1813 

0,001*** 
-0,1897 
0,001*** 

-0,1883 
0,001*** 

-0,13 
0,019** 

-0,0827 
0,194 

-0,1095 
0,069* 

-0,1127 
0,112 

-0,0831 
0,280 

-0,1007 
0,176 

Signifikansnivå: *** = 1 %, ** = 5 % * = 10 %. Övre raden i tabellen visar lutningskoefficienten och 
nedre raden visar p-värdet. 

I tabell 10 presenteras på samma sätt sambandet mellan hållbarhetsbetygen och 
riskjusterad abnormal avkastning men nu för hela mätperioden. Det kan utläsas att 
riskjusterad abnormal avkastning skattat med CAPM och med Carhart fyr-faktor modell 
tenderar att ha ett svagt negativt samband med respektive betyg. När den riskjusterade 
abnormala avkastningen är skattad med Fama & French tre-faktor modell tyder det 
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däremot på motsatsen och visar på ett svagt positivt samband. Ingen av dessa 
regressioner kan med statistisk signifikans bevisa att samband finns på någon av de 
valda signifikansnivåerna. Förklaringsgraden för samtliga enkla linjära 
regressionsmodeller nedan är mindre än 0,6 %. 
 
Tabell 10. Enkel linjär regression för hela mätperioden 

Hållbarhetsbetyg CAPM Fama & French Carhart 

 

ESG-betyg 

 

-0,0255 
0,364 

 

0,0458 
0,135 

 

-0,0061 
0,890 

 

E-betyg 
 

-0,0267 
0,317 

 

0,0387 
0,178 

 

-0,0071 
0,864 

 

S-betyg 
 

-0,0232 
0,421 

 

0,0509 
0,112 

 

-0,0050 
0,914 

 

Signifikansnivå: *** = 1 %, ** = 5 % * = 10 %. Övre raden i tabellen visar lutningskoefficienten och 
nedre raden visar p-värdet. 

I nästa steg har vi valt att genomföra en multivariat regressionsanalys där resultat från 
två olika multipla regressionsmodeller presenteras i tabell 13. Regressionsmodellerna 
kan ses i ekvation 11 och 12. En multipel regressionsanalys har utförts då 
fondprestation kan påverkas av andra faktorer än bara hållbarhetsbetyg. Som tidigare 
nämnt kommer därför kontrollvariabler att inkluderas i analysen tillsammans med 
hållbarhetsbetygen för att undvika att dessa faktorer missleder resultatet av det samband 
vi ämnar studera. I tabell 11 presenteras en korrelationsmatris där korrelation och p-
värde för hållbarhetsbetygen och de inkluderade kontrollvariablerna kan utläsas. 
Siffrorna 1-9 överst i korrelationsmatrisen motsvarar samma variabler som kan ses 
vertikalt längst till vänster. Korrelationen mellan de oberoende variablerna ligger mellan 
-0,1883 och 0,9845. Vidare kan det utläsas att det endast är ett fåtal värden som ligger 
väldigt nära noll, vilket betyder att de övriga variablerna är mer eller mindre korrelerade 
till varandra. 
 
I tabellen kan det även utläsas att det finns en stark korrelation mellan 
hållbarhetsbetygen. Korrelationen för samtliga fonder mellan ESG-betyg och E-betyg är 
0,9845. Att ett samband finns mellan dessa bekräftas av p-värdet på 0,000. Även en 
stark korrelation återfinns mellan ESG-betyget och S-betyget på 0,9815 samt mellan E-
betyg och S-betyg på 0,9340. Vi har därför valt att inte inkludera alla dessa tre som 
oberoendevariabler för att förklara den riskjusterade abnormala avkastningen i samma 
modell. Förutom dessa tre har ESG_betyg och Mstar_category en korrelation på 0,7170. 
Vi genomförde ett two sample mean t-test för att undersöka om skillnaden i 
hållbarhetsbetyg på fonder som investerar i Large Cap och Small & Mid Cap är 
statistiskt skiljt från 0. Resultatet visar att fonder som investerar i Large Cap företag har 
signifikant högre betyg jämfört med fonder som investerar i företag på Small & Mid 
Cap. Large Cap företag har i genomsnitt ett ESG-betyg på 3,59 medan Small & Mid 
Cap i genomsnitt har 2,54, detta är statistiskt säkerställt med en signifikansnivå på 1 % 
då p-värdet är 0,000. Det stämmer därmed överens med den relativt starka korrelationen 
mellan fondens ESG-betyg och Mstar_category. Eftersom att korrelationsmatrisen visar 
ett högt p-värde på korrelationen mellan variablerna Fondförmögenhet och NAV kan vi 
inte säga något om dess korrelation då den till stor sannolikhet kan bero av slumpen. På 
grund av detta har vi valt att inkludera endast en av dessa förklaringsvariabler i den 
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multipla regressionen och väljer därför att utesluta NAV. Ingen av de inkluderade 
förklaringsvariablerna i den multipla regressionen är över 0,8 och således undviker vi 
multikollinearitet i vår regression. 
 
Tabell 11. Korrelationsmatris. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
1. ESG-betyg 
 

 
1 
 

        

2. E-betyg 0,9845 
0,000* 

1 
 
 

       

3. S-betyg 0,9815 
0,000* 

 

0,9340 
0,000* 

1 
 

      

4. Kategori 0,7318 
0,000* 

 

0,7211 
0,000* 

0,7170 
0,000* 

1 
 

     

5. ESG-fokus 0,2682 
0,000* 

 

0,2778 
0,000* 

0,2450 
0,000* 

0,2718 
0,000* 

1 
 

    

6. Fondförmögenhet 0,0812 
0,039* 

 

0,0678 
0,085 

0,0937 
0,017* 

0,1350 
0,000* 

-0,1883 
0,000* 

1 
 

   

7. NAV 0,0694 
0,085 

 

0,0647 
0,109 

0,0727 
0,071 

0,0820 
0,042* 

0,1676 
0,000* 

0,0034 
0,933 

1 

 
  

8. Fondålder 0,1037 
0,006* 

 

0,1097 
0,004* 

0,0953 
0,012* 

0,1818 
0,000* 

0,0549 
0,149 

0,4778 
0,000* 

-0,0746 
0,064 

1 

 
 

9. Fondfamilj -0,1471 
0,000* 

-0,139 
0,000* 

-0,1486 
0,000* 

-0,1038 
0,007* 

-0,0471 
0,226 

-0,0317 
0,430 

-0,0575 
0,162 

-0,0760 
0,050* 

1 

* = Signifikant på 5 %. Övre raden i tabellen visar korrelationen och nedre raden visar p-värdet. 

Då multikollinearitet kan vara svårt att utläsa i en korrelationsmatris eftersom det kan 
finnas grupperingar av variabler som har en liknande förklaring undersöktes även 
variablernas VIF-värden.  I tabell 12 kan dessa avläsas och är för de variabler som ingår 
i den slutliga multipla regressionen med fem kontrollvariabler (Ekvation 12). 
Variablernas VIF-värden är under 5 och styrker således att variablernas korrelation inte 
är ett problem i vår undersökning. 
 
Tabell 12. VIF-värden 

Variabler VIF Variabler VIF Variabler VIF 

ESG_betyg 2,24 E_betyg 2,14 S_betyg 2,23 

Fondförmögenhet 1,40 Fondförmögenhet 1,40 Fondförmögenhet 1,40 

Fondålder 1,35 Fondålder 1,35 Fondålder 1,35 

Fondfamilj 1,03 Fondfamilj 1,03 Fondfamilj 1,03 

Mstar_Category 2,26 Mstar_Category 2,17 Mstar_Category 2,26 

ESG_fokus 1,17 ESG_fokus 1,17 ESG_fokus 1,17 

Medelvärde 1,58 Medelvärde 1,54 Medelvärde 1,57 

 

Två multipla regressionsmodeller utfördes för respektive betyg som påbyggnader av 
den enkla linjära regressionsanalysen som presenterats ovan. Tabellerna nedan 
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presenterar lutningskoefficienterna samt p-värde för vardera oberoende variabel och den 
riskjusterade abnormala avkastningen som skattats av de olika prissättningsmodellerna. 
I tabell 13 visas två varianter av den multipla regressionsmodellen. I den övre modellen 
kan effekten av ESG-betyg på riskjusterad abnormal avkastning utläsas efter att ha 
inkluderat tre kontrollvariabler som valts ut utöver förklaringsvariabeln ESG-betyg. I 
den undre modellen i tabell 13 har ytterligare två kontrollvariabler inkluderats och 
representerar den slutliga multivariata regressions modellen.  
 
Det kan utläsas att effekten av ESG-betyget på den riskjusterade abnormala 
avkastningen inte är överensstämmande mellan de olika prissättningsmodellerna. Den 
enda modellen som visar ett statistiskt säkerställt samband är Fama & French tre-faktor 
modell där sambandet bevisas positivt. Detta med en signifikansnivå på 5 % när fem 
kontrollvariabler inkluderas i regressionen. Modellen tyder på ett positivt samband men 
effekten av ESG-betyget blir dubbelt så stor och signifikant när ytterligare två 
kontrollvariabler inkluderas. Regressionsmodellerna baserade på riskjusterad abnormal 
avkastning skattat med CAPM och Carhart tyder på svaga negativa samband och 
förändras till svaga positiva samband i och med inkluderingen av två ytterligare 
kontrollvariabler. Sammantaget tyder den slutliga modellen onekligen på ett positivt 
samband, men endast en av tre modeller visar signifikans. För att försäkra oss om att 
sambandet mellan riskjusterad abnormal avkastning och ESG-betyg inte är ett icke-
linjärt samband inkluderades ESG-betyg i kvadrat som en ytterligare 
förklaringsvariabel. För Carhart och Fama & French minskade förklaringsgraden och 
för CAPM ökade den, dock marginellt. Vi kan alltså utesluta ett icke-linjärt samband 
mellan riskjusterad abnormal avkastning och ESG-betyg och har valt att inte presentera 
detta i tabellen. 
 
Multipla regressioner utfördes även där effekten av E-betyget och S-betyget på 
riskjusterad abnormal avkastning testades. Även dessa resultat presenteras i tabell 13 
och visar på liknande resultat som ovan där alla modeller indikerar på ett positivt 
samband trots avsaknad av signifikanta bevis. Fama & French är den enda modell som 
statistiskt säkerställer en positiv effekt av både E-betyg och S-betyg på riskjusterad 
abnormal avkastning när alla kontrollvariabler inkluderats. För alla regressionsmodeller 
nedan är förklaringsgraden högst för Fama & French. Den prissättningsmodellen med 
lägst förklaringsgrad är i detta fall Carhart fyr-faktor modell. När vi lagt till ytterligare 
två kontrollvariabler, Mstar_category och ESG_fokus, ökar förklaringsgraden för alla 
tre modeller och effekten av hållbarhetsbetyg på riskjusterad abnormal avkastning 
dubbleras.   
 
Kontrollvariablerna Fondförmögenhet, Fondålder och Fondfamilj bidrar endast med 
marginell påverkan på riskjusterad abnormal avkastning och är statistiskt signifikant. 
Dessa tre kontrollvariabler förändras i stort sätt inte när de två ytterligare variablerna 
inkluderas. Av de två senare kontrollvariablerna har Mstar_category större negativ 
effekt på de riskjusterade abnormala avkastningen och är statistiskt signifikant för två 
modeller, CAPM och Fama & Fench tre-faktor modell. Det betyder att de fonder som 
investerar i Large Cap har negativ påverkan på den riskjusterade abnormala 
avkastningen. Även fonder som klassificerar sig som hållbara påverkar dess 
riskjusterade abnormala avkastning negativt vilket kan avläsas i tabellen där ESG-
betygets effekt är svagt negativ men inte signifikant. 
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Tabell 13. Multipel linjär regression hela perioden. 
  

ESG-betyg 
 

 
E-betyg 

 

 
S-betyg 

 CAPM Fama&French Carhart CAPM Fama&French Carhart CAPM Fama&French Carhart 
Hållbarhetsbetyg -0,034 

0,212 
0,032 
0,274 

-0,030 
0,494 

 

-0,034 
0,179 

0,026 
0,343 

-0,028 
0,498 

-0,032 
0,261 

0,037 
0,226 

-0,030 
0,500 

Fondförmögenhet 0,019 
0,000* 

0,013 
0,004* 

0,014 
0,032* 

 

0,018 
0,000* 

0,013 
0,004* 

0,015 
0,032* 

0,019 
0,000* 

0,0129 
0,005* 

0,015 
0,031* 

Fondålder -0,008 
0,000* 

-0,006 
0,001* 

-0,009 
0,002* 

 

-0,008 
0,000* 

-0,006 
0,000* 

-0,009 
0,002* 

-0,008 
0,000* 

-0,006 
0,000* 

-0,009 
0,002* 

Fondfamilj -0,004 
0,001* 

-0,009 
0,000* 

-0,009 
0,000* 

 

-0,004 
0,000* 

-0,009 
0,000* 

-0,010 
0,000* 

-0,004 
0,000* 

-0,008 
0,000* 

-0,010 
0,000* 

Förklaringsgrad 6,72 % 10,43 % 6,09 % 6,80 % 10,37 % 6,09 % 6,64 % 10,48 % 6,08 % 
 
 

    
 CAPM Fama&French Carhart CAPM Fama&French Carhart CAPM Fama&French Carhart 

Hållbarhetsbetyg 0,034 
0,350 

0,106 
0,013* 

0,028 
0,658 

 

0,022 
0,518 

0,0852 
0,029* 

0,023 
0,694 

0,045 
0,217 

0,118 
0,006* 

0,031 
0,626 

Fondförmögenhet 0,018 
0,000* 

0,012 
0,007* 

0,014 
0,043* 

 

0,018 
0,000* 

0,012 
0,006* 

0,014 
0,042* 

0,018 
0,000* 

0,012 
0,009* 

0,014 
0,044* 

Fondålder -0,007 
0,000* 

-0,059 
0,001* 

-0,008 
0,004* 

 

-0,007 
0,000* 

-0,006 
0,001* 

-0,008 
0,004* 

-0,007 
0,000* 

-0,006 
0,001* 

-0,008 
0,004* 

Fondfamilj -0,004 
0,001* 

-0,009 
0,000* 

-0,010 
0,000* 

 

-0,005 
0,001* 

-0,009 
0,000* 

-0,010 
0,000* 

-0,004 
0,001* 

-0,008 
0,000* 

-0,010 
0,000* 

Mstar_category -0,140 
0,016* 

-0,145 
0,031* 

-0,114 
0,227 

 

-0,128 
0,026* 

-0,128 
0,054 

-0,011 
0,238 

-0,149 
0,009* 

-0,152 
0,021* 

-0,115 
0,212 

ESG-fokus -0,017 
0,545 

-0,033 
0,325 

-0,028 
0,579 

-0,016 
0,572 

-0,034 
0,389 

-0,028 
0,583 

0,018 
0,531 

-0,032 
0,332 

-0,028 
0,580 

 

Förklaringsgrad 8,00 % 11,59 % 6,44 % 7,91 % 11,33 % 5,68 % 8,10 % 11,75 % 6,44 % 
Signifikansnivå: * = 5 %. Övre raden i tabellen visar lutningskoefficienten och nedre raden visar p-värdet. 

7.4 Hypotestest  
Det huvudsakliga syftet i studien var att undersöka om det råder ett samband mellan 
Sverigefonders ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter och dess 
riskjusterade abnormala avkastning. Den hypotes som därefter ställdes upp för att kunna 
leda oss till ett svar var följande; 
 
H0 1: Det finns inget samband mellan Sverigefonders ESG-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
HA 1: Det finns ett samband mellan Sverigefonders ESG-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
 
Trots att de slutliga multipla regressionsmodellerna indikerar på ett positivt samband 
finner vi inte tillräckligt med bevis då endast en av de tre modellerna visade ett 
statistiskt signifikant samband. Vi kan därmed ej förkasta H0 1 att det inte finns något 
samband mellan Sverigefonders ESG-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. För 
att vidare besvara studiens delsyfte, om fondprestation skiljer sig beroende på dess 
hållbarhetsinriktning sattes följande hypoteser upp: 
 
H0 2: Det finns inget samband mellan Sverigefonders S-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
HA 2: Det finns ett samband mellan Sverigefonders S-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
 
H0 3: Det finns inget samband mellan Sverigefonders E-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
HA 3: Det finns ett samband mellan Sverigefonders E-betyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
 
De slutliga multipla regressionsmodellerna tyder även dessa på att ett positivt samband 
mellan de två hållbarhetsinriktningarna och riskjusterad abnormal avkastning. Då det 
saknas tillräckligt med statistiska bevis även för dessa kan H0 2 och H0 3 ej förkastas 
om att det inte finns något samband mellan Sverigefonder S-betyg respektive E-betyg 
och riskjusterad abnormal avkastning.  
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8. Analys 
I kapitlet analyseras och tolkas de framkomna resultaten. Tillsammans med resultatet 
från undersökningen kommer de teorier vi valt behandla i den teoretiska referensramen 
och resultaten från tidigare empirisk forskning att vävas samman i denna analys. Det 
för att jämföra studiens resultat och styrka vår argumentation. I kapitlet vill vi även ge 
läsaren en klar bild av våra tankegångar och resonemang kring det slutliga resultatet. 
Utformningen av kapitlet följer därför resultatkapitlets struktur.  
 

8.1 Deskriptiv statistik 
De observerade fondernas ESG-betyg sträcker sig från 1,13 till 4,4 trots att Folksams E- 
betyg och S-betyg kan uppnå ett maxvärde på 7. Det är inte så överraskande att ingen av 
fonderna uppnår maxbetyget eftersom att fonderna investerar i en större mängd innehav 
vars viktade E-betyg och S-betyg utgör fondens totala genomsnittliga ESG-betyg. Som 
påvisat i resultatkapitlet har Sverigefonderna vi observerar i genomsnitt ett högre E-
betyg än S-betyg under varje individuellt år samt under den totala perioden. Detta är 
intressant då Folksam (2013, s. 26) i sin rapport skriver att företagen tenderar att ha 
något högre S-betyg än E-betyg. Att vårt resultat skiljer sig från detta kan bero av 
Sverigefondernas investeringsfokus. Det indikerar att fonderna investerar i företag med 
högt miljöbetyg snarare än högt betyg rörande socialt ansvarstagande. Företagens 
sociala ansvarstagande kan ses som en självklarhet och det avspeglas i den lägre 
standardavvikelsen hos S-betygen, jämförelsevis med E-betyget. Detta stämmer även 
överens med vad Folksam i sin rapport skriver om skillnader mellan hållbarhetsbetygen. 
Socialt ansvar är något som alla företag har incitament till att redovisa och aktivt ta 
ställning till jämfört med redovisning av miljöfrågor och miljöarbete som snarare beror 
på branschinriktning. I en industri där miljöpåverkan är stor krävs en förhållandevis en 
mer omfattande miljöanalys och planering av miljöarbete jämfört med en bransch där 
miljöpåverkan är marginell. Detta betyder alltså att företag med högt E-betyg eller S-
betyg inte nödvändigtvis behöver vara de mest miljövänliga eller socialt ansvarsfulla 
företagen. År 2013 var Volvo ledande i Folksams miljöbetyg och är ett exempel på ett 
företag med hög nivå på miljöledning och miljöprestanda men som återfinns i en mindre 
miljövänlig bransch. Företag som är miljövänliga i sin natur tenderar att inte redovisa 
sitt miljöarbete i samma utsträckning och erhåller därmed inte ett högt E-betyg. 
Hälsovårdsbranschen och mjukvarubranschen är exempel på branscher med lågt 
miljöbetyg men som inte i första hand förknippas med miljöpåverkan. Att investera 
efter Folksams hållbarhetsbetyg innebär en investering i en hållbar framtid då företag 
uppmuntras till att förbättra sitt hållbarhetsarbete.  
 
År 2009 kan det avläsas att ESG-betygen var som lägst. En förklaring kan vara att 
världen befann sig till stor del i återhämtning efter finanskrisen som startade år 2007. 
Det kan vara ett tecken på att företag prioriterat allokering av sina resurser på annat än 
hållbarhet under denna period. År 2012 var däremot betyget som högst. Att toppen inte 
visar sig innan finanskrisen kan indikera på att hållbarhet blivit en allt mer viktig fråga 
under de senare åren. Detta kan även utläsas i det minskade antalet företag som ej 
redovisar någon information om hållbarhet, se tabell 2. I takt med en ökad efterfrågan 
av hållbarhetsredovisning har en konkurrens kring denna typ av positionering bland 
företag blivit allt mer vanlig. Det kan även ha påverkat hållbarhetsbetygen då en 
förbättrad rapportering höjt nivån på Folksams kriterier samt bedömning. Betygen borde 
rimligtvis öka årsvis vilket de inte gör för Sverigefonderna bland våra observationer.
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När ESG-betyget jämförs mellan de fonder som klassificerats som ESG fokuserade mot 
de fonder som ej har den klassificeringen kan det konstateras att de fonder med ESG-
fokus i genomsnitt har ett högre hållbarhetsbetyg. Detta stämmer överens med resultatet 
framtaget av Gimbergsson och Kårebrand (2015) som i sin studie undersökte just den 
frågan, om hållbara fonder har ett högre ESG-betyg än traditionella fonder, under 
mätperioden år 2006 till 2013. Vi kan därmed konstatera att detta fortfarande stämmer 
under vår mätperiod, där vi har inkluderat betyg för ytterligare två år. En bidragande 
faktor till varför hållbara fonder har ett högre hållbarhetsbetyg kan vara de 
marknadsföringskrav som ställs från Etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF). I 
och med dessa krav kan inte fonden marknadsföra sig som hållbar utan att dessa 
uppfylls. Resultatet överensstämmer även med tidigare empirisk forskning (Kempf & 
Osthoff, 2008; Utz & Wimmer, 2014) där resultatet indikerar att hållbara fonder har ett 
högre ESG-betyg jämfört med traditionella fonder på den amerikanska fondmarknaden. 
Vi anser att det är ett glädjande resultat att de hållbara fonderna även i Sverige faktiskt 
har ett högre hållbarhetsbetyg och att marknadsföring inte bara är ett försäljningsknep 
med bristande löften om hållbarhet till konsumenter. Detta då är tänkbart att det är 
denna klassificering som mindre privata investerare följer vid valet av fond. 
 
Som tidigare nämnt investerar 72 % av Sverigefonderna majoriteten av sina innehav i 
Large Cap företag. Detta tyder på att dessa fonder ämnar behålla en lägre risknivå i och 
med att de väljer att investera i företag med en förbestämd storlek. Vad vi menar med 
lägre risknivå är att stora företag förväntas ha bättre likviditet och beredskap för 
krisperioder och inte samma riskbeteende kring investeringar som små företag kan 
tänka ha i och med önskan om tillväxt. 
 

8.2 Hållbarhetsbetygets effekt på finansiell prestation över tid 
Figurerna 5 och 6 illustrerar fonder med lågt ESG-betyg respektive högt ESG-betyg 
visar inte på några stora skillnader i finansiell prestation. Båda fondtypernas faktiska 
avkastning följer marknaden relativt väl. Från och med maj 2007 fram till början av 
2009 var den finansiella prestationen för Sverigefonderna nedåtgående. Att båda 
fondtyperna var nedåtgående tillsammans med marknaden vid denna tidpunkt är inte så 
överraskande med tanke på marknaden befann sig i en finansiellt stressad period med 
global spridning. Under denna krisperiod kan inte heller någon skillnad avläsas i figur 6 
mellan fonder med högt ESG-betyg och lågt ESG-betyg på den riskjusterade abnormala 
avkastningen. Båda fondtyperna följer samma U-formade kurva vilket tyder på att 
företagens hållbarhetsprioritering inte påverkat fondernas finansiella prestation till det 
bättre eller sämre.  Enligt Bauer et al. (2006 s.112) skulle traditionella fonder vara ett 
säkrare alternativ under finansiellt stressade perioder, vilket inte överensstämmer med 
vårt resultat. Vårt resultat indikerar att fonder med ett högre ESG-betyg inte lider av 
bristande diversifiering som eventuellt skulle ha påverkat den finansiella prestationen 
negativt. Att hållbara fonder påverkas av en bristande diversifiering har varit ett av de 
argument som nämnts i tidigare studier till att hållbara fonder skulle vara mindre 
lönsamma än traditionella fonder. En förklaring till att finanskrisen inte gav större 
utslag på den fondkvartil där ESG-betyget var högst kan vara att risken inte var mindre 
spridd hos de observerade fonderna. Detta går alltså emot det återkommande argumentet 
om att en bristande diversifiering skulle kosta investerare ett högre pris. En annan 
förklaring till varför de mer hållbara fonderna håller sig på samma nivå som de mindre 
hållbara fonderna kan vara lojaliteten hos de värdesökande investerarna (Peifer, 2013, s. 
635; Will & Heisher, 2014, s. 223). De värdesökande investerarnas lojalitet får dem att 
stanna kvar trots ekonomiskt stressade perioder. Detta skulle i så fall kunna vara en 
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faktor som balanserar prestationen trots att diversifieringen brister. Lojaliteten hos 
hållbara investerare kan även tolkas ur Bollen (2007, s. 685) resultat där han finner att 
hållbara investerar inte reagerar lika starkt på en negativ avkastning. Bollen (2008, s. 
685) menar att det inte är ett lika stort utflöde av investerare ur dessa fonder vilket gör 
prisnivån bibehålls.  
 
I Figur 5 och 6 kan det utläsas att fonder med lågt ESG-betyg över presterar fonder med 
högt ESG-betyg mot slutet av mätperioden. Detta för både den faktiska avkastning och 
den riskjusterade abnormala avkastningen. Enligt Folksam, som tidigare nämnt, har 
Large Cap företagen i genomsnitt ett högre ESG-betyg jämfört med företag på Small & 
Mid Cap vilket vi även funnit bevis för bland våra observationer. Detta kan vara en 
förklaring till skillnader i den finansiella prestationen. I enlighet med tidigare argument 
i detta kapitel kan det tänkas att Large Cap företag i mindre utsträckning är utsatt för 
risk då de generellt anses vara mer stabila och likvida. Företag på Small & Mid Cap har 
inte samma nivå av stabilitet då det kan tänkas att många av företagen är i en tillväxtfas 
vilket medför en högre risk. I Figur 6 illustreras avkastningen som inte beror av risk 
relaterat till marknaden, storlek, tillväxt och momentum. Trots att den högre risken 
avspeglar en högre faktiskt avkastning så över presterar de fonder med lågt ESG-betyg 
de fonder med högt ESG-betyg även på riskjusterad abnormal avkastning. Med detta 
menas att investeraren erhåller en högre avkastning utöver risken de åtar sig när de 
investerar i fonder med lågt ESG-betyg jämfört med fonder med högt ESG-betyg. 
Huruvida underprestationen av fonder med högt ESG-betyg beror av fondens 
hållbarhetsbetyg eller av andra faktorer såsom investeringsfokus, Large Cap eller Small 
& Mid Cap, som diskuterats är ännu obesvarat då vi sett att det finns en relativt hög 
korrelation. Sammantaget kan vi konstatera att det inte råder stark effektivitet på 
marknaden eftersom vi kan avläsa att det finns en abnormal avkastning. Det kan 
förklaras av fondförvaltarnas förmåga att inhämta och analysera annan information än 
vad marknaden avspeglar. En förklaring till att fondkvartilen med lågt ESG-betyg över 
presterar fondkvartilen med högt ESG-betyg i slutet av mätperioden kan även kopplas 
till detta. I enlighet med Renneboog et al. (2008b, s. 309) kan förmågan att prissätta 
hållbarhet förbättras i och med en ökad efterfrågan, vilket gör att priset på marknaden 
närmar sig det fundamentala värdet och möjligheten till en riskjusterad abnormal 
avkastning minskar. Den genomsnittliga abnormala avkastningen är 0,048 vilket kan 
utläsas i tabell 8 för hela mätperioden och som figur 5 visar förändras värdet av den 
investerade kronan över tid när avkastning justerats för risk. 
 

8.3 Hållbarhetsbetygens påverkan på finansiell prestation 
Som resultatet visar i föregående kapitel är inte den enkla linjära regressionen och den 
multipla linjära regressionen överens om hållbarhetsbetygens samband med den 
riskjusterade abnormala avkastningen. Effekten av hållbarhetsbetyget på fondernas 
riskjusterade abnormala avkastning i den bivariata analysen kan inte statistiskt 
säkerhetsställas över studiens mätperiod baserat på CAPM och Carharts fyr-faktor 
modell men tyder på ett svagt negativt samband. Detta är i enlighet med de resultat som 
Renneboog (2008b) fann där hållbara fonder i Sverige underpresterar traditionella 
fonder beräknat med samma prissättningsmodeller. Till skillnad från detta fann vi att 
Fama & French tre-faktor modell visar på ett positivt signifikant samband i den enkla 
linjära regressionen mellan hållbarhetsbetyg och riskjusterad abnormal avkastning. 
Trots detta signifikanta samband anser vi det ej tillräckligt för att kunna konstatera en 
effekt av hållbarhetsbetyg på den riskjusterade abnormala avkastningen hos 
Sverigefonderna då de resterande två prissättningsmodellerna saknar statistisk 
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signifikans i dess skattade samband. När varje enskilt år istället observeras är sambandet 
mellan hållbarhetsbetygen och den riskjusterade abnormala avkastningen signifikant för 
de flesta av åren. Bland dessa år kan finanskrisens effekt anas på fonderna där en 
signifikant negativ abnormal avkastning observeras år 2009 och 2010. Anledningen till 
att sambandet över hela mätperioden inte visar sig signifikant kan bero på att 
avkastningen skiljer sig markant mellan åren och därav stora standardavvikelser mellan 
observationerna och det skattade abnormala avkastning i den linjära 
regressionsmodellen. 
 
Den multipla regressionen utfärdades i tre modeller där den riskjusterade abnormala 
avkastningen skattats utifrån tre olika prissättningsmodeller likt den bivariata analysen 
ovan. En regressionsmodell där tre kontrollvariabler inkluderats och en där fem 
kontrollvariabler inkluderats. När kontrollvariablerna Fondförmögenhet, Fondålder och 
Fondfamilj inkluderats i en multipel linjär regression vittnar sambandet liksom tidigare 
om en oenighet kring effekten av hållbarhetsbetygen på den riskjusterade abnormala 
avkastningen. Att modellerna är oense om sambandets riktning i den första multipla 
linjära regressionen och visar på spridda resultat är inte överraskande då det är 
överensstämmande med tidigare studier som sällan funnit statistiskt signifikanta 
samband och är oeniga om variablernas inverkan. Till skillnad från Chen et al. (2004, s. 
318) finner vi en positiv signifikant påverkan av fondförmögenheten på den 
riskjusterade abnormala avkastningen i alla modeller. Chen et al. (2004) fann, i enlighet 
med Renneboog (2008b, s. 320) att fondförmögenhet haft negativ påverkan på den 
riskjusterade abnormala avkastningen för fonder. Renneboog (2008b s. 320) kunde dock 
inte hitta detta samband för de hållbara fonderna. Eftersom våra observationer har ett 
genomsnittligt ESG-betyg på 3,37 där det högsta observerade ESG-betyget är 4,4 kan 
det konstateras att fonderna i vårt urval är i relation till varandra, hållbara. Detta, i linje 
med studien av Renneboog (2008b), skulle kunna vara en anledning till att vi inte finner 
något signifikant negativt samband för de observerade Sverigefonderna.   
 
Förklaringsgraden ökade för alla modeller när de två ytterligare kontrollvariablerna 
inkluderades vilket tyder på att modellen i större utsträckning kan förklara den 
riskjusterade abnormala avkastningen. Effekten av att fonder väljer att investera 
majoriteten i Large Cap är negativ på fondens finansiella prestation. Detta vittnar 
kontrollvariabeln Mstar_category om som har ett statistiskt signifikant negativt 
samband med riskjusterad abnormal avkastning. En förklaring till detta kan vara som 
tidigare nämnt att det är mindre riskfyllt att investera i stora, stabila företag då de är 
bättre rustade för svåra tider och därmed genereras en lägre avkastning. 
Hållbarhetsklassificeringen ESG_fokus tenderar även den ha en negativ effekt på den 
riskjusterade abnormala avkastningen. Detta stämmer överens med tidigare studier som 
Utz & Wimmer (2014) Renneboog et al. (2008b), Bauer et al. (2006) som 
baserat klassificering av hållbarhet efter fondens namn och funnit ett negativt samband 
mellan fondernas finansiella prestation och dess hållbarhet. En möjlig förklaring kan 
vara de screeningmetoder som används för att uppnå ett önskat fondinnehav och därmed 
påverkar diversifieringen. Enligt Eurosif (2014, s. 59) är de vanligaste 
screeningmetoderna i Sverige normbaserad screening och negativ screening. Som 
tidigare nämnt innebär negativ screening att specifika företag eller branscher exkluderas 
på grund av verksamhetsområde såsom vapen, alkohol och spel. På grund av 
exkluderingen av branscher begränsas fondernas diversifieringsmöjligheter och kan 
resultera i försämrad finansiell prestation, vilket överensstämmer med Markowitz 
(1952) portföljteori (Capelle-Blancard & Monjon, 2014, s. 516).   
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Till skillnad från den första (övre) multipla regressionen vittnar Fama & French modell 
om ett statistiskt signifikant samband för alla hållbarhetsbetyg när alla kontrollvariabler 
inkluderats. Detta med en signifikansnivå på 5 %. Effekten av hållbarhetsbetygen på 
den riskjusterade abnormala avkastningen blev även starkare samt positiv för de andra 
regressionsmodellerna, om ej statistiskt signifikant. I denna multipla linjära regression 
är modellerna överens om sambandets riktning och tyder således på att ett högre 
hållbarhetsbetyg genererar en högre riskjusterad abnormal avkastning. Den blyga 
ökningen av förklaringsgraden visar att den abnormala avkastningen beror av andra 
faktorer än de som inkluderats i denna studie. Även om vi funnit statistiska bevis för att 
hållbarhetsbetygen har en positiv påverkan på riskjusterad abnormal avkastning för en 
av tre modeller så anser vi att detta inte är tillräckligt för att kunna konstatera ett 
samband mellan variablerna. Vi kan därmed förkasta hypoteserna att ett samband finns 
mellan ESG-betyget, E-betyget och S-betyget samt den riskjusterade abnormala 
avkastningen. Vår studie finner därav liknande resultat som Bauer et al (2005); Bauer et 
al. (2006); Borgers et al. (2015) och Utz & Wimmer (2014) då de inte heller kunnat 
bevisa någon skillnad mellan hållbara fonder och traditionella fonders finansiella 
prestation.  
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9. Slutsats 
I kapitlet knyter vi an till problemformuleringen och resonerar fram grundläggande 
slutsatser kring resultatet. Fortsättningsvis diskuteras studiens faktiska kunskapsbidrag 
och mer ingående hur studien bidrar praktiskt och teoretiskt. Vidare resonerar vi kring 
resultatet och dess påverkan ur ett etiskt och samhälleligt perspektiv. Avslutningsvis ges 
förslag på fortsatt forskning inom området. 
 

9.1 Slutdiskussion  
Det finns delade meningar om huruvida hållbara investeringar är fördelaktigt eller 
kostsamt för investerare. Anledningar såsom bristande portfölj diversifiering och 
nödvändiga kostsamma screeningmetoder är argument till varför det anses svårt att 
kombinera hållbarhet med finansiell lönsamhet. Andra hävdar motsatsen, att de metoder 
som används kan generera värdefull information och således konkurrensfördelar då nya 
marknadsmöjligheter kan upptäckas och kan därför leda till en högre avkastning. 
Genom att studera 127 stycken Sverigefonder under tidsperioden 2006-09-30 till 2014-
09-30 har vi kunnat besvara studiens problemformulering om det finns det ett samband 
mellan hållbarhet och fondprestation gällande Sverigefonder. Ett sätt mäta hållbarhet 
hos företag är genom att använda sig av ett hållbarhetsbetyg, ofta benämnt som ESG-
betyg. Folksam är en av flera aktörer som bedömer företag utefter deras 
hållbarhetsarbete genom att betygsätta dessa utifrån miljö (E-betyg) och socialt 
ansvarstagande (S-betyg). Vi har utifrån Folksams hållbarhetsbetyg kunnat 
tillhandahålla och beräkna ett ESG-betyg för de Sverigefonderna ingår i 
undersökningen genom att analysera dess innehav för att vidare kunna studera samband 
mellan hållbarhet och fondernas finansiella prestation. Användandet av hållbarhetsbetyg 
som mått på hållbarhet skiljer vår studie från tidigare empirisk forskning som har 
klassificerat hållbara fonder efter fondens namn eller genom screeningmetoder skapa 
hållbara portföljer. 
 
Studiens huvudsyfte var att undersöka om det finns ett samband mellan Sverigefonders 
ESG-betyg gällande miljö och mänskliga rättigheter och dess riskjusterade abnormala 
avkastning. Studien hade även ett delsyfte att undersöka om det finns någon skillnad 
Sverigefonders riskjusterade abnormala avkastning beroende på dess 
hållbarhetsinriktning. Detta genom att separera ESG-betyget till ett S-betyg och ett E-
betyg och analysera dess samband med den riskjusterade abnormala avkastningen. 
 
Utifrån undersökningens framkomna resultat har studiens problemformulering besvarats 
samt studiens syften uppnåtts. Vi finner inte tillräckligt med bevis för att kunna bevisa 
att samband mellan ESG-betyg och riskjusterad abnormal avkastning finns för de 
Sverigefonder som ingår i denna studie. Tillräckligt med bevis saknas även för 
sambandet mellan E-betyget respektive S-betyget och den riskjusterade abnormala 
avkastningen. Trots att studien tyder på ett positivt samband mellan alla 
hållbarhetsbetyg och den riskjusterade abnormala avkastningen har vi valt att inte 
konstatera något samband då endast en av de tre regressionsmodellerna visade statistiskt 
signifikanta bevis för respektive hållbarhetsbetygs effekt. De framkomma resultaten är 
inte överraskande då de går i linje med de resultat som framkommit från ett flertal 
tidigare studier som heller funnit någon statistiskt signifikant skillnad mellan hållbara 
fonder och traditionella fonder. Inte heller under finansiellt stressade perioder verkar 
fonder med högt ESG-betyg vara ett sämre alternativ då vi observerat att de förhållit sig 
på samma nivå som fonder med lågt ESG-betyg. Därav stödjer inte vår studie 



! 63!

argumentet att det är säkrare att investera i fonder med lågt ESG-betyg.  Då vi inte 
finner några statistiska bevis för en positiv eller negativ effekt av hållbarhet på finansiell 
prestation finns än så länge ingen anledning att kompromissa mellan hållbara mål och 
finansiella mål. Det är således en investering som leder till en win-win situation genom 
att investera för framtida generationer utan att gå miste om finansiell vinning. 
 

9.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
Denna studie har bidragit till forskningen gällande hållbarhet och fondprestation. Det 
finns tidigare forskning som jämfört hållbara investeringar mot icke-hållbara 
investeringar för att kunna dra slutsatser kring hållbarhetens påverkan på finansiell 
prestation. Denna studies teoretiska bidrag är unikt till forskningsområdet då ingen 
tidigare studie har använt sig Folksams ESG-betyg som mått på hållbarhet. Vår studie är 
även den första som undersökt detta på Sverigefonder under denna mätperiod vilket 
tillför ny teoretisk kunskap om hållbarhetens påverkan på den svenska fondmarknaden. 
Det teoretiska bidraget från studiens resultat styrker resultat från befintlig forskning då 
denna studie inte heller kan bevisa att samband finns.  
 
Det praktiska bidraget är framförallt att resultatet visar att investerare som vill 
uppmuntra företag att ta större ansvar inte behöver kompromissa när det gäller hållbara 
och finansiella mål. Eftersom inget samband kan säkerställas borde inte ett incitament 
finnas givet samma förväntade avkastning, att välja den mindre hållbara fonden. Det 
finns därmed ingen anledning för fondförvaltare att inte förespråka de hållbara 
alternativen för potentiella investerare. Resultatet borde även öka incitamentet för 
fondbolag och institutioner att investera efter hållbara placeringskriterier och på så sätt 
påverka företag att ta mer ansvar. 
 

9.3 Förslag till fortsatt forskning 
Hur hållbarhet påverkar fonders prestation är ett ämnesområde som uppmärksammats 
och till viss del studerats inom tidigare forskning. Hållbarhet är en vid definition och det 
finns fortfarande outforskade dimensioner att studera. Under denna studie har vi 
uppmärksammat förslag till vidare forskning som hade varit intressant att undersöka. 
Eftersom fonderna i vår undersökning låg mellan 1,13 och 4,4 på en poängskala som 
sträcker sig mellan 0 till 7 kan vårt resultat endast generaliseras över den nedre delen av 
poängskalan. Ett förslag till framtida forskning är att studera hela betygsskalan genom 
att skapa en mängd hypotetiska portföljer för respektive betyg för att undersöka om det 
finns en möjlighet till riskjusterad abnormal avkastning. I verkligheten är det troligtvis 
näst intill omöjligt att finna en fond med ESG-betyg 7 baserat på Folksams 
hållbarhetsindex. Undersökningen skulle snarare ha ett teoretiskt syfte än praktiskt. Ett 
annat förslag är att studera marknadens reaktion på försämring respektive förbättring av 
företagens hållbarhetsbetyg. I det fall Folksams hållbarhetsbetyg används skulle det 
vara intressant att jämföra hur marknaden reagerar på förändring i miljöbetyget 
respektive betyget för mänskliga rättigheter. Är det så att den ena aspekten ligger den 
svenska befolkningen närmre om hjärtat än den andra? Ett förslag på genomförandet är 
att undersöka skillnader i finansiell prestation innan och efter nya hållbarhetsbetyg 
släpps genom att använda sig utav en händelsestudie för att mäta effekten på 
tillgångarnas pris. Det skulle även vara intressant att undersöka ifall insiderhandel sker 
på information om hållbarhetsbetyg.  
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9.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
Ett vanligt sätt att hantera sitt sparande i Sverige är att placera kapital i fonder. Åtta av 
tio svenskar har ett fondsparande utöver premiepensionen och vid utgången av år 2015 
uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 3 246 miljarder kronor 
(Fondbolagen, 2016). Då intresset för att investera ansvarsfullt har vuxit markant under 
de senaste åren där ett beaktande för etiska, sociala och miljömässiga frågor har blivit 
allt vanligare anser vi att denna studie är viktig ur både ett etiskt och ett samhälleligt 
perspektiv. Det beror på att vår studie bidrar med information som är värdefull för den 
svenska befolkningen då den visar att investerare kan kombinera finansiella mål med 
sina värderingar vid sitt investeringsbeslut utan kompromisser. Då vi inte finner några 
bevis på att ett hållbart ansvarstagande har en negativ påverkan på fonders avkastning 
finns en förhoppning om att detta leder till att allt fler investerare väljer fonder som 
investerar i företag som tar ett större ansvar gentemot samhället, miljön och andra 
berörda parter och integrerar sociala-, miljömässiga-, och etiska aspekter i sin 
verksamhet. 
 
Genom ett ökat intresse för att investera hållbart och det faktum att inga kompromisser 
mellan hållbarhet och finansiell lönsamhet är nödvändiga borde fondbolagens 
incitament öka att utvidga sitt utbud av hållbara investeringar. Detta skulle därtill kunna 
vara en källa till konkurrens inom hållbara investeringar mellan fondbolag vilket skulle 
vara en positiv drivkraft ut ett samhälleligt perspektiv. Detta så länge marknadsföringen 
för hållbarhet är kontrollerad.  Även företagens incitament att ta ansvar för miljö och 
samhälle bör öka i takt med samhällets ökade efterfrågan och intresse i att investera 
hållbart. Ett sätt för företagen att mäta sina framgångar i hållbarhetsarbete och 
rapportering är genom exempelvis ESG-betyg. ESG-betyget skulle därtill kunna 
användas som en skala för målsättning. 
 
Inom svensk forskning bör framförallt fyra olika etiska principer beaktas (Bryman, 
2011, s. 131). Dessa etiska principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att berörda 
parter ska informeras angående studiens syfte, frivilligt deltagande samt 
undersökningens moment (Bryman, 2011, s. 131). För samtyckekravet gäller att 
deltagaren själv har rätten att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011, s. 132). Då 
denna studie baseras på sekundärdata är dessa två förstnämnda principer inget som vi i 
denna studie behöver ta hänsyn till. Detta då den inte innefattar några faktiska 
respondenter vilket dessa principer gäller för. Nyttjandekravet och 
konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter som ingår i undersökningen endast får 
användas för forskningsändamålet samt att det måste behandlas med största möjliga 
konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 132). En stor del av det datamaterial som denna 
studie baseras på är offentlig och kan således hämtas via rapporter, hemsidor och 
databaser. Därav omfattas det datamaterialet varken av nyttjandekravet eller 
konfidentialitetskravet. Dock har vi använt oss av icke-offentlig information gällande 
uppgifter om Sverigefonder från Morningstar som erhållits av tidigare studenter. 
Användandet av detta datamaterial har godkänts av de tidigare studenterna, handledare 
samt av Morningstar och vi anser därmed att nyttjandekravet är uppfyllt. Vi har även 
tagit hänsyn till att denna information inte kommer att spridas eller användas i andra 
syften även om detta inte var en överenskommelse.  
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I enlighet med våra resonemang kring vetenskapliga utgångspunkter, har vi antagit ett 
objektivt synsätt vid utförandet av denna studie där vi har strävat efter en positivistisk 
kunskapssyn och känslor och åsikter har lämnats utanför. Enligt Johansson Lindfors 
(1993, s. 45) och Bryman (2011, s. 43) kan en objektiv ansats vara svårt för författarna 
att anta då det innebär att de ska inneha ett värderingsfritt arbetssätt genom hela studien. 
I denna studie har subjektiva bedömningar inte förekommit då vi ej valt att kategorisera 
fonderna utan använder ett hållbarhetsbetyg som mått på hållbarhet. Hållbarhetsbetygen 
har tagits fram av Folksam vilket innebär att vi inte haft någon delaktighet i 
bedömningen. Vidare har studien genomförts utifrån en kvantitativ metod och ett 
deduktivt angreppssätt vilket förknippas med både objektivitet samt faktiska bevis 
(Denscombe, 2014, s. 379).  
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10. Sanningskriterier 
Kapitlet innefattar en diskussion kring studiens sanningskriterier och anses viktigt att 
inkludera då det ökar studiens trovärdighet. Kapitlet inleds med en diskussion kring 
undersökningens reliabilitet som följs åt av en diskussion av studiens validitet.  
 

10.1 Reliabilitet   
Reliabilitet avser en studies tillförlitlighet och används främst vid kvantitativa 
undersökningar för att mäta trovärdigheten och stabiliteten i studiens resultat (Bryman, 
2011, s. 49). Har studien hög reliabilitet är chansen stor att resultatet blir detsamma om 
studien upprepas. Reliabiliteten i denna studie anses vara hög då resultatet liknar 
framkomna resultat från tidigare forskning, som därtill baseras på andra metoder. I 
denna studie har ett sekundärt datamaterial inhämtats från externa källor. Detta betyder 
att om datamaterialet skulle hämtas ut på nytt så skulle det vara identiskt med vårt. 
Skulle studien replikeras är chansen stor att resultatet skulle bli detsamma. Replikation 
är ett begrepp som liknar reliabilitet men syftar till huruvida studien kan replikeras av 
andra (Bryman, 2011, s. 49). Det innebär att studiens tillvägagångssätt ska vara 
noggrant och detaljerat beskrivet där forskaren måste inneha en objektiv ställning så att 
dennes subjektiva bedömningar inte påverkar studien (Bryman, 2011, s. 170). Vi anser 
att denna studie har en hög replikerbarhet med hänsyn till valet av metod. Detta 
eftersom vi kan bibehålla en objektiv ställning då datamaterialet är av sekundär karaktär 
och opåverkat av oss som författare. Vidare är en stor del av det datamaterial som denna 
studie baseras på offentlig vilket innebär att det är tillgängligt för alla att hämta. Det 
datamaterial som kommer från Morningstar är något som måste efterfrågas men det 
finns även andra databaser som tillhandahåller denna information.  Vidare är de 
modeller som har använts för att beräkna riskjusterad abnormal avkastning och de 
statistiska metoder som använts vedertagna inom statistiken och kan användas i andra 
statistikprogram än det vi har använt i denna studie. I metodkapitlet har vi haft för 
avsikt att vara så transparenta som möjligt när vi beskrivit studiens tillvägagångssätt. 
Detta anser vi ökar studiens tillförlitlighet och möjligheten att replikera studien.  
 

10.2 Validitet  
Validitet avser hur väl författaren lyckats överföra den teoretiska utgångspunkten, syftet 
med studien och forskningsfrågorna till kvantifierbara frågor som mäter det vi avser att 
mäta (Djurfeldt, et al., 2003, s.104). Enligt Djurfeldt et al. (2003, s. 104) är detta det 
svåraste momentet i en undersökning men lyckas författarna upprätthålla en hög 
validitet kan risken för att studien präglas av systematiska fel undvikas. Kvantitativa 
undersökningar tenderar att i högre grad vara utsatt för valdiditetsproblem jämfört med 
kvalitativa studier (Djurfeldt et al., 2003, s. 105). Eftersom vår undersökning är av 
kvantitativ karaktär anser vi det särskilt viktigt att diskutera och analysera detta över vår 
studie. Bryman (2011, s. 50) konstaterar att validitet är ett av de viktigaste 
forskningskriterierna och han urskiljer en mängd olika typer av validitet.  
 
Begreppsvaliditet, även kallar teoretisk validitet, berör framförallt kvantitativ forskning 
(Bryman, 2011, s. 163). Denna typ av validitet handlar om hur väl måttet stämmer 
överens med vad det avser att mäta. Begreppsvaliditeten för denna studie berör främst 
hur väl ESG-betyget mäter hållbarhet. I denna studie har ett ESG-betyg använts baseras 
på företagens ansvar gällande miljö och mänskliga rättigheter. Som nämnt tidigare är 
hållbarhet ett begrepp med många dimensioner och innefattar fler aspekter än de som 
inkluderas i vårt betyg. Men till skillnad från tidigare forskning som mätt hållbarhet 
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utefter fondernas namn anser vi att denna studies mått på hållbarhet har högre 
begreppsvaliditet. Detta eftersom ESG-betyget är en bedömning av företagens arbete 
och rapportering av hållbarhet i dess verksamhet.  
 
Intern validitet förekommer ofta i sammanhang med kausalitet och gäller pålitligheten 
att resultatet av ett samband inte beror av någon utomstående variabel (Bryman, 2011, s. 
50). För vår undersökning bedömer vi denna validitets typ som den som kan kritiseras. 
Undersökningen ämnar studera sambandet mellan ESG-betyg och riskjusterad abnormal 
avkastning där vi har valt att kontrollera för de variabler vi anser kan påverka 
sambandet och har inkluderats i flertal tidigare studier. Det kan dock inte uteslutas att 
effekten av ESG-betyg på finansiell prestation påverkas av andra variabler som inte har 
inkluderats i denna studie. Huruvida undersökningens resultat är generaliserbart över 
den population man vill uttala sig om kan mätas med extern validitet. Denna studie 
baseras på ett totalurval, vilket är den urvalsmetod som ligger i framkant vad gäller 
generaliserbarhet. Vi bedömer därför att resultatet är generaliserbart över den 
populationen vi vill uttala och har därmed hög extern validitet.  
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