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Sammanfattning 

 

I Sverige är sparande i fonder idag en av de absolut mest populära sparformerna. Genom både 

aktiva val för sitt egna sparande, och även passiva val i form av det pensionssystem som dag 

finns, så exponeras nästan alla svenskar mot fondmarknaden, där aktiefonder är den mest 

populära fondtypen. En klar majoritet av dessa aktiefonder består av s.k. aktivt förvaltade 

fonder, vilket innebär att en eller flera förvaltare aktivt arbetar med att placera fondens 

innehåll med målet att överträffa marknadens utveckling. Denna förvaltningsform har blivit 

väldigt omdiskuterad på senare år, då många forskare menar att fondförvaltare inte lyckas 

överträffa marknaden på lång sikt. 

Samtidigt har intresset för hållbara investeringar ökat på senare år, vilket även avspeglas på 

fondmarknaden då hållbarhetfonder blir allt mer populära. Denna uppsats har därför inriktats 

mot just hållbarhetfonder vilket därmed innebär fonder med en form av aktiv förvaltning, där 

fokus ligger på att jämföra svenska storbanker och webbaserade fondförvaltningsbolag. De 

svenska storbankerna har fått mycket kritik för hur man sköter sin verksamhet utifrån ett 

kundperspektiv, men dess fonder är trots det mycket populära sett till hur många som sparar i 

deras fonder. Med detta som bakgrund syftar uppsatsen till att undersöka huruvida det går att 

hitta några skillnader i resultatet mellan storbankers och webbaserade fondbolags 

hållbarhetsfonder. Med hjälp av fyra olika modeller för att mäta värdepappersportföljers 

riskjusterade avkastning har fondernas utveckling undersökts, för att se om det går att finna 

några mönster sett till prestation och vilken typ av företag som förvaltar fonderna. 

Undersökningens resultat visar att det finns en klar skillnad i prestation mellan storbankerna 

och de webbaserade bolagen, där de sistnämnda lyckas klart bättre. Av fyra olika modeller 

lyckas storbankerna inte överprestera marknaden enligt någon modell, medan de webbaserade 

bolagen lyckas överprestera marknaden enligt tre av modellerna. 

Därmed kan konstateras att om man är intresserad av att spara pengar i aktivt förvaltade 

hållbarhetsfonder så är det de webbaserade bolagen man ska vända sig till. Som tidigare 

nämnt är trots det storbankernas fonder väldigt populära, vilket innebär att svenska 

privatsparare har mycket pengar att vinna genom att låta webbaserade bolag förvalta sina 

pengar, istället för storbankerna. 

 

Nyckelord: Hållbara investeringar, aktiv fondförvaltning, riskjusterad avkastning, effektiva 

marknader, storbanker, webbaserade fondförvaltningsbolag. 

  



 
 

Abstract 

 

In Sweden, savings in funds today is one of the most popular forms of savings. Through both 

active and passive choices, almost all Swedes are exposed to the fund market, where mutual 

funds are the most popular type of funds. A clear majority of these funds are actively 

managed, which means that one or more fund managers actively work with the investments of 

the funds, with the aim to outperform the market. This method of management has been hotly 

debated in recent years, when many scientists claim that fund managers generally fail to 

outperform the market in long term. 

At the same time, interest in sustainability investments has increased in recent years, which is 

reflected in the fund market where sustainability funds have become increasingly popular. 

This essay therefore focuses on these sustainability funds, with focus on comparing large 

banks with web-based fund companies. The large banks in Sweden have been criticized for 

the way they are working seen from a customer perspective, but their funds are still very 

popular. Against this background, the study aims to investigate whether one can find any 

differences in performance of actively managed sustainability funds between large banks and 

web-based fund companies. Using four different models to measure risk-adjusted return of 

security portfolios, the funds have been examined to see if it is possible to find any patterns in 

terms of performance and the type of company that manages the funds. 

The survey results show that there is a clear difference in performance between the large 

banks and the web-based fund companies, whereby the latter succeed much better. Of the four 

models used, the large banks do not outperform the market under one model, while the web-

based companies manage to outperform the market according to three of the models. 

Thus it can be stated that if you are interested in saving money in actively managed 

sustainability funds, it is the web-based companies to turn to. As previously mentioned, the 

large banks funds are very popular, which means that Swedish private investors have much 

money to gain by allowing web-based companies to manage their money, rather than large 

banks. 

 

Keywords: Sustainable investments, active fund management, risk-adjusted return, effective 

markets, large banks, web-based fund companies. 
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras den bakomliggande problematiken kring aktiv fondförvaltning och 

skillnaderna mellan aktivt och passivt förvaltade fonder. Dessutom diskuteras de svårigheter som kan 

uppkomma vid sparande i hållbarhetsfonder. Vidare presenteras frågeställningen som undersökningen 

utgår ifrån, samt uppsatsens syfte, avgränsningar och disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Att spara pengar är något som för många idag ses som en självklarhet. Enligt Dagens Industri 

(2016) blir svenska småsparare blir allt mer benägna att lägga undan en slant av lönen varje 

månad för att sedan kunna använda pengarna vid ett senare tillfälle. Även om syftet med 

sparandet kan variera, t.ex. om man vill kunna klara av oväntade utgifter i framtiden eller om 

man vill kunna åka på semester kommande sommar, så blir svenskarnas sparbenägenhet allt 

större. 

Något som det råder betydligt större debatt om är vilken sparform som är den mest effektiva. 

Fondinformationsföretaget Fondkollen (2016) menar att fondsparande är en sparform som 

blivit allt mer populär sedan fondernas genomslag på den svenska sparmarknaden på 70-talet. 

En fond kan ses som en portfölj av värdepapper sedan placeras av fondens förvaltare, med en 

förhoppning att ge avkastning till spararen. Det finns idag en mängd olika fonder på 

marknaden, och värdepapperna kan utgöras dels i form av aktier i både svenska och utländska 

företag, men även i obligationer och andra värdepapper. Fondspararen kan därmed välja den 

fond som man ser som mest optimal efter ens behov, där man kan räkna in aspekter som 

riskbenägenhet, hållbarhet och tidshorisont. Vidare beskriver Fondkollen (2016) aktiefonder 

som den absolut vanligaste formen av fond, då hela 76 % av de svenska spararna sparar i 

någon form av aktiefond. 

Vid val av fonder kan man även välja på två olika typer av förvaltning, där fondbolagen kan 

förvalta innehavet i fonden aningen aktivt eller passivt. Skillnaderna mellan dessa förklaras i 

en rapport från Fondbolagens förening (2014). En aktivt förvaltad fond innebär att förvaltaren 

arbetar aktivt med att välja ut de företag vars aktier man bör satsa på, för att på så sätt nå 

högsta möjliga avkastning i framtiden. Detta innebär inte nödvändigtvis att förvaltaren 

behöver omsätta tillgångarna i fonden i en hög takt, utan snarare att förvaltaren i hög 

utsträckning fattar beslut om vart man bör placera tillgångarna för att nå största möjliga 

utveckling i framtiden. 

En passivt förvaltad fond innebär däremot att innehållet i fonden placeras efter en viss modell, 

som oftast utgörs av ett börsindex. Därmed görs inte samma analys som vid aktiv förvaltning, 

utan en större del av förvaltningen sker datoriserat. I och med det minskade mänskliga arbetet 

med denna typ av förvaltning, så innebär detta att den förvaltningsavgift som fondspararen får 

betala till förvaltaren blir lägre än vid en aktivt förvaltad fond. Till skillnad från en aktivt 

förvaltad fond så är målet med en indexfond att utvecklingen ska stämma överens med den 

marknaden som fonden placerar på. 

I och med detta kan man säga att grundidén med aktiv förvaltning är att man ska kunna få en 

avkastning som överträffar marknadsindex, mot att man betalar en högre avgift. Hur mycket 

fonden avviker från sitt jämförelseindex brukar enligt Swedbank (2016) oftast jämföras med 

den risk som fonden har. Om aktivt förvaltade fonder misslyckas med att överträffa 

utvecklingen av indexfonder kan man därmed säga att poängen med att betala högre avgifter 

för de aktiva fonderna försvinner. Detta är något som har debatterats flitigt i media under 

främst de senaste åren. Flera forskare, som t.ex. William F Sharpe (1966) och Harry Flam 

(2014), menar att det är ytterst ovanligt att de aktiva fonderna lyckas överträffa sina 
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jämförelseindex. Enligt det oberoende spartipsföretaget Aktiespararna (2010) är det främst 

storbankerna som får kritik för en bristande svag utdelning till spararna, samt en bristande 

marknadsföring av vad kunderna faktiskt får för produkt vid köp av bankernas fonder. 

Samtidigt som förtroendet för storbankerna minskar, så ökar internetbaserade finansiella 

bolags popularitet hos svenskarna. Enligt en undersökning från Svenskt kvalitetsindex (2015) 

blir svenskarna allt mer benägna att flytta över sparande och lån till internetbaserade banker 

för att få en bättre ränta. Med lägre kostnader för fysisk kundservice kan dessa banker enligt 

Gustavsson (2012) i många fall erbjuda bättre villkor än vad storbankerna gör. 

Denna uppsats går ut på att undersöka huruvida internetbaserade företag som bedriver 

fondförvaltning kan sköta sin aktiva fondförvaltning på ett mer effektivt och lönsamt sätt än 

vad storbankerna gör, sett ifrån spararens ögon. Att jämföra olika bankers räntor är inte 

särskilt svårt, och i ett allt mer digitaliserat samhälle är det klart rimligt att kunder i högre 

grad flyttar sitt sparande och sina lån till en bank med mer gynnsamma förhållanden. 

Huruvida detta även gäller de fonder som bolagen aktivt förvaltar är ett mer outforskat 

område. Dessa svårigheter handlar om att man vid en bedömning dels måste beakta i vilken 

grad fondbolagen lyckas överprestera fondernas jämförelseindex, men även vilken risk 

fonderna har. 

I och med att webbaserade fondbolag inte behöver lägga ner samma resurser på fysisk 

kundkontakt som storbankerna gör, så finns det möjlighet att lägga mer tid på att analysera 

och placera innehållet i fonderna. I vilken grad detta kan leda till en mer förmånlig förvaltning 

för kunden finns det dock inte så mycket forskning om sedan tidigare. Den tidigare 

forskningen handlar i större grad om att kritisera den aktiva fondförvaltningen generellt. Då 

det finns teorier som både bejakar och förnekar påståendet om att marknader ständigt är 

effektiva så kommer denna undersökning att behandla denna fråga detta med en infallsvinkel 

som jämför storbanker kontra internetbaserade fondbolag med inriktning mot den aktiva 

fondförvaltningen för att se om det finns några slutsatser att dra sett till vilken typ av bolag 

man placerar hos. 

I ett samhälle där dessutom hållbar utveckling blivit ett flitigt använt begrepp, så har även 

spararnas benägenhet att tänka hållbart ökat. Enligt den webbaserade aktiemäklaren Nordnet 

(2015) visar sig detta bland annat i form av att sparande i s.k. hållbarhetsfonderfonder har 

ökat på senare år. En hållbarhetsfond innebär enligt Fondkollen (2016) att fondens innehåll 

placeras i aktier hos företag som uppfyller vissa hållbarhetskrav, och att detta därmed görs 

genom aktiv förvaltning. Dessa krav innebär att företagen tydligt tar ansvar för t.ex. miljö, 

energi och klimatfrågor. Då intresset för hållbarhetsfonder idag är större än någonsin i 

Sverige, och för att därmed göra undersökningen mer tidsenlig, så utgår denna uppsats även 

från en infallsvinkel mot just denna typ av fonder.  

En svårighet med att spara i hållbarhetsfonder ligger i att det kan vara svårt att veta hur väl en 

hållbarhetsfond verkligen är hållbar eller inte. Olika fondbolag kan enligt Johansson (2015) ha 

olika kriterier som ska uppfyllas för att en fond ska få kallas hållbar, och det är upp till 

privatspararen själv att ta reda på vad som döljer sig bakom begreppet hos respektive fond. 

Vad som framgår i en fonds faktablad är skrivet av förvaltaren själv, vilket medför att det 

finns en stor risk för att innehållet i dessa faktablad är en aning vinklat för att locka flera 

kunder att investera i fonden. 

Detta är något som det har spekulerats en hel del om i medier som Svenska Dagbladet (2015), 

Råd & Rön (2010) och Sveriges Radio de senaste åren. Aktiespararna (2016) menar att 

sparande i hållbarhetsfonder historiskt sett per automatik inneburit att man som sparare får 

förbereda sig på en sämre avkastning än vid sparande i fonder utan hållbarhetsprofil. Numer 
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är forskare dock överens om att dessa samband inte längre existerar. John Howchin, 

generalsekreterare för AP-fondernas etikråd, menar enligt en intervju med Svenska Dagbladet 

(2014) att bolag som går bra också i högre grad välskötta och därmed bättre på hållbarhet. 

Detta påstående stöds även av Bauer et al. (2006) som menar att det inte finns något som 

bevisar att hållbar förvaltning skulle ge sämre avkastning än vanlig förvaltning. Man grundar 

detta på en undersökning man gjort på den kanadensiska fondmarknaden, och kommit fram 

till att om man använder modeller för att mäta fonders riskjusterade avkastning så går det inte 

att hitta några skillnader mellan hållbarhetsfonder och vanliga fonder. 

Trots att man som sparare i och med detta inte tvingas kompensera ett hållbart sparande med 

en sämre avkastning, så återstår fortfarande problematiken kring hur hållbar en fond verkligen 

är. För att underlätta de frågetecken som kan finnas kring hållbarheten i vissa fonder, 

använder sig den oberoende aktiemäklaren och fondförmedlaren Avanza sig av en s.k. 

hållbarhetsprofil för att förtydliga vilka fonder som objektivt kan klassas som hållbara. 

Hållbarhetsprofilen är skapad av den ideella föreningen Swesif, som är ett oberoende forum 

för hållbara investeringar. Syftet med profilen är att göra det möjligt för allmänheten att enkelt 

kunna skaffa sig en tydlig bild av hur olika fondförvaltare arbetar med en hållbar inriktning. 

Som en ytterligare lösning på osäkerheten kring hållbarheten i fonder har fondanalysföretaget 

Morningstar har under våren 2016 presenterat det nya hållbarhetsverktyget ”Morningstar 

Sustainability Rating”, som betygsätter i vilken grad fonden kan räknas som hållbar.  

Med hjälp av dessa verktyg underlättas spararnas sökande efter fonder av hög 

hållbarhetsstarndard. Däremot kvarstår osäkerheten kring huruvida olika fondbolagstyper kan 

generera olika hög avkastning från dessa hållbara fonder, och risken att svenska privatsparare 

går miste om stora summor pga. detta. 

1.2 Problemformulering 

För att sammanfatta detta problem i form av en fråga, så utgår uppsatsen från 

frågeställningen; 

Kan ett fondförvaltningsbyte från en storbank till en webbaserad förvaltare förbättra vinsten 

av att spara i hållbarhetsfonder? 

Problemet grundar sig i det faktum är att det är lätt att låta sina pengar sparas hos en och 

samma bank av bekvämlighetsskäl, alternativt pga. ren okunskap. När det dessutom gäller 

aktivt förvaltade fonder blir det svårare att jämföra mellan olika banker då det är många olika 

faktorer som ska räknas in för att avgöra vilken fond som är mest förmånlig efter ens egen 

sparprofil. I och med detta finns det en stor risk för att man följer de råd man får från sin 

ursprungsbank som i de flesta fallen även är en storbank, utan att de nödvändigtvis är de bästa 

alternativen. Problemet med detta blir att det finns en stor risk att man som privatperson 

förlorar pengar på att låta storbankerna förvalta ens pengar i sina egna fonder, när man 

eventuellt kan få en bättre avkastning hos en internetbaserad bank eller fondbolag.  

Med detta som grund utformas en hypotes kring denna undersöknings resultat, som handlar 

om att det finns en stor chans att det är mer förmånligt att spara sina pengar i 

hållbarhetsfonder hos webbaserade fondbolag än att göra det hos storbankerna. För att 

förtydliga detta, och sedan kunna pröva hypotesens giltighet, ställs den upp med en 

nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) enligt följande; 

  



4 
 

H0: Webbaserade fondbolags hållbarhetsfonder lyckas inte överträffa marknaden i större 

utsträckning än storbankerna. 

H1: Webbaserade fondbolags hållbarhetsfonder lyckas överträffa marknaden i större 

utsträckning än storbankerna. 

När resultatet är redovisat återstår därmed att se huruvida nollhypotesen kan förkastas och 

vilka slutsatser som kan dras. 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att klargöra de eventuella skillnader i prestation som finns mellan 

svenska storbanker och webbaserade fondbolag när det gäller förvaltning av 

hållbarhetsfonder. Förhoppningen är att kunna presentera ett resultat som kan svara på frågan 

om kritiken mot aktiv fondförvaltning är befogad för sparformen i sig, eller om man snarare 

kan hitta några samband mellan fonders prestation och vilken typ av bolag som förvaltar 

fonden. 

1.4 Avgränsningar 

I och med att studiens syfte är att underlätta fondvalet för svenska privatpersoner så kommer 

undersökningen endast behandla fonder som kan nås via svenska fondbolag. Dessutom 

avgränsas undersökningen till aktiefonder av hållbarhetskaraktär. Hållbarheten i fonderna 

undersökt inte, utan används endast som en avgränsning som grundas på Morningstar 

Sustainability Raiting och Swesifs hållbarhetsprofil som beskrivs i problembakgrunden. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppbyggd i form av fem huvudkapitel. Efter inledningskapitlet, som denna 

dispositionsförklaring är en del av, följer en teoretisk referensram som dels går igenom de 

teorier som uppsatsen utgår ifrån, men som även nämner de modeller och hållbarhetsmått som 

används för att sammanställa undersökningens resultat samt den tidigare forskning som gjorts 

inom området. Efter detta följer ett metodkapitel som går igenom uppsatsens vetenskapliga 

utgångspunkt, och förtydligar hur genomförandet av datainsamling och 

resultatsammanställning har gått till. 

Metodavsnittet följs sedan av ett resultatavsnitt, där all insamlad data redovisas i form av ett 

antal olika tabeller som alla utgår från de modeller som använts i undersökningen. Slutligen 

avslutas uppsatsen med ett analyskapitel, där de resultat som redovisats analyseras utifrån 

olika synvinklar. Detta avsnitt inkluderar även de slutsatser som dragits utifrån det 

presenterade resultatet, samt en avslutande diskussion om vad resultatet innebär, hur 

trovärdigt det är och vad som bör finnas med i åtanke vid vidare forskning inom området.  
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2. Teoretiska referensramar 
I följande kapitel presenteras den grundläggande teorier som uppsatsen kommer utgå ifrån. 

Dessutom presenteras de modeller som kommer undersökningens data kommer appliceras på, 

samt de hållbarhetsverktyg som undersökningen utgår från. Avslutningsvis sker en 

genomgång av hur tidigare forskning av området har sett ut och vad tidigare forskare har 

kommit fram till. 

2.1 Teori 

2.1.1 Effektiva marknadshypotesen 
Uppsatsen utgår från en teori om marknaders ständiga effektivitet. Den amerikanske 

nationalekonomen Eugene Fama myntade under 60-talet grunderna till denna teori som han 

presenterade i en text 1970. Teorin kallas för den effektiva marknadshypotesen (EMH), och 

bygger på att det på lång sikt är omöjligt för investerare att överträffa marknaden. Med detta 

menar han att priset på värdepapper helt och hållet reflekteras av all tillgänglig information 

som finns på marknaden, vilket leder till marknaden ständigt är effektiv. Därmed är det 

omöjligt för investerare att hitta tillgångar som inte är korrekt värderade, och att de vinster 

vissa investerare kan generera beror på slumpen.  

Fama valde dock att dela uppmarknadens effektivitet i tre olika former, då alla marknader inte 

är lika effektiva. 

1. Den svaga formen av effektivitet 

Den svaga formen av effektivitet innebär att priser på värdepapper helt och hållet styrs av 

information om den historiska utvecklingen. Detta innebär att all tillgänglig information om 

de tidigare priserna finns återspeglat i värdepappernas nuvarande priser, men att framtidens 

avkastning inte går att förutspå med hjälp av de historiska kurserna som även alla andra 

känner till. Priserna förändras istället helt och hållet oberoende och slumpmässigt, och 

investerare kan inte utnyttja den historiska utvecklingen för att skapa vinster. Den svaga 

formen av effektivitet utesluter dock inte att fundamentala analyser i vissa fall kan ge 

överavkastning i förhållande till marknaden. 

2. Den medelstarka formen av effektivitet 

Den medelstarka effektiviteten handlar om att priserna på värdepapper återspeglas i all 

information som finns tillgänglig för marknaden, och inte bara information om priser. Istället 

tar man även hänsyn till företags finansiella rapporter som t.ex. resultaträkningar, 

framtidsplaner, utdelningar, och konkurrerande företags ekonomiska situation, men även 

makroekonomiska aspekter som inflationsförväntningar och arbetslöshet. All information som 

analyseras behöver i själva verket inte vara av finansiell karaktär. Till exempel kan en analys 

av ett läkemedelsföretag även innefatta nuvarande forskningsläge för smärtstillande medicin 

eller liknande. 

Påståendet bakom den medelstarka effektiviteten handlar om att man inte ska kunna skapa 

vinst med hjälp av denna information i och med att den fortfarande är offentlig. Även om det 

är en djupare analys som ska göras så är informationen som beaktas fortfarande tillgänglig för 

alla. 

3. Den starka formen av effektivitet 

Den starka formen av effektivitet innebär att det nuvarande priset innehåller all befintlig 

information, dvs. både offentlig och privat insiderinformation. Detta gör att ingen kan ha 

fördel på marknaden genom att ha insiderinformation då även den informationen finns 
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speglad i priset. Till exempel kan då inte ens ett företags ledning vinna något på att köpa 

aktier i företaget innan man tillkännager att man fattat ett visst beslut då även denna 

information är inräknad  priset. På en sådan marknad har alla investerade tillgång till samma 

information vid samma tidpunkt. 

Famas teori stöds även av den amerikanske nationalekonomen Paul A.Samuelson (1973) som 

menar att aktiers framtida utveckling inte går att förutspå med hjälp av historiska data. 

Utvecklingen kan ses som en ”random walk”, där tidigare kursutveckling är irrelevant för 

framtiden. 

Teorin om effektiva marknader har även sina kritiker. I en text skriven av Beechey et al. 

(2000) ifrågasätts den effektiva marknadshypotesen till viss del. Författarna menar att den har 

inslag som är korrekta, som att ny information väldigt snabbt påverkar priset på en aktie och 

att prisförändringar i många fall är slumpmässiga. Däremot lägger man in en psykologisk 

aspekt som motargument för att marknaden ständigt är effektiv, och menar att det är omöjligt 

att alla människor kan vara helt och hållet rationella i alla lägen utan at avvikelser från denna 

rationalitet är fullt mänskliga. Enligt den starka graden av effektivitet är marknader ständigt 

effektiva, och om denna stämmer finns det därmed ingen möjlighet för en fondförvaltare att 

överträffa marknaden på lång sikt. Beroende av huruvida denna studie genererar i ett entydigt 

resultat sett för samtliga undersökta fonder oberoende av vem som förvaltar fonden, eller om 

resultatet är av mer varierande karaktär, återstår det att se om någon av de tre formerna av 

effektivitet är lämpliga att bekräftas, eller om hela teorin kan ifrågasättas. 

2.1.2 Behavioral Finance 
Just människors psykiska tillstånds påverkan på investeringsbeslut är något som flera forskare 

undersökt. Behavioral Finance är ett område inom ekonomi som innebär forskning om 

psykologi och sociologi för att förstå mänskligt beteende bakom investeringsbeslut. Den 

amerikanske nobelpristagaren i ekonomi från 2013, Robert J. Shiller (2003), menar att EMH 

är alldeles för trångsynt, då alla investerare knappast ständigt fattar rationella beslut och att 

marknadspriser inte är korrekt prissatta vid alla tillfällen. Istället är det vanligt att investerare 

avviker från rationalitet och att priset på en tillgång inte alltid speglar det verkliga värdet av 

tillgången i fråga. Därmed kan psykologi, och även kulturella aspekter, påverka de beslut som 

investerare fattar. Dessa avvikelser brukar kallas för anomalier, och om en fondförvaltare 

lyckas utnyttja dessa anomalier till sin fördel skapas möjligheter till att skapa positiv 

avkastning hos en fond. Ett resultat som visar på att fonderna som undersöks i hög grad har 

lyckats överträffa marknaden under den tidperiod som uppsatsen utgår ifrån skulle därmed 

innebära att området kring Behavioral Finance är mer lämplig att bekräfta än åtminstone den 

starka graden av effektiva marknadshypotesen. Då den svaga och medelstarka formen av 

marknadshypotesen erkänner vissa möjligheter att överträffa marknaden så skulle ett varierat 

resultat kunna innebära att både teorin kring Behavioral Finance och dessa två former av 

marknadshypotesen kunna bekräftas. 

2.1.3 Modern portföljteori 
Den amerikanske nationalekonomen och Nobelpristagaren Harry Markowitz presenterade 

1952 en teori om portföljval av aktier, och har blivit känd som skaparen av den moderna 

portföljteorin. Teorin handlar om att man som aktiesparare inte bör satsa hela kapitalet på 

enskilda aktier, utan istället sikta på en spridning i form av en portfölj med en 

sammansättning av aktier från flera olika företag. På detta sätt minskas den bolagsspecifika 

risken, och genom närmare granskning av aktiers avkastning, volatilitet och korrelationer kan 

man beräkna vilken aktieportfölj som ger högsta möjliga avkastning till en specifik risk. 

Enligt teorin kan därmed fondförvaltare med hjälp av fundamentala analyser hitta de 

kombinationer av tillgångar som ger den högsta riskjusterade avkastningen, och med s.k. 
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stock picking-metod hela tiden aktivt uppdatera fondens innehåll till den mest optimala 

portföljen för tillfället.  

Nackdelarna med teorin handlar enligt Uppsalaekonomerna (2013) om att det är historiska 

aspekter som används för att räkna ut den framtida förväntade avkastningen. Därmed utgår 

teorin för att framtidens utveckling kommer se ut som historiens. Dessutom tas ingen hänsyn 

till företags individuella kvalité angående till exempel just hållbarhetsfaktorer som är centrala 

i denna undersökning. 

2.2 Modellteori 

För att räkna ut avkastningen på fonderna som undersöks används fyra olika modeller. Dessa 

modeller räknar alla ut avkastningen på en värdepappersportfölj, och tar även hänsyn till den 

risk som portföljen har. Modellerna som används i denna studie är Jensens Alfa, Treynorkvot, 

Sharpekvot och Modigliani-Modigliani-modellen, eller M2 som den sistnämnde även kallas. 

De tre förstnämnda modellerna är alla relativt gamla modeller som alla mäter riskjusterad 

avkastning enligt Francis & Taylor (2000). Även M2-modellen, som är en något mer modern 

modell, används enligt Muralidhar (2000) i syfte att mäta den riskjusterade avkastningen hos 

en värdepappersportfölj. Dock tas enligt författaren i denna modell ännu större hänsyn till den 

risk som finns på marknaden. 

Nedan presenteras alla de fyra modellerna som används för att mäta undersökningens utvalda 

fonders riskjusterade avkastning. Formlerna till modellerna, och även vissa begrepp som 

används, redovisas som bilagor i form av en formelsamling och en begreppsförteckning i 

slutet av uppsatsen. 

Jensens Alfa (Jensens Performance Measure) 
Jensens Alfa är en modell publicerad av den amerikanske ekonomen Michael Jensen (1967). 

Modellen användes första gången då Jensen själv undersökte utvecklingen av ett antal 

amerikanska fonder på 60-talet, och används än idag för att räkna ut värdepappersportföljers 

förväntade avkastning i förhållande till risk, bland annat med hjälp av portföljens betavärde. 

Treynorkvot (Treynors Performance Measure) 
Även Jack Treynor (1965) har skapat en modell för att räkna ut den riskjusterade 

avkastningen hos en värdepappersportfölj. Denna modell används än idag för att jämföra 

värdepappersportföljer som t.ex. fonder och använder sig även den av portföljens betavärde, 

men på ett något annorlunda sätt än Jensens Alfa. 

Sharpekvot (Sharpe´s Performance Measure) 
Den tredje modellen som används är skapad av William Sharpe (1966), och går ut på att man 

med utgår från en portföljs standardavvikelse för att jämföra portföljens avkastning med den 

förväntade riskjusterade avkastningen. 

Modigliani-Modigliani (M2) 
Den sista modellen som används i undersökningen är en något nyare modell, framtagen av de 

italiensk-amerikanske nationalekonomerna Franco och Leah Modigliani. Modellen 

presenterades 1997, och mäter en värdepappersportföljs avkastning med hänsyn till båden 

fondens och marknadens risknivå. 

2.3 Hållbarhetsverktyg 

Undersökningens hållbarhetsinriktning utgår från två olika verktyg från två olika institutioner, 

som båda har syftet att med oberoende utgångspunkt redogöra för de hållbarhetskriterier som 

olika fonder har. 
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2.3.1 Hållbarhetsprofilen 
Som nämnt i bakgrundsavsnittet är Hållbarhetsprofilen ett verktyg skapat av det oberoende 

hållberhetsforumet Swesif, som dels visar vilka fonder som använder sig av 

hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Dessutom har Swesif valt ut kriterierna ”väljer in”, 

”väljer bort” och ”påverkar”, och själva valt om man tycker att fonderna uppfyller dessa 

kriterier. ”Väljer in” innebär att fonden aktivt väljer ut företag som arbetar med en hållbar 

inriktning, och låter fondens innehåll investeras i dessa företag. T.ex. kan det handla om 

företag som arbetar aktivt för att minska koldioxidutsläpp eller vattenanvändning. ”Väljer 

bort” handlar om att förvaltaren ser till att fonden inte investerar i företag som bryter mot 

hållbara aspekter, som t.ex. företag som bryter mot internationella konventioner eller 

miljönormer. ”Påverkar” innebär huruvida fonden påverkar andra att vara eller bli hållbara. 

Det kan till exempel handla om att hålla dialoger med de företag som fonden investerar i, och 

genom detta uppmuntra till att fortsätta eller förbättra den hållbara inriktningen som företagen 

har. Dessutom kan fonderna påverka genom att förvaltarna själva utövar aktivt ägarskap i 

företagen genom att delta på bolagsstämmor och i valberedningar. 

2.3.2 Morningstar Sustainability Rating 
Det andra hållbarhetsverktyget som undersökningen utgår ifrån är Morningstars nyligen 

framtagna hållbarhetsmått Morningstar Sustainability Rating. Måttet mäter hur fondföretagen 

som fonden förvaltas av hanterar ESG-frågor (environmental, social and governance), samt 

hur stor risken är att det blir problem med hållbarheten i verksamheten i jämförelse med andra 

fonder av samma karaktär. Betyget sätts i form av ett hållbarhetsvärde som utgår från fondens 

ESG-betyg, och från detta betyg görs ett avdrag för kontroversiella situationer som 

fondbolaget varit inblandat i. Ett hållbarhetsvärde över 50 innebär att fonden ligger över 

snittet för detta betyg, medan ett värde under 50 innebär att fonden ligger under snittet. 

2.4 Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom liknande områden handlar i hög grad om att undersöka huruvida 

aktivt förvaltade fonder generellt lyckas överträffa sina jämförelseindex eller ej, där en klar 

majoritet av forskarna kommit fram till att de flesta fonderna inte lyckas göra det. Flam och 

Vestman (2014), professorer vid Stockholms universitet, menar att aktivt förvaltade fonder 

inte är en förmånlig sparform, och grundar detta påstående på en undersökning av ett antal  

Sverigefonders avkastning i kombination med de förvaltningsavgifter som förvaltarna tar ut. 

Istället menar forskarna att man lika gärna kan placera pengarna i en passivt förvaltad 

indexfond då utvecklingen i hög grad är identisk med utvecklingen av de aktivt förvaltade 

fonderna, men avgiften klart lägre. Även de amerikanska forskarna Fluck et al. (1997) 

konstaterar efter en undersökning av den amerikanska fondmarknaden att endast 20 % av de 

undersökta fonderna lyckats överträffa sina jämförelseindex, medan resterande hamnar på 

samma nivå eller under. 

Det finns även flera liknande forskningar som även har liknande resultat. Sett till 

hållbarhetsfonder har tidigare forskning i hög grad handlat om att undersöka huruvida olika 

fonder verkligen är hållbara eller inte. Dock finns bristfällig information om hur olika 

fondbolags aktivt förvaltade hållbarhetsfonder presterar i riskjusterad avkastning jämförelse 

med varandra, vilket ger denna uppsats en unik infallsvinkel. 

Som nämns i bakgrundskapitlet så är många forskare idag överens om att avkastningen hos 

hållbara investeringar generellt inte längre presterar sämre än investeringar utan 

hållbarhetsinriktning. Undersökningen av Bauer et al., 2006, som är ett exempel som bevisar 

detta påstående, får även stöd från Aktiespararnas tidigare VD Carl Rosén (2016). 

Anledningarna till detta förklaras av den svenske forskaren Victor Galaz i en intervju med 
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Sveriges Radio (2015), där han påpekar att företagen själva i högre grad väljer sina 

investeringar av etiska skäl, men även att ett hållbart agerande idag kan locka fler investerare 

som därmed tillskjuter kapital till företagen. På samma sätt som privatpersoner blir allt mer 

intresserade av att investera hållbart, så blir även större investerare benägna att göra 

detsamma. Då företag visar på ett hållbart arbete så lyckas man därmed också locka till sig 

investerare och på så sätt kunna fortsätta vara framgångsrika, och detta dessutom med en 

hållbarhetsinriktning. 

I och med att denna forskning redan existerar så jämför inte denna uppsats avkastningen hos 

hållbarhetsfonder och fonder utan hållbarhetsprofil. Hållbarhetsinriktningen används istället 

som en avgränsning för undersökningens alla fonder, där jämförelsen istället handlar om 

storbanker kontra webbaserade fondbolag. Tidigare undersökningar där författarna konstaterar 

att aktiv fondförvaltning sällan är att föredra framför passivt förvaltade fonder, inriktar sig på 

att undersöka olika fondmarknader i sig, men inte på att finna några mönster kring vem som 

förvaltar fonden och fondens resultat. Då dessa undersökningar även erkänner att det faktiskt 

finns aktivt förvaltade fonder som lyckas överträffa marknaden, så skapas även utrymme för 

att utforska om det finns möjlighet att härleda dessa fonder till en viss typ av 

förvaltningsföretag. Dessutom avgränsas dessa undersökningar ofta till särskilda marknader. 

Sett till den starka formen av den effektiva marknadshypotesen, och Behavioral Finance, som 

är två teorier som motsätter sig varandra, så återstår det att se om undersökningens resultat 

kan bekräfta eller förkasta någon av dessa. En totalt effektiv marknad skulle innebära att aktiv 

fondförvaltning inte har något långsiktigt värde, men om investerare inte alltid är rationella 

enligt Behavioral Finance skapas möjligheter för en fondförvaltare att överträffa marknaden 

och skapa en långsiktig positiv avkastning. I enighet med den forskning om hållbara 

investeringar som presenterats ovan, så ska inte avgränsningen mot hållbarhetsfonder inte 

nödvändigtvis behöva påverka fondernas prestation åt det negativa hållet, utan om något 

snarare åt det positiva. 
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3. Metod 
I följande kapitel redovisas undersökningens vetenskapliga synsätt, samt vilken 

forskningsstrategi som är mest lämplig för undersökningen. Vidare diskuteras insamlandet av 

data och hur litteratursökningen gått till, samt hur begreppen validitet och reliabilitet kan 

kopplas till undersökningen. 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

Uppsatsen behandlas med en positivistisk metod vilket enligt Lewis et al. (2009) innebär att 

man utgår från information som observant inte själv kan påverka eller tolka på olika sätt. Då 

de data används som utgångspunkt i denna uppsats är rent statistiska så är det inte möjligt för 

olika forskare att sammanställa det statistiska resultatet på olika sätt så länge man utgår från 

samma underlag. Bryman & Bell (2013) beskriver även positivism som att man ska kunna 

formulera egna hypoteser och pröva dessa, för att sedan analysera och ta ställning till det 

resultat man får fram. Som nämns i problemformuleringen grundar sig denna undersökning på 

en egenskapad hypotes som handlar om att det går att hitta skillnader i prestation av 

hållbarhetsfonder beroende på vilken typ av bolag som förvaltar en fond. Denna hypotes 

formuleras med hjälp av tidigare teorier och artiklar, och prövas med hjälp av tre olika 

modeller som mäter riskjusterad avkastning hos värdepappersportföljer. 

3.2 Forskningsstrategi 

När man genomför en undersökning kan man välja mellan två olika forskningsstrategier, 

kvantitativ eller kvalitativ, alternativt att kombinera dem båda. Bryman & Bell (2013) 

beskriver skillnaderna mellan dessa som att man vid en kvantitativ undersökning helt enkelt 

kvantifierar data som samlas in och sedan analyserar dessa data. Detta innebär att man 

använder en statistisk metod för att sedan tolka resultatet. Synsättet ses som deduktivt, vilket 

innebär att man som forskare formulerar en hypotes utifrån vad man vet sedan tidigare samt 

vilka teorier som finns, för att sedan undersöka hur väl teorierna stämmer in på ens egen 

undersökning. 

En kvalitativ undersökning lägger större tyngd på analys av ord istället för statistik. Ofta 

använder man sig av intervjuer som datainsamlingsmetod, där respondenternas svar sedan 

analyseras och tolkas. Synsättet i en kvalitativ undersökning ses som induktivt, vilket innebär 

att man med hjälp av egna observationer och resultat generar en teori. Tyngden läggs i högre 

grad på hur personer tolkar sin situation och omgivning. 

Då denna uppsats grundar sig i att mäta och utgå från statistik så är en kvantitativ metod det 

naturliga valet. Undersökningen utgår från redan existerande teorier som förklarar 

marknadens effektivitet, och redan givna resultat i form av statistik kommer sedan samlas in 

för att komma fram till ett resultat. På detta sätt kan man säga att dessa teorier prövas för att 

se om undersökningens resultat stödjer dessa eller inte. Dessutom behandlas undersökningens 

statistiska data med hjälp av ett antal modeller för att räkna ut fondernas riskjusterade 

avkastning. I och med detta är en kvantitativ metod nödvändig. En kvalitativ undersökning 

skulle kunna föredras om undersökningen t.ex. i högre grad hade handlar om hur olika banker 

ser på aktiv fondförvaltning för att med hjälp av forskningen kunna generera egna teorier om 

hur aktiv fondförvaltning hos bankerna går till, men då detta inte är fallet i denna 

undersökning så föredras en kvantitativ metod. 

3.3 Litteratursökning 

Sett till litteraturen så hämtas de teorier som uppsatsen grundar sig på från vetenskapliga 

artiklar för att säkerställa kvalitén och trovärdigheten hos innehållet. De modeller som 
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används för att mäta de undersökta fondernas riskjusterade avkastning hämtas i största 

möjliga mån från vetenskapligt granskade artiklar och finns även med i litteratur som används 

i akademiska ekonomiska utbildningar på Södertörns högskola vilket därmed kan tolkas som 

modeller som är rimliga att använda i detta sammanhang. 

För att samla in data utgår undersökningen främst från fondvärderingsföretaget Morningstar, 

som är en oberoende organisation som arbetar med att tillhandahålla detaljerad information 

om alla fonder som kan nås på den svenska marknaden. Med detta verktyg kan man som 

forskare tillhandahålla information som inte är vinklad av fondernas förvaltare, för att 

säkerhetsställa trovärdigheten i de resultat som presenteras. Morningstar räknar även in 

fondernas förvaltningsavgift i kursutvecklingen av fonderna. Oftast tar fondbolagen ut sin 

avgift på daglig eller månatlig basis, och dessa kostnader är avdragna från fondernas 

respektive andelskurser. Denna information kan då ligga till grund för de statistiska mått som 

undersökningens resultat kommer utgå ifrån, genom att applicera den statistiska 

informationen på de modeller som används i undersökningen. Vissa fondbolag använder 

dessutom sig av en prestationsbaserad avgift, vilket innebär att förvaltningsavgiften varierar 

beroende på hur väl fonden presterar. Detta är dock vanligast i s.k. hedgefonder, som är 

fonder där förvaltaren enligt Fondmarknaden (2016) har något friare regler vad gäller 

placeringarna av innehållet i en fond. Denna undersökning riktar dock in sig helt på 

aktiefonder, och av de aktiefonder som undersöks så har ingen av fonderna en 

prestationsbaserad förvaltningsavgift. 

Morningstar gör även en objektiv bedömning av hur pass hållbar en viss fond är i jämförelse 

med andra hållbarhetsfonder, vilket kan vara en definitionsfråga som kan ge orättvisa resultat 

om man utgår från fondförvaltarna själva. 

Förutom Morningstar så används till viss del även den webbaserade banken och 

aktiemäklaren Avanza för insamling av information kring de fonder undersökningen 

behandlar. Avanza är specialiserade för att bedriva aktiehandel åt sina kunder, och då denna 

undersökning är inriktad på aktiefonder av hållbarhetskaraktär så ses Avanza som ett 

trovärdigt och lämpligt komplement till Morningstar när det gäller att samla in information 

om fonderna som undersöks. Avanza förmedlar ett stort antal fonder på ett oberoende sätt 

vilket stärker tillförlitligheten till de data som undersöks. Dessutom utgår man från Swesifs 

hållbarhetsprofil, som beskrivs i föregående kapitel, när det gäller att bevisa fonders 

hållbarhet. Fonderna som undersöks i denna undersökning är därför endast fonder som 

förmedlas av Avanza. 

De fonder som undersökningen behandlar kommer därmed vara fonder som definieras som 

hållbara av Morningstar, uppfyller minst två av tre hållbarhetskriterier enligt Swesifs 

hållbarhetsprofil, och som förmedlas av Avanza. Då det idag inte finns någon entydig 

definition av vad som är en hållbarhetsfond, så kan undersökningens tillförlitlighet 

ifrågasättas om man utgår från den information som fondbolagen själva ger ut. Därför ger 

dessa tre institutioners objektiva bedömning en rättvis grund att stå på. 

3.4 Datainsamling 

Sett till de data som ligger till grund för en undersökning så finns det två olika sorters 

insamling av data som kan användas, primärdata eller sekundärdata. Mälardalens högskola 

(2016) beskriver skillnaderna i korta drag som att primärdata innebär att forskaren själv 

samlar in data och utgår från dessa resultat när resultatet sammanställs. Sekundärdata 

däremot, utgår från att forskaren utgår från data som redan finns, dvs. att de har samlats in av 

någon annan vid ett tidigare tillfälle. I och med att denna undersökning grundar sig på 

statistisk data som redan har sammanställts om de fonder undersöks, så blir sekundärdata den 
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insamlingsmetod som passar bäst. Då i stort sätt all data utgår från samma källa 

(Morningstar), så minskar risken för osäkerhet kring undersökningens trovärdighet som lätt 

kan bli fallet om man samlar in data från olika källor. 

För att få fram ett mer rättvist resultat så är det viktigt att undersöka fondernas utveckling 

under en något längre tidsperiod. Aktiv aktiefondförvaltning innebär ofta att högre risker tas 

än vid mer kortsiktiga placeringar, vilket gör att fonderna kan avvika från sina 

jämförelseindex både positivt och negativt, och ofta med plötsliga förändringar. Därför kan en 

för smal tidshorisont för undersökningen göra att man t.ex. av ren tillfällighet endast 

undersöker en viss tidsperiod då fonden presterat på ett visst sätt. Aktivt förvaltade fonder 

rekommenderas enligt Fondkollen, 2016, oftast för ett långsiktigt sparande, och därför  

behandlas i undersökningen fondernas utveckling de senaste sju hela kalenderåren åren för att 

fastställa ett resultat. 

Undersökningen grundar sig på medelvärdet av de undersökta fondernas årsavkastning under 

den undersökta tidshorisonten. Medelvärdet kan enligt Morningstar (2009) räknas ut i form av 

antingen ett aritmetiskt eller ett geometriskt medelvärde. Ett aritmetiskt medelvärde innebär i 

detta fall att fondernas totala avkastning under den undersökta perioden divideras med antalet 

år som undersöks, dvs sju. Denna undersökning kommer däremot grunda sig på det 

geometriska medelvärdet. Detta innebär att fondernas avkastning noteras efter varje undersökt 

år, dvs. vid sju olika tillfällen. Medelvärdet grundar sig därför på snittvärdet av alla dessa 

separata års avkastning. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

En undersöknings validitet handlar enligt Bryman & Bell (2013) om i vilken grad 

undersökningen mäter vad det är tänkt att den ska mäta. För att säkerställa validiteten i denna 

undersökning används fyra stycken modeller som appliceras på fonderna som undersöks. 

Samtliga dessa modeller mäter riskjusterad avkastning hos aktieportföljer, och har använts i 

akademiska utbildningar på Södertörns högskola vilket stärker trovärdigheten i att de är 

lämpliga att använda i detta syfte och därmed att validiteten stärks. 

Sett till de hållbarhetsmått som används, så avgränsas som tidigare nämnt studien till fonder 

som uppfyller minst två av de tre hållbarhetskriterierna som bedöms i Swesifs 

hållbarhetsprofil. I och med att fonderna därmed inte nödvändigtvis uppfyller alla de tre 

kriterierna så minskar säkerheten för att alla fonderna kan klassas som definitivt hållbara. 

Dock kompenseras denna osäkerhet av att undersökningen även beaktar Morningstar 

Sustainability Rating för att förhöja trovärdigheten kring hållbarheten i fonderna. 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet av undersökningen skulle bli detsamma om man 

genomförde undersökningen på nytt vid ett annat tillfälle. I och med att undersökningen helt 

och hållet grundar sig på statistik så skulle resultatet i detta fall garanterat bli detsamma så 

länge man undersöker samma fonder under samma tidsperiod, och dessutom använder sig av 

samma modeller för att mäta fondernas avkastning. Skulle man däremot genomföra 

undersökningen med av andra fonder, avkastningsmodeller eller tidsperioder så finns det risk 

för att resultatet skulle skilja en aning. I denna undersökning behöver dock insamlad data inte 

tolkas eller analyseras på samma sätt som ofta är fallet vid en kvalitativ undersökning vilket 

gör att det inte finns någon risk för att forskarens egna tolkning av de insamlade data kan 

påverka resultatet. 

I och med att undersökningen grundar sig på redan existerande kvantitativ data så kan man 

fastslå att egna personliga uppfattningar i detta fall inte kan påverka det faktiska resultatet 

som presenteras. Däremot har kriterierna för de fonderna som undersöks valts ut på egen 
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hand, och om en liknande undersökning skulle genomföras på nytt så finns det en risk att 

resultatet skulle skilja sig från denna undersöknings resultat, beroende på om kriterierna 

skulle vara identiska eller inte. Till exempel skulle en annan undersökning kunna använda sig 

av avgränsningar kring den geografiska placeringshorisonten, eller under vilken tidsperiod 

fonderna ska undersökas, som skiljer sig från denna undersökning. Dessutom kan de 

hållbarhetskriterier som används i undersökningen se annorlunda ut vid en eventuell ny studie 

inom samma område. Även om subjektiva bedömningar inte kan påverka det statistiska 

resultatet så finns det på så sätt ändå en viss grad av personliga val som kan vara avgörande 

för undersökningens resultat.  

3.6 Val av fonder 

Som nämns i avgränsningskapitlet, så begränsas undersökningens urval av fonder till aktivt 

förvaltade hållbarhetsfonder som finns tillgängliga för svenska privatpersoner. 

Undersökningen behandlar åtta fonder som förvaltas av storbankerna SEB, Swedbank, 

Nordea och Handelsbanken, och lika många från åtta olika webbaserade fondbolag. 

Definitionen av begreppet webbaserade fondbolag kan anses vara en aning oklart, men i 

denna undersökning är kravet för dessa att förvaltaren till fonderna inte har några fysiska 

kontor för spontan rådgivning. Uppsatsen behandlar endast aktiefonder då detta är den klart 

vanligaste fondformen i Sverige, för att undersökningens resultat ska kunna beröra fler 

människor. 

Sett till fondernas hållbarhet så behandlas endast fonder som objektivt kategoriseras som 

hållbara. Detta innebär att det inte räcker med att fondförvaltaren själv kallar fonden i fråga 

för hållbar. Istället krävs det att fonderna som undersöks definieras som hållbara av det 

oberoende fondanalysföretaget Morningstar. Detta kommer göras genom att undersökningen 

endast behandlar fonder med ett hållbarhetsvärde på minst 50 sett till måttet ”Morningstar 

Sustainability Rating” som beskrivs tidigare i uppsatsen, vilket innebär att fondens grad av 

hållbarhet ligger över snittet om man jämför med andra fonder av hållbarhetskaraktär. 

Även Swesifs hållbarhetsprofil, som beskrivs i avsnittet om teoretiska referensramar, används 

för att avgränsa studien en aning. Kraven på de fonder som undersöks är att de enligt 

hållbarhetsprofilen ska uppfylla minst två av de tre kriterierna ”väljer in”, ”väljer bort” och 

”påverkar”, för att säkerställa hållbarhetsinriktningen hos fonderna. 

Dessutom avgränsas undersökningen på så sätt att fonderna som undersöks måste förmedlas 

av aktiemäklaren Avanza, som bedriver aktiehandel och fondförmedling med en opartisk 

inställning. Avanza förvaltar själv inga egna hållbarhetsfonder och därmed behandlas ingen 

av deras egenförvaltade fonder i undersökningen vilket minskar eventuell problematik med 

förvinklingar kring resultatets trovärdighet. 

Fonderna som undersöks avgränsas även till fonder vars startdatum senast är den 1 januari 

2009. Detta beror på att aktivt förvaltade fonder ofta är till för långsiktigt sparande. För att 

skapa en rättvis grund att stå på ses sju år, dvs. 2009-2015 som en rimlig tidsperiod för att 

undersöka fondernas utveckling.  

De undersökta fonderna som förvaltas av storbankerna är; 

1. Handelsbanken Global Tema A1 EUR 

2. Handelsbanken Svenska Småbolag 

3. Nordea-1 African Equity BP SEK 

4. Nordea-1 European Sm & Mid Cap BP SEK 

5. SEB Hållbarhetsfond Global 



14 
 

6. SEB Global C 

7. Swedbank Robur Ethica Global 

8. Swedbank Robur Ethica Sverige 

De undersökta fonderna som förvaltas av webbaserade bolag är; 

1. AMF Aktiefond Global 

2. Lannebo Småbolag SEK 

3. JPM Africa Equity A EUR 

4. Delphi Europe 

5. ODIN Global C SEK 

6. Sparinvest SICAV Equitas EUR I 

7. Öhman Hjärt-Lungfond 

8. Carnegie Sverigefond 

De undersökta fonderna som förvaltas av storbankerna är de åtta bäst rankade fonderna som 

uppfyller ovan nämnda krav. Rankingen utgår från Morningstars rankingsystem, där alla 

fonder betygsatts på en skala mellan 1 och 5. I de fall flera fonder haft samma ranking, tas 

hänsyn till mängden kapital som placerats i fonden där en fond med mer kapital valts framför 

en fond med mindre kapital. Ingen hänsyn tas här till vilken placeringshorisont fonderna har. 

Detta innebär att det inte spelar någon roll vilka eventuella geografiska eller marknadsmässiga 

begränsningar som fonderna har. 

Vid valet av fonder som förvaltas av webbaserade bolag så beaktas, förutom vad som gäller 

för de storbanksförvaltade fonderna ovan, även fondernas jämförelseindex. För att förtydliga 

resultatet har de undersökta fonderna som förvaltas av webbaserade bolag samma 

jämförelseindex som fonderna som förvaltas av storbankerna. Fond nummer 1 i listan för 

fonder som förvaltas av webbaserade bolag är därmed den högst rankade fonden som har 

samma jämförelseindex som fond nummer 1 i listan för fonder som förvaltas av storbankerna. 

På samma sätt är fond nummer 2 av de webbolagsförvaltade fonderna kopplad till fond 

nummer 2 av de storbanksförvaltade fonderna, osv.   

3.7 Bearbetning av data 

För att sammanställa undersökningens resultat används kalkyl- och 

datahanteringsprogrammet Microsoft Excel. De statistiska data som samlas in noteras i Excel, 

för att sedan appliceras i de formler som undersökningen använder sig av och därmed låta 

programmet lösa alla matematiska uträkningar. Excel används även för formatering av 

tabeller för att förtydliga undersökningens resultat. 

3.8 Jämförelseindex 

För att analysera utvecklingen av en fond brukar man använda sig av det jämförelseindex som 

fonden jämför sig med. Jämförelseindexet finns för att avspegla utvecklingen om den 

värdepappersmarknad som en fond placerar på. En fond som placerar på en global marknad 

har därför ett helt annat jämförelseindex än en fond med en begränsad placeringshorisont, 

t.ex. en fond som endast placerar i svenska småföretag. När det gäller aktiv fondförvaltning så 

är målet för förvaltaren att fonden ska lyckas överträffa fondens jämförelseindex. Därför är 

det rimligt att sparare väljer att jämföra utvecklingen av de fonder man är intresserad av med 

respektive fonds jämförelseindex för att se om fonden lyckats prestera över marknadens 

genomsnitt, och därmed bedöma om den är värd att investera i eller inte. 

Problemen med dessa jämförelser handlar om att det är fondbolagen själva som bestämmer 

vilket jämförelseindex fonden ska ha. Enligt det oberoende fondrådgivningsföretaget Prisma 
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(2016) väljer fondförvaltarna i de flesta fall jämförelseindex som passar fonden väl, och 

därmed ger spararna en rättvis måttstock att utgå ifrån. Dock finns det flera exempel där 

fondbolagen valt jämförelseindex som inte passar fondernas placeringshorisont. Detta kan 

göra att fondens utveckling ser ut att avvika från marknaden i större grad än vad den 

egentligen gör, och därmed ge en snedvriden bild till spararna. Därmed kan en sådan 

jämförelse framställa förvaltaren som skickligare än vad som faktiskt är fallet. 

För att säkerställa att en fond har ett lämpligt jämförelseindex rekommenderar Prisma (2016) 

att man bör jämföra en fonds placeringsbeskrivning med de marknader som jämförelseindexet 

avspeglar, och se så att de stämmer väl överens. Dessutom rekommenderas att man jämför 

fondens och indexets standardavvikelse, och se så att de inte avviker allt för mycket från 

varandra. 

För att säkerhetsställa att fonderna som undersöks i denna uppsats använder sig av ett lämpligt 

jämförelseindex så krävs det att det maximalt får skilja en procentenhet mellan 

standardavvikelsen de fem senaste åren för varje undersökt fond och fondens jämförelseindex. 

3.9 Hypotesprövning 

Efter att resultatet sammanställts så prövas undersökningens hypotes med hjälp av ett s.k. t-

test. Detta test ger enligt det amerikanska finansutbildningsföretaget Investopedia (2015) ett 

tydligare svar på frågan till vilken grad undersökningens resultat är giltigt sett till en hel 

population, eller om det finns en stor risk för att resultatet av de data som samlats in kan bero 

på slumpen. 

3.10 Källkritik 

För att säkerställa trovärdigheten hos de teorier och modeller inom modern portföljvalsteori 

som används i undersökningen, så letas originalartiklarna för dessa modeller i de flesta fall 

fram dels med hjälp av databasen SöderScholar, som är en databas skapad av Södertörns 

högskolas bibliotek, som inkluderar böcker, tidsskrifter och artiklar. Dessutom används det 

amerikanska tidsskriftsarkivet JSTOR, och Googles motsvarighet Google Scholar, för 

insamling av denna information. 

Det enda undantaget från dessa källor, när det gäller de teorier och modeller som använts i 

undersökningen, är den information som ligger till grund för presentationen av Modigliani-

Modigliani-modellen. Trots intensivt sökande så har ej originalartikleln för denna modell 

hittats. För att säkerställa att denna formel används på korrekt sätt i undersökningen så 

används därför ett flertal sekundärkällor, som i sin tur är vetenskapligt granskade artiklar. 

Dessutom presenteras modellen i akademiska utbildningar på Södertörns högskola vilket 

stärker trovärdigheten hos formelns giltighet. Trots detta kan det faktum att originalartikeln ej 

används som källa ses som en brist i undersökningen. 

Undersökningen har även använt sig av ett antal böcker som utgångspunkt. Även dessa 

böcker är en del av den kurslitteratur som använts i akademiska företagsekonomiska kurser på 

Södertörns högskola för att stärka trovärdigheten hos innehållet. 

Undersökningen refererar även till ett stort antal elektroniska källor från många olika 

författare. Sett till den statistik som presenteras så är utgångspunkten företag och institutioner 

som oberoende arbetar med aktie- och fondsparande eller genomför statistiska 

undersökningar. Dessutom refererar uppsatsens metodavsnitt till texter skrivna av olika 

svenska högskolor och universitet som även dessa kan kategoriserar som oberoende och 

därmed trovärdiga. I uppsatsen framgår dock även vissa källor som kan anses som något 

mindre trovärdiga, såsom dagstidningar som kan ha en oberoende utgångspunkt. Dessa källor 
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används dock endast för att spegla de rubriker kring aktiv fondförvaltning och hållbara 

investeringar som framkommit de senaste åren, och används inte som grund för den statistik 

som ligger bakom undersökningens resultat. 

3.11 Metodkritik 

Som nämns ovan så utgår undersökningens hållbarhetsinriktning från två olika källor, dels 

”Morningstar Suatainability Rating”, men även Swesifs hållbarhetsprofil. För att öka 

hållbarheten i fonderna som undersöks, så skulle detta även kunna kompletteras med flera 

hållbarhetsverktyg. I samband med att Morningstar under våren 2016 presenterade 

”Moringstar Sustainability Rating”, så släppte man även ett annat hållberhetverktyg som kan 

fungera som ej beaktas i denna uppsats. Detta verktyg bygger på att varje fond betygsätts på 

en skala 1-5, där betygen bygger på en normalfördelningskurva baserat på alla fonder av 

hållbarhetskaraktär. Anledningen till att detta steg inte inräknas i denna undersökning beror på 

att det är svårt att hitta tillräckligt antal fonder från storbankerna som uppfyller höga värden 

från alla dessa hållbarhesverktyg, dvs. de två stegen från Morningstar och hållbarhetsprofilen 

från Swesif. Dock skulle undersökningens resultats trovärdighet bli större om man även 

beaktar detta verktyg när fondurvalet görs. 

Sett till ”Hållbarhetsprofilen” från Swesif, som också används som hållbarhetskälla i 

undersökningen, så avgränsas studien till fonder som uppfyller minst två av de tre 

hållberhetskriterier som profilen bedömer. Därmed skulle undersökningens trovärdighet 

gällande hållbarheten kunna förhöjas om endast fonder som uppfyller alla dessa tre kriterier 

behandlas i uppsatsen. Även i detta fall är det svårt att hitta tillräckligt med fonder som 

förvaltas av storbankerna som uppfyller alla dessa tre kriterier, vilket ligger till grund till valet 

att utgå ifrån fonder som endast behöver uppfylla två av de tre kriterierna.  
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4. Resultat 
I följande kapitel presenteras de resultat som undersökningen tagit fram, i form av tabeller 

med tillhörande kortfattande beskrivningar. För att skapa en tydligare bild av resultaten så 

redovisas de olika modellernas resultat först skilda från varandra. I slutet av kapitlet 

presenteras dock en kortfattad tabell där resultaten av alla modeller finns med, för att lättare 

kunna jämföra de olika modellernas resultat. 

Resultatet presenteras genom att visa svaren av de uträkningar som gjorts med hjälp av de 

modeller som presenterats i metodkapitlet. Alla modeller tar på olika sätt hänsyn till de 

riskaspekter som påverkar fondernas utveckling för att ge ett mer rättvist svar. Då 

undersökningens syfte är att jämföra storbanker och webbaserade fondbolag, så presenteras 

svaren uppdelat i dessa två kategorier. Hänsyn tas ej till vilket unikt bolag som förvaltar 

fonden, utan endast vilken typ av bolag som förvaltaren är. Uträkningarna grundas på 

fondernas utvecklingskurvor enligt Morningstar, vilket innebär att de förvaltningsavgifter som 

förvaltarna tar ut är avdragna från resultatet som presenteras. 

Som nämns tidigare så redovisas formlerna till de modeller som använts först i en bilaga till 

uppsatsen. Detsamma gäller den begreppsförteckning som i en egen bilaga beskriver vissa av 

de begrepp som används kring uträkningarna. 

4.1 Modell 1: Jensens Alfa 

Jensens Alfa mäter som nämnt i teoridelen en fonds utveckling i jämförelse med den 

förväntade utdelningen grundat på fondens betavärde. Värdet kan vara både positivt och 

negativt, där ett positivt värde indikerar att fonden har överpresterat marknaden och ett 

negativt värde därmed innebär att fonden presterat sämre än marknaden. Marknaden har alltid 

alfavärdet 0, vilket innebär att ingen uträkning av marknadens värde behöver göras enligt 

denna modell. De två tabellerna nedan  (Tabell 1 och 2) visar med hur många procentenheter 

som varje fond avviker från marknaden. I slutet av varje tabell presenteras ett medelvärde som 

visar den genomsnittliga avvikelsen för fonderna i respektive tabell.  

Storbankernas fonder 

Tabell 1 

Fond       Jensens Alfa 

Handelsbanken Global Tema A1 -1,67 

Handelsbanken svenska småbolag 3,17 

Nordea-1 African     -5,57 

Nordea-1 European Sm & Mid Cap 4,51 

SEB Hållbarhetsfond   0,82 

SEB Global C     -1,37 

Swedbank Robur Ethica Global   -0,17 

Swedbank Robur Ethica Sverige -0,5 

          

Medelvärde     -0,10 
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Webbaserade bolagens fonder 

Tabell 2 

Fond       Jensens Alfa 

AMF Aktiefond Global   -3,15 

Lannebo småbolag     -0,24 

JPM Africa Equity A     0,94 

Delphi Europé     2,52 

ODIN Global C     2,57 

Sparinvest SICAV Equitas   -3,23 

Öhman Hjärt-Lungfond   1,06 

Carnegie Sverigefond   3,92 

          

Medelvärde     0,55 

 

Tabellerna visar att det finns en relativt stor variation mellan alla undersökta fonder sett till 

om de lyckas nå ett positivt alfavärde eller ej, och därmed om de lyckas överprestera 

marknaden eller inte. Om man jämför kategoriernas medelvärden ser man att storbankernas 

fonder i snitt har ett negativt alfavärde på -0,1 %, medan de webbaserade fondbolagen 

presterar bättre och når ett positivt resultat på 0,55 % vilket ger en differens mellan de två 

förvaltningskategorierna på 0,65 procentenheter. 

4.2 Modell 2: Treynorkvot 

Treynorkvoten räknar enligt Investopedia (2016) ut en värdpappersportföljs avkastning i 

procent utöver den avkastning som investeraren skulle kunnat få riskfritt. Kvoten tar hänsyn 

till portföljens betavärde, och ju högre kvot en portfölj har, desto högre är den riskjusterade 

avkastningen. I de fall en Treynorkvot visar ett negativt värde så indikerar detta på att 

portföljen gett en sämre avkastning än den riskfria räntan. 

Även ett jämförelseindex har en Treynorkvot. Därför redovisas i detta resultat, som kan läsas i 

tabell 3 och 4, dels kvoten för varje undersökt fond, men även kvoten för varje fonds 

respektive jämförelseindex, samt differensen mellan de båda i form av skillnaden mätt i 

antalet procentenheter. Då ett jämförelseindex alltid har ett betavärde på 1, visar 

Treynorkvoten för ett jämförelseindex alltid skillnaden mellan indexets avkastning och den 

riskfria räntan. Även i dessa tabeller redovisas de genomsnittliga avvikelserna från marknaden 

längst ner i respektive differensspalt. 

  



19 
 

Storbankernas fonder 

Tabell 3 

 

Webbaserade bolagens fonder 

Tabell 4 

 

Tabellerna visar att storbankerna i snitt presterar sämre än sitt jämförelseindex, med ett värde 

på -0,66 %. De webbaserade bolagen lyckas även enligt denna modell överträffa sitt 

jämförelsindex. I detta fall hamnar man på 0,73 %. Skillnaden mellan snittvärdena för 

storbankernas respektive de webbaserade företagens fonder är enligt denna modell en aning 

större än vad Jensens Alfa visade, med en differens på 1,39 procentenheter. 

4.3 Modell 3: Sharpekvot 

Sharpekvoten räknas ut genom att räkna ut den riskjusterade avkastningen med hjälp av 

värdepappersportföljens standardavvikelse. Formeln påminner om Treynorkvoten, men skiljer 

sig på så sätt att standardavvikelsen används istället för betavärdet. Även Sharpekvoten ger ett 

värde som i de fall det är positivt indikerar på att värdepappersportföljen gett än högre 

avkastning än den riskfria räntan, och således att ett negativt värde innebär att en investerare 

skulle fått ut mer av att placera sina pengar riskfritt. Dock ger Sharpekvoten inte något svar i 

form av en procentsats på samma sätt som Treynorkvoten gjorde, vilket kan göra det något 

svårare att jämföra olika fonders prestation. Precis som i tabell 3 och 4 som redovisade 

resultatet av Treynorkvoten, visas avvikelserna från respektive fonds jämförelseindex i 

differensspalten även i Tabell 5 och 6 som redovisar fondernas Sharpkvoter, som dessutom 

kompletteras av ett medelvärde för varje tabell. 

  

Fond Treynorkvot Jämförelseindex Treynorkvot Differens

Handelsbanken Global Tema A1 9,98 MSCI World 11,29 -1,31

Handelsbanken svenska småbolag 29,26 MSCI Sweden Small Cap 25,74 3,52

Nordea-1 African -0,37 S&P Pan Africa TR 6,43 -6,80

Nordea-1 European Sm & Mid Cap 11,43 MSCI Europé 7,46 3,97

SEB Hållbarhetsfond 8,11 MSCI World 11,29 -3,18

SEB Global C 10,43 MSCI World 11,29 -0,86

Swedbank Robur Ethica Global 12,14 MSCI World/MSCI Sweden 12,29 -0,15

Swedbank Robur Ethica Sverige 13,51 MSCI Sweden 13,97 -0,46

Medelvärde 11,81 12,47 -0,66

Fond Treynorkvot Jämförelseindex Treynorkvot Differens

AMF Aktiefond Global 9,01 MSCI World 11,29 -2,28

Lannebo småbolag 25,52 MSCI Sweden Small Cap 25,74 -0,22

JPM Africa Equity A 7,19 S&P Pan Africa TR 6,43 0,76

Delphi Europé 9,45 MSCI Europé 7,46 1,99

ODIN Global C 14,38 MSCI World 11,29 3,09

Sparinvest SICAV Equitas 8,62 MSCI World 11,29 -2,67

Öhman Hjärt-Lungfond 13,29 MSCI World/MSCI Sweden 12,29 1

Carnegie Sverigefond 18,1 MSCI Sweden 13,97 4,13

Medelvärde 13,20 12,47 0,73
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Storbankernas fonder 

Tabell 5 

 

Webbaserade bolagens fonder 

Tabell 6 

 

Enligt Sharpekvoten lyckas varken storbankerna eller de webbaserade fondbolagen 

överprestera marknaderna sett till de två kategoriernas medelvärden. Däremot kan man även 

enligt denna modell konstatera att de webbaserade bolagen lyckas prestera bättre än 

storbankerna, med en skillnad på 0,05 enheter. 

4.4 Modell 4: Modigliani-Modigliani (M2) 

M2-modellen räknas ut genom att räkna ut en fonds riskjusterade avkastning för att sedan 

subtrahera avkastningen för fondens jämförelseindex. Detta ger en bild av fondens prestation i 

form av en procentsats justerat till risken för fondens jämförelseindex. I och med 

avkastningen för varje fonds jämförelseindex är inräknad i formeln, så är det ej nödvändigt att 

visa differensen mellan fonderna och dess jämförelseindex.  

  

Fond Sharpekvot Jämförelseindex Sharpekvot Differens

Handelsbanken Global Tema A1 0,9 MSCI World 1,29 -0,39

Handelsbanken svenska småbolag 1,11 MSCI Sweden Small Cap 0,98 0,13

Nordea-1 African -0,02 S&P Pan Africa TR 0,36 -0,38

Nordea-1 European Sm & Mid Cap 0,86 MSCI Europé 0,67 0,19

SEB Hållbarhetsfond 0,88 MSCI World 1,29 -0,41

SEB Global C 1,1 MSCI World 1,29 -0,19

Swedbank Robur Ethica Global 0,96 MSCI World/MSCI Sweden 0,99 -0,03

Swedbank Robur Ethica Sverige 0,74 MSCI Sweden 0,77 -0,03

Medelvärde 0,82 0,96 -0,14

Fond Sharpekvot Jämförelseindex Sharpekvot Differens

AMF Aktiefond Global 0,91 MSCI World 1,29 -0,38

Lannebo småbolag 0,97 MSCI Sweden Small Cap 0,98 -0,01

JPM Africa Equity A 0,37 S&P Pan Africa TR 0,36 0,01

Delphi Europé 0,69 MSCI Europé 0,67 0,02

ODIN Global C 0,88 MSCI World 1,29 -0,41

Sparinvest SICAV Equitas 0,79 MSCI World 1,29 -0,5

Öhman Hjärt-Lungfond 1,34 MSCI World/MSCI Sweden 0,99 0,35

Carnegie Sverigefond 0,97 MSCI Sweden 0,77 0,2

Medelvärde 0,87 0,955 -0,09
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Storbankernas fonder 

Tabell 7 

Fond       M2 

Handelsbanken Global Tema A1 -3,51 

Handelsbanken svenska småbolag 3,15 

Nordea-1 African     -6,8 

Nordea-1 European Sm & Mid Cap 2,14 

SEB Hållbarhetsfond   0,48 

SEB Global C     -1,68 

Swedbank Robur Ethica Global   -0,42 

Swedbank Robur Ethica Sverige -0,53 

          

Medelvärde     -0,90 

 

Webbaserade bolagens fonder 

Tabell 8 

Fond       M2 

AMF Aktiefond Global   -3,41 

Lannebo småbolag     -0,3 

JPM Africa Equity A     0,19 

Delphi Europé     2,52 

ODIN Global C     3,69 

Sparinvest SICAV Equitas   -4,52 

Öhman Hjärt-Lungfond   -0,21 

Carnegie Sverigefond   3,66 

          

Medelvärde     0,20 

 

Enligt Tabell 7 och 8 kan vi se att storbankernas fonder enligt M2-modellen i snitt inte lyckas 

ge någon positiv avkastning till investeraren, utan hamnar istället på det negativa värdet -0,90 

%. De webbaserade bolagens fonder lyckas nå en bättre avkastning under tidsperioden. 

Medelvärdet hamnar på 0,20 %, vilket innebär 1,10 procentenheter bättre än storbankernas 

fonder. 

4.5 Resultatsammanfattning 

I Tabell 9 sammanfattas de två fondtypernas avvikelser från de jämförelseindex som fonderna 

jämförts med. De grönmarkerade rutorna indikerar att fonderna enligt modellen i fråga i snitt 

presterat bättre än sina respektive index, medan de rödmarkerade rutorna innebär att fonderna 

presterat sämre än index. De gulmarkerade rutorna visar på differensen mellan resultatet för 

storbankerna och de webbaserade bolagen för respektive modell som använts. Jensens Alfa, 

Treynorkvot och M2-modellen är alla modeller som ger sina svar i form av en procentsats. 

Differensen i tabellen innebär därför skillnaden i antalet procentenheter. Då Sharpekvoten inte 

visar sig i procentuell form så innebär denna differens den direkta skillnaden mellan de två  

fondkategoriernas respektive kvoter. 
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Tabell 9 

Modell   Storbanker Webbaserade Differens 

Jensens alfa -0,10% 0,55% 0,65 

Treynor   -0,66% 0,73% 1,39 

Sharpe   -0,14 -0,09 0,05 

M2   -0,90% 0,20% 1,1 

 

Sammanfattningsvis kan man enligt tabellen ovan konstatera att storbankerna enligt samtliga 

fyra modeller når en negativ differens enligt en jämförelse mellan värdena för utvecklingen av 

fonderna och dess jämförelseindex. De webbaserade fondförvaltarna lyckas prestera bättre än 

storbankerna enligt alla modeller. Enligt tre av de fyra använda modellerna lyckades man 

även överprestera sina jämförelseindex. 

4.6 Statistisk giltighetsundersökning 

För att undersöka om resultatet som plockats fram kan bedömas som giltigt eller inte, 

genomförs ett t-test för de undersökta fonderna. Ett t-test mäter enligt Lind et al. (2014) 

huruvida de skillnader som finns enligt en undersökning av två olika urval kan generaliseras 

och ses som giltiga för de hela populationerna som urvalen försöker avspegla, och därmed om 

man kan förkasta undersökningens nollhypotes eller inte. Testet grundar sig på de olika 

urvalens medelvärden, och hur mycket de skiljer sig från varandra. Denna typ av test är 

lämplig för denna undersökning då uppsatsen endast behandlar åtta fonder av respektive 

förvaltningskategori, trots att det finns betydligt fler fonder på marknaden. Testet baseras på 

huruvida fonderna lyckas överprestera sitt jämförelseindex eller inte, där alla fyra modellers 

resultat beaktas. Varje fond ger alltså fyra svar på frågan, och alla svaren behandlas i t-testet. 

Då modellerna som använts i undersökningen inte ger svar i samma form av mått, så skulle 

det bli problematiskt om testet skulle utgå från de exakta siffror som redovisats i resultatet. 

Därför undersöks endast två möjliga utfall för varje fond och modell, dvs. om fonden lyckas 

prestera bättre än sitt marknadsindex eller inte. 

Testet är ett s.k. ensidigt t-test, vilket innebär att man endast undersöker om ett utfall stämmer 

eller inte. Detta är fallet i denna undersökning, då hypotesen handlar om de webbaserade 

bolagen lyckas prestera bättre än storbankerna eller inte. En annan metod som kan användas 

är ett tvåsidigt t-test. Ett tvåsidigt test är dock mer lämpligt om man vid undersökningen inte 

vet åt vilket håll från nollhypotesen ett resultat eventuellt kan avvika. Denna typ av t-test hade 

varit lämplig att använda om undersökningen hade handlat att ta reda på om de två 

förvaltningsbolagstyperna presterar lika bra, eller om någon av dem presterar bättre än den 

andra. 

Resultatet av ett t-test visar sig i form av ett s.k. p-värde, som sedan jämförs med testets 

konfidensintervall. Detta test använder sig av ett konfidensintervall på 95 %, vilket är det 

vanligaste vid vetenskapliga undersökningar. Det innebär att testet ger svar på frågan om vi 

med 95 % sannolikhet kan dra slutsatsen att resultatet som presenteras i undersökningen inte 

beror på slumpen. 
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Diagram 1 

 

Enligt Diagram 1 ovan behöver alltså testets p-värde hamna under 0,05, som kallas för testets 

kritiska värde, för att man ska kunna konstatera att resultatet till 95 % sannolikhet inte beror 

på slumpen och därmed att undersökningens nollhypotes kan förkastas. Denna undersöknings 

t-test resulterar dock i ett p-värde på 0,14, vilket är ett större värde än det kritiska värdet. 

Detta innebär att enligt man undersökningens konfidensintervall inte kan förkasta 

nollhypotesen, utan att det till 14 % risk kan vara så att resultatet beror på slumpen. 
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5. Analys och slutsats 
I följande kapitel sammanfattas och analyseras de redovisade resultaten, för att sedan knytas 

samman med de teorier som presenterats. Dessutom dras slutsatser utifrån undersökningens 

syfte och problemformulering, som leder fram till en avslutande diskussion där uppsatsens 

trovärdighet, generaliserbarhet och brister diskuteras, samt vad som kan vara intressant att 

undersöka vid framtida forskning kring området. 

5.1 Analys 

5.1.1 Teoretisk analys 
Förhoppningen med denna undersökning är som nämns i inledningskapitlet att med resultatet 

som grund kunna acceptera eller förkasta den effektiva marknadshypotesen, och därmed 

fastslå om det är möjligt att överhuvudtaget överträffa marknaden på lång sikt eller inte när 

det gäller förvaltning av fonder med hållbarhetsprofil. Dessutom är syftet med 

undersökningen att klargöra huruvida det går att påvisa skillnader i resultat mellan storbanker 

och webbaserade fondbolag. Sett till storbankernas fonder så visar, som man kan se i 

resultatsammanfattningen, ingen av modellerna visat ett positivt resultat i jämförelse med 

jämförelseindex om man utgår från medelvärdet för fonderna i respektive modell. De 

webbaserade bolagen visar dock ett klart mer positivt resultat, där fonderna lyckas överträffa 

marknadsindex enligt tre av de fyra använda modellerna. Därmed kan man konstatera att det 

med denna undersökning som grund är svårt att varken bejaka eller förkasta effektiva 

marknadshypotesen. Den kritik som främst riktats mot storbankernas fondförvaltning kan i 

och med detta ses som befogad, medan de webbaserade bolagen generellt inte förtjänar att 

kritiseras i samma grad. 

Man ska dock komma ihåg att den effektiva marknadshypotesen delats upp i tre olika former, 

där författaren Fama (1970) erkänner att vissa anomalier kan förekomma och därmed minska 

styrkan av marknadens effektivitet. Enligt denna undersöknings resultat så är det svårt att 

acceptera den starka formen av effektivitet. Då resultatet är väldigt blandat så är istället den 

svaga eller medelstarka formen av marknadseffektivitet mer lämplig. Även teorin kring 

Behavioral Finance, som förespråkas av Shiller (2003) kan ha skäl att accepteras enligt denna 

undersökning. Teorin bygger på att investerare omöjligt kan agera rationellt i alla situationer, 

vilket skapar utrymme för en fondförvaltare att hitta felaktigt prissatta tillgångar och därmed 

skapa positiv avkastning. Även om undersökningens resultat totalt sett är av varierande 

karaktär så kan man konstatera att det definitivt finns möjlighet att överträffa marknaden då 

de webbaserade bolagen lyckas med detta enligt tre av fyra modeller. 

5.1.2 Resultatanalys 
Sett till uppdelningen av storbanker och webbaserade fondbolag kan man enligt 

undersökningens statistiska resultat se en tydlig skillnad beroende på vilken typ av företag 

som förvaltar fonden. Det faktum att storbankernas fonder inte lyckas överträffa marknaden 

enligt någon av modellerna kan ses som ett tydligt svaghetstecken för dessa fondförvaltare. 

De webbaserade bolagens resultat visar att dessa fonder är att föredra sett ifrån en 

fondsparares ögon, då man presterat bättre än storbankerna enligt alla de fyra modellerna, och 

dessutom lyckas överträffa marknaden enligt tre av modellerna. Som man kan se i en av 

uppsatsens bilagor så är medelvärdet för fondernas förvaltningsavgift snarlika varandra för 

storbankerna och de webbaserade bolagen, vilket tydliggör att storbankerna ger spararen en 

sämre avkastning för samma kostnad som de webbaserade bolagen tar ut för långsiktigt sett 

mer förmånliga produkter. 

Därmed kan konstateras att kritiken som riktats mot aktiv fondförvaltning som sparform 

stämmer till viss del, men att det trots det är möjligt att nå långsiktiga överprestationer 
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gentemot marknaden. Dock bör man som privatsparare vara noggrann med att analysera 

fondmarknaden och göra ett aktivt val när det gäller val av fond att spara i, och sett till 

hållbarhetsfonder är de webbaserade bolagen klart bättre än storbankerna. Då storbankernas 

fonder inte lyckas överträffa marknaden enligt någon modell, så finns det ingen poäng med att 

som privatperson låta sina pengar förvaltas aktivt av dessa förvaltare. Vill man trots det att 

ens pengar ska finnas placerade i fonder hos en storbank kan man, precis som tidigare 

forskning visat, lika gärna placera pengarna i en passivt förvaltad indexfond som syftar till att 

följa marknadens utveckling och därför har en lägre förvaltningsavgift. 

Om det däremot är långsiktig överavkastning i jämförelse med marknaden som man är ute 

efter, och vill göra detta genom att placera i hållbarhetsfonder, så är det enligt denna 

undersökning nödvändigt att låta ett webbaserat fondförvaltningsbolag förvalta pengarna. 

Även om en av modellerna som används i undersökningen visade på att inte heller de 

webbaserade bolagen lyckades överträffa marknaden, så tyder de tre övriga modellerna på det 

motsatta vilket indikerar att det finns en klar chans att som privatsparare få sina pengar att 

utvecklas i högre grad än marknaden, och dessutom göra detta i fonder som placerar i företag 

av hög hållbarhetsstandard. 

5.1.3 Statistisk analys 

Något som bör finnas i åtanke vid analys av undersökningens resultat är att det t-test som 

genomförts visr att undersökningens nollhypotes inte kan förkastas enligt en 95-procentig 

konfidensnivå. Undersökningens nollhypotes lyder som tidigare nämnt; ”Webbaserade 

fondbolags aktivt förvaltade hållbarhetsfonder lyckas inte överträffa marknaden i större 

utsträckning än storbankerna”. 

T-testet gav ett p-värde på 0,14, vilket innebär att det till 14 % risk är slumpen som ligger till 

grund för de skillnader som påvisats mellan storbankerna och de webbaserade bolagen. För att 

undersökningens resultat ska kunna ses som vetenskapligt giltigt skulle p-värdet behövt 

hamna på en nivå under 0,05, vilket skulle inneburit att det är mindre än 5 procents risk för att 

resultatet beror på slumpen. Därmed kan man konstatera att även om det finns goda chanser 

till att resultatet är statistiskt giltigt, så går det inte att utgå från att så är fallet. 

5.2 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är som nämnt i inledningskapitlet att undersöka huruvida det går att 

finna några skillnader i det riskjusterade resultatet sett till aktivt förvaltade hållbarhetsfonder 

hos storbanker i jämförelse med webbaserade fondbolag. Efter att ha presenterat och 

analyserat resultatet är det tydligt att det går att se skillnader mellan de två 

förvaltningskategorierna. Enligt undersökningen lyckas aldrig storbanker överprestera 

marknaden. Man bör dock ha i åtanke att det negativa resultatet återspeglar ett medelvärde av 

alla undersökta storbanksfonder för varje modell, vilket innebär att vissa av dessa fonder 

faktiskt påvisar ett positivt resultat. Dock kvarstår fortfarande det faktum att det är en klart 

större risk att en storbanksfond misslyckas med att överprestera marknaden vilket sänker 

helhetsbetyget för denna fondbolagskategori. 

Om hållbarhetsfonder är den sparform som man vill spara i, så är det enligt undersökningen 

tydligt att det är de webbaserade förvaltarna man bör vända sig till. Det faktum att de 

webbaserade fonderna presterar bättre än storbankernas fonder enligt alla de fyra modellerna 

talar sitt tydliga språk när det gäller jämförelsen mellan de två förvaltningskategorierna. Dock 

visar en av modellerna att inte heller de webbaserade bolagen lyckas överprestera marknaden. 

Även om de övriga tre modellerna ger ett positivt resultat så skapar detta ändå en viss 

osäkerhet som minskar övertygelsen om att det faktiskt är möjligt att överprestera marknaden 

på lång sikt. Uppsatsens syfte och frågeställning handlar däremot om att jämföra storbankerna 
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och de webbaserade bolagen, och trots att undersökningens t-test inte förmådde att förkasta 

den nollhypotes som formulerades, så finns det ändå goda skäl att fastslå att man som 

privatsparare kan förbättra avkastningen genom att byta fondförvaltare från  storbanker till 

webbaserade bolag. 

Då det i dagsläget är så pass många som sparar i aktivt förvaltade fonder hos storbankerna, så 

skulle resultatet från denna undersökning säkerligen kunna fungera som en väckarklocka för 

de privatsparare som låter storbankerna förvalta ens pengar i aktiva fonder. Det man bör 

komma ihåg är att undersökningen endast behandlar hållbarhetsfonder. Därmed är det något 

osäkert huruvida resultatet kan generaliseras till aktivt förvaltade fonder i allmänhet, och 

därmed även inkludera fonder utan hållbarhetskaraktär. Enligt den forskning som presenterats 

tidigare i uppsatsen, så ska hållbara investeringar nu för tiden inte försämra avkastningen i 

jämförelse med investeringar utan hållbarhetskaraktär. Om denna forskning stämmer så finns 

det även skäl att tro att undersökningens resultat kan generaliseras till företagens aktiva 

fondförvaltning i allmänhet. 

5.3 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att undersökningens resultat visar på klara skillnader 

mellan storbankers och webbaserade bolags förvaltning av hållbarhetsfonder, där det för 

privatpersoner som placerar i storbankernas fonder finns pengar att para genom att flytta över 

sina pengar till webbaserade förvaltare. Det faktum att aktivt fondsparande är så pass populärt 

som det är idag, och dessutom att intresset för hållbara investeringar blir allt större, bör därför 

innebära att detta resultat skulle kunna beröra en stor del av de svenska privatspararna. 

Den kritik som riktats mot aktiv fondförvaltning i sig kan enligt denna undersökning inte få 

medhåll till 100 % då resultatet visar att de webbaserade företagen lyckas med sin förvaltning 

enligt tre av fyra modeller. Däremot kan man konstatera att i och med att storbankerna visade 

ett negativt resultat i enligt alla de fyra modellerna, och de webbaserade bolagen enligt en av 

modellerna, så ger det totalt ett resultat där fem av de åtta undersökta utfallen ger ett negativt 

resultat vilket i sig är ett svaghetstecken för förvaltningen av hållbarhetsfonder.  

Angående kritiken som riktats mot storbanker generellt så kan man enligt denna undersökning 

konstatera att även förvaltningen av hållbarhetsfonder hos dessa banker har skäl att kritiseras. 

I och med att de undersökta storbanksfonderna gav ett så tydligt negativt resultat, så skulle det 

vara intressant att göra en djupare undersökning av endast webbaserade fondbolag och se om 

även denna visade att dessa bolag generellt lyckas överprestera marknaden på lång sikt. 

Denna undersökning har som nämndes i metodavsnittet undersökt de åtta av Morningstar 

högst rankade fonderna som dessutom uppfyller de hållbarhetsvillkor som valdes ut. Därmed 

är det tydligt att de topprankade fonderna faktiskt har möjlighet att överträffa marknaden. 

Dock är det svårt att veta om det är möjligt generalisera resultatet till webbaserade bolags 

hållbarhetsfonder i sig, eller om det bara är för de högt rankade fonderna som resultatet gäller. 

Sett till framtida forskning inom området skulle det därför vara intressant att genomföra en 

mer omfattande undersökning för att se om det endast är de topprankade hållbarhetsfonderna 

hos de webbaserade bolagen som lyckas överprestera marknaden på lång sikt, eller om 

resultatet är generaliserbart sett till ett större urval av webbaserade hållbarhetsfonder. 

Något man också ska ha i åtanke när resultatet analyseras är att de jämförelseindex som varje 

fond jämförts med är utvalt av förvaltaren själv. Detta medför att det finns en risk för att 

förvaltarna, medvetet eller omedvetet, valt ett jämförelseindex som inte ger en rättvis 

jämförelse mellan utvecklingen av en fond och dess jämförelseindex. Vid en vidare studie 

inom detta område skulle ett förslag kunna vara att forskaren själv väljer ut ett 
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jämförelseindex, och sedan hittar fonder som man anser har en placeringshorisont som är 

lämplig för det index som valts. 

Sett till hållbarheten som undersökningen grundar sig på, så ger de två källorna för detta, dvs. 

Morningstars hållbarhetsvärde och Swesifs hållbarhetsprofil en relativt trygg grund att stå på 

då både Morningstar och Swesif är arbetar oberoende och används av flera olika stora 

fondvärderingsföretag som Avanza och Nordnet. Som nämns i uppsatsens metodkritik så 

skulle trovärdigheten för de undersökta fondernas hållbarhet öka om även det andra steget av 

Morningstars hållbarhetsverktyg beaktats, samt att undersökningen endast undersökt fonder 

som uppfyller alla de tre kriterierna från Swesifs hållbarhetsprofil. Detta är faktorer som 

skulle öka hållbarhetstrovärdigheten i undersökningen och som därmed är lämpliga att 

beaktas vid vidare studier inom området. 

I och med att avgränsningen kring hållbarhetsprofilen inneburit att de fonder som behandlas 

ska uppfylla minst två av de tre kriterierna, så har detta lett till att vissa av fonderna uppfyller 

alla tre kriterier, medan andra endast uppfyller två. Därmed innebär detta per automatik att 

fonderna som undersökts och jämförs inte uppfyller samma hållbarhetskrav vilket kan ge en 

något orättvis jämförelse. Som man kan se i en av uppsatsens bilagor så uppfyller tre av 

storbankernas fonder (SEB Hållbarhetsfond Global, Swedbank Robur Ethica Global och 

Swedbank Robur Ethica Sverige) alla de tre kriterierna i Hållbarhetsprofilen, medan detta 

gäller för två av de webbaserade bolagens fonder (JPM Africa Equity och Delphi Europe). 

Vid en jämförelse av resultaten för just dessa fonder, som enligt profilen därmed är har högst 

hållbarhet, så kan man se tydliga skillnader mellan storbankerna och de webbaserade bolagen. 

Som man kan se i uppsatsens resultatdel så lyckas SEB Hållbarhetsfond Global enligt två av 

de använda modellerna överträffa marknaden, medan de två andra modellerna visar ett 

negativt resultat för denna fond. De övriga två storbanksfonderna som uppfyller alla tre 

hållberhetskriterier, dvs. de två fonderna från Swedbank Robur, misslyckas båda med att 

överträffa marknaden enligt alla de tre modellerna. Detta kan jämföras med de webbaserade 

bolagens fonder som uppfyller alla tre kriterierna, som visar ett positivt resultat enligt 

samtliga modeller. I och med detta kan man inte se några avvikande mönster i jämförelse med 

de generella resultaten för undersökningen. Däremot ger det fåtalet fonder som uppfyller alla 

de tre kriterierna, dvs. fem totalt fem stycken, en svag grund att stå på vilket måste finnas med 

i åtanke när just detta resultat diskuteras. 

Som ett ytterligare förslag till framtida forskning skulle de tre kriterierna i hållbarhetsprofilen 

kunna jämföras på ett lite annorlunda sätt. I denna undersökning har de blandats, vilket har 

försvårat möjligheterna att se samband mellan kriterier och prestation. Något som är 

gemensamt för samtliga fonder som har undersökts i denna uppsats är att alla uppfyller 

kriteriet ”väljer bort”, vilket innebär att alla fondförvaltare ser till att välja bort företag som 

bryter mot hållbara aspekter. Detta skulle kunna tolkas som att det är ett kriterium som är 

lättare eller mindre resurskrävande att uppfylla, men i och med att alla de undersökta fonderna 

uppfyller detta kriterium så är det med hjälp av denna undersökning inte möjligt att hitta några 

mönster i prestation sett till huruvida detta kriterium uppfylls eller inte. 

Sett till de övriga kriterierna, så är den absolut vanligaste kombinationen att fonden uppfyller 

kriterierna ”väljer bort” och ”påverkar”, men inte ”väljer in”. Totalt 10 av de 16 undersökta 

fonderna uppfyller endast dessa två kriterier, och de är jämnt fördelade mellan storbanker och 

webbaserade bolag. Resultatmässigt speglas undersökningens totala resultat även hos de 

fonderna som uppfyller denna kriteriekombination. Sammanfattat kan man konstatera att det 

enligt denna undersökning är svårt att hitta några tydliga mönster eller avvikelser sett till vilka 

kriterier som uppfylls. Vid fortsatta studier inom området skulle undersökningen förslagsvis 

kunna läggas upp på så sätt att man gör en tydligare uppdelning mellan vilka kriterier som 
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uppfylls, och undersöka huruvida vissa kriterier kan kopplas ihop med bättre eller sämre 

prestation än andra.  
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Appendix 1 – Formelsamling 

I denna bilaga redovisas de former som använts vid uträkningarna som gjorts i 

undersökningen. 

Jensens Alfa 

Jensens Alfa = Rp – [Rf + βp (Rm – Rf)] 

Rp = Värdepappersportföljens genomsnittliga avkastning/år 

Rf = Den riskfria räntan 

βp = Värdepappersportföljens betavärde 

Rm = Marknadens genomsnittliga avkastning/år 

Treynorkvot 

Treynorkvot =
𝑅𝑝−𝑅𝑓

𝛽𝑝
 

Rp = Värdepappersportföljens genomsnittliga avkastning/år 

Rf = Riskfri ränta 

βp= Värdepappersportföljens betavärde 

Sharpekvot 

Sharpekvot = 
𝑅𝑝−𝑅𝑓

𝜎𝑝
  

Rp = Värdepappersportföljens genomsnittliga avkastning/år  

Rf = Riskfri ränta 

σp = Portföljens standardavvikelse 

Modigliani-Modigliani (M2) 

M2 = Rf +[ 
(𝑅𝑝−𝑅𝑓)

𝜎𝑝
] * σm - Rm 

Rf = Riskfri ränta 

Rp = Värdepappersportföljens genomsnittliga avkastning/år 

σp = Portföljens standardavvikelse 

σm = Jämförelseindexets standardavvikelse 

Rm = Marknadens genomsnittliga avkastning/år 

Betavärde 

βp = 
Cov(Rp,Rm)

σm2
 

Cov = Kovarians 

Rp = Värdepappersportföljens genomsnittliga avkastning/år 

Rm = Marknadens genomsnittliga avkastning/år 

σm2 = Marknadens varians 

  



 
 

Standardavvikelse 

𝜎 =√∑(𝒙− µ)𝟐

𝑵−𝟏
 

x = Varje enskilt observerat värde 

µ = Medelvärdet 

N = Antalet observationer 

Varians 

𝜎2 = 
∑(𝒙− µ)𝟐

𝒏−𝟏
 

x = Varje enskilt observerat värde 

µ = Medelvärdet 

n = Antalet observationer 

Kovarians 

 

X = Varje enskilt oberverat värde av X 

Y = Varje observerat värde av Y 

x̄ = Medelvärdet av alla X-värden 

ȳ = Medelvärdet av alla Y-värden 

n = Antalet observationer  



 
 

Appendix 2 – Begreppsförteckning 

 

I denna bilaga förklaras några av de begrepp som använts i uppsatsen. 

 

Betavärde 

Ett betavärde värde mäter enligt Avanza (2016) hur mycket portföljens kurs tenderar att 

svänga i jämförelse med marknaden. Ett betavärde på 1 innebär att portföljen svänger i 

samma grad som marknaden. Om betavärdet överstiger 1 innebär det att portföljen svänger 

mer än marknaden, och om värdet är under 1 innebär detta därmed att portföljen svänger 

mindre än marknaden. 

Standardavvikelse 

En värdepappersportföljs standardavvikelse visar enligt Lind et al. (2014) till vilken grad 

portfortföljen är benägen att avvika från sitt medelvärde. En hög standardavvikelse innebär att 

avkastningen är benägen att avvika mycket från sitt medelvärde, medan ett lågt värde därmed 

tyder på att portföljen tenderar att avvika mindre från medelvärdet i. 

Varians 

Varians mäter enligt Lind et al. (2014) samma sak som standardavvikelsen, och formlerna till 

dessa två mått är snarlika. Skillnaden ligger i att man för att räkna fram standardavvikelsen 

använder sig av kvadratroten av den kvot som används för att räkna ut variansen. Därmed kan 

man även räkna ut variansen genom att höja upp standardavvikelsen i två. Detta kan vara 

lämpligt om man vill eliminera negativa tal från uträkningen, då ett kvadrerat tal alltid blir ett 

positivt tal. 

Kovarians 

Kovarians är ett mått som enligt Cassel (2013) används för att mäta hur väl två variabler är 

korrelerade till varandra. Om två variabler tenderar att variera åt samma håll samtidigt så är 

kovariansen positiv, medan två variabler som tenderar att variera åt olika håll har en negativ 

kovarians. 

Riskfri ränta 

I samtliga modeller som använts i uppsatsen tas hänsyn till den riskfria räntan. Detta innebär 

enligt företagsvärderingsföretaget Företagsvärdering.org (2016) den ränta som man kan 

placera pengar till helt utan risk. Den riskfria räntan kan räknas ut med olika metoder, men 

Företagsvärdering.org rekommenderar att man använder sig av räntan för 10-åriga 

statsobligationer vid kalkyler som innefattar riskfri ränta. Därför är det denna ränta som 

används vid uträkningarna i denna undersökning. Då utvecklingen av fonderna som behandlas 

i uppsatsen undersöks under en sjuårsperiod, så kommer den riskfria räntan som används vid 

utrökningarna vara genomsnittet under samma period. Räntan har noterats vid den sista 

arbetsdagen varje år mellan 2009 och 2015, vilket ger ett genomsnitt på 2,034 %. 

 



 
 

Jämförelseindex 

En fond har i de flesta fall ett jämförelseindex, där tanken enligt Swedbank (2016) är att detta 

jämförelseindex ska avspegla den värdepappersmarknad som fondens innehåll placeras på. På 

så sätt blir det lättare att jämföra fondens utveckling med marknadens, för att kunna få en 

uppfattning om hur väl en fond har förvaltats historiskt sett. 

Riskjusterad avkastning 

Riskjusterad avkastning innebär enligt Swedbank (2016) avkastning där hänsyn även tas till 

vilken risk en tillgång har. En tillgång med en viss avkastning och låg risk har en högre 

riskjusterad avkastning än en annan tillgång med samma avkastning men med högre risk. 

Stock picking 

Stock picking innebär enligt Isskander (2009) urval av aktier, där man med hjälp av en 

fundamental analys fokuserar på att hitta undervärderade tillgångar och bortser från större 

svängningar på börsen. 

  



 
 

Appendix 3 – Beräkningsunderlag 

Nedan visas de siffror för respektive fond som låg till grund för resultatets beräkningar. De 

begrepp och förkortningar som används innebär följande; 

Rp = fondens genomsnittliga avkastning (ej riskjusterad) 

Rf = riskfri ränta 

Βp = fondens betavärde 

Rm = marknadens genomsnittliga avkastning (ej riskjusterad) 

σp = fondens standardavvikelse 

Kovarians = Kovariansen mellan fonden och dess jämförelseindex 

σm2 = Varians för jämförelseindex 

σm = standardavvikelse för jämförelseindex 

GRA = Genomsnittlig riskjusterad avkastning 

FÅU: Fondens årliga utveckling 

MÅU: Marknadens årliga utveckling 

JI: Jämförelseindex 

Dessutom redovisas den genomsnittliga avkastningen i procent per år för respektive modell, 

fondens förvaltningsavgift, samt både fondernas och jämförelseindexens årliga utveckling av 

den faktiska avkastningen innan dessa data har riskjusterats. 

 

Storbankernas fonder (Genomsnittlig förvaltningsavgift: 1,59 %) 

  

Handelsbanken Global Tema A1 

Förvaltningsavgift: 1,46 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  12,04 Jensens alfa: -1,67 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  9,98 

βp:  1 Sharpekvot:  0,90 

Rm (%):  13,68 M2: -3,51 

σp:  11,11  

Kovarians:  81,81 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 24,96 09:  17,37 

10: 6,77 10:  5,23 

11: -10,09 11:  3,32 

12:  9,58 12:  9,59 

13: 18,79 13:  24,75 

14: 23,29 14:  27,9 

15: 10,99 15:  7,58 

 

Handelsbanken Svenska småbolag 

Förvaltningsavgift: 1,55 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  28,36 Jensens alfa: 3,17 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  29,26 

βp:  0,90 Sharpekvot:  1,11 

Rm (%):  27,77 M2: 3,15 

σp:  23,82 

Kovarians:  615,07 JI: MSCI Sw. Small Cap 

σm2:  683,46 

σm:  26,14 

FÅU % MÅU % 

09: 24,96 09:  17,37 

10: 6,77 10:  5,23 

11: -10,09 11:  3,32 

12:  9,58 12:  9,59 

13: 18,79 13:  24,75 

14: 23,29 14:  27,9 

15: 10,99 15:  7,58 

 



 
 

 

 

 

Nordea-1 African 

Förvaltningsavgift: 2,40 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  1,73 Jensens alfa: -5,57 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  -0,37 

βp:  0,82 Sharpekvot:  -0,02 

Rm (%):  8,50 M2: -6,80 

σp:  16,16  

Kovarians:  263,59 JI: S&P Pan Africa TR 

σm2:  323,11 

σm:  17,98 

FÅU % MÅU % 

09: 18,04 09:  26,1 

10: 8.83 10:  24,42 

11: -24,25 11:  -15,43 

12:  14,78 12:  15,23 

13: 5,69 13:  -1,27 

14: 11,06 14:  27,05 

15: -22,01 15:  -16,82 

 

Nordea-1 European Small & Mid Cap 

Förvaltningsavgift: 1,69 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  15,00 Jensens alfa: 4,51 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  11,43 

βp:  1,13 Sharpekvot:  0,86 

Rm (%):  9,49 M2: 2,14 

σp:  15,08 

Kovarians:  141,40 JI: MSCI Europe 

σm2:  124,67 

σm:  11,17 

FÅU % MÅU % 

09: 36,48 09:  22,49 

10: 10,08 10:  -2,19 

11: -16,7 11:  -8,28 

12:  20,39 12:  11,87 

13: 22,40 13:  23,58 

14: 13,38 14:  14,36 

15: 18,99 15:  4,63 

 

SEB Hållbarhetsfond Global 

Förvaltningsavgift: 1,50 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  12,30 Jensens alfa: 0,82 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  8,11 

βp:  1,27 Sharpekvot:  0,88 

Rm (%):  9,49 M2: 0,48 

σp:  11,68  

Kovarians:  103,34 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 19,47 09:  17,37 

10: 4,27 10:  5,23 

11: -4,47 11:  3,32 

12:  8,83 12:  9,59 

13: 23,46 13:  24,75 

14: 30,92 14:  27,9 

15: 3,64 15:  7,58 

 

SEB Global C 

Förvaltningsavgift: 1,55 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  13,82 Jensens alfa: -1,37 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  10,43 

βp:  1,13 Sharpekvot:  1,10 

Rm (%):  13,68 M2: -1,68 

σp:  10,69 

Kovarians:  92,18 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 19,16 09:  17,37 

10: -0,07 10:  5,23 

11: 6,8 11:  3,32 

12:  7,72 12:  9,59 

13: 22,51 13:  24,75 

14: 33,18 14:  27,9 

15: 7,42 15:  7,58 

 



 
 

  

Swedbank Robur Ethica Global 

Förvaltningsavgift: 1,28 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  16,06 Jensens alfa: -0,17 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  12,14 

βp:  1,16 Sharpekvot:  0,96 

Rm (%):  14,33 M2: -0,42 

σp:  14,62  

Kovarians:  176,98 JI: MSCI World/Swe 

σm2:  153,19 

σm:  12,38 

FÅU % MÅU % 

09: 40,85 09:  32,45 

10: 13,05 10:  15,39 

11: -10,2 11:  -8,45 

12:  11,94 12:  12,14 

13: 24,1 13:  24,12 

14: 23,47 14:  19,91 

15: 9,23 15:  4,73 

 

Handelsbanken Robur Ethica Sweden 

Förvaltningsavgift: 1,28 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  16,61 Jensens alfa: -0,50 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  13,51 

βp:  1,078 Sharpekvot:  0,74 

Rm (%):  16,01 M2: -0,53 

σp:  19,67 

Kovarians:  355,30 JI: MSCI Sweden 

σm2:  329,46 

σm:  18,15 

FÅU % MÅU % 

09: 53,47 09:  48,22 

10: 23,76 10:  25,93 

11: -16,6 11:  -14,33 

12:  15,57 12:  14,34 

13: 22,47 13:  22,92 

14: 13,2 14:  12,69 

15: 4,38 15:  2,29 

 



 
 

Webbaserade bolagens fonder (Genomsnittlig förvaltningsavgift: 1,62 %) 

 

  

AMF Aktiefond Global 

Förvaltningsavgift: 0,44 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  12,78 Jensens alfa: -3,15 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  9,01 

βp:  1,19 Sharpekvot:  0,91 

Rm (%):  13,68 M2: -3,41 

σp:  11,79  

Kovarians:  97,37 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 25,85 09:  17,37 

10: 2,40 10:  5,23 

11: -6,65 11:  3,32 

12:  10,68 12:  9,59 

13: 24,02 13:  24,75 

14: 25,47 14:  27,9 

15: 7,72 15:  7,58 

 

Lannebo Småbolag 

Förvaltningsavgift: 1,62 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  29,88 Jensens alfa: -0,24 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  25,52 

βp:  1,091 Sharpekvot:  0,97 

Rm (%):  27,77 M2: -0,30 

σp:  28,61 

Kovarians:  745,66 JI: MSCI Sw. Small Cap 

σm2:  683,46 

σm:  26,14 

FÅU % MÅU % 

09: 85,27 09:  79,86 

10: 31,35 10:  27,24 

11: -14,76 11:  -12,12 

12:  9,73 12:  11,09 

13: 44,37 13:  38,23 

14: 22,65 14:  18,85 

15: 30,53 15:  31,26 

 

JPM Africa Equity A 

Förvaltningsavgift: 1,80 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  11,01 Jensens alfa: 0,94 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  7,19 

βp:  1,25 Sharpekvot:  0,37 

Rm (%):  8,47 M2: 0,19 

σp:  24,35  

Kovarians:  403,28 JI: S & P Pan Africa 

σm2:  323,11 

σm:  17,98 

FÅU % MÅU % 

09: 50,28 09:  26,1 

10: 30,11 10:  24,42 

11: -20,77 11:  -15,43 

12:  18,2 12:  15,23 

13: 4,29 13:  -1,27 

14: 17,12 14:  27,05 

15: -22,16 15:  -16,82 

 

Delphi Europe 

Förvaltningsavgift: 2,00 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  14,01 Jensens alfa: 2,52 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  9,45 

βp:  1,27 Sharpekvot:  0,69 

Rm (%):  9,49 M2: 0,29 

σp:  17,24 

Kovarians:  157,95 JI: MSCI Europe 

σm2:  124,67 

σm:  11,17 

FÅU % MÅU % 

09: 41,79 09:  22,49 

10: 15,94 10:  -2,19 

11: -17,48 11:  -8,28 

12:  8,6 12:  11,87 

13: 29,76 13:  23,58 

14: 9,56 14:  14,36 

15: 9,87 15:  4,63 

 



 
 

  

ODIN Global C 

Förvaltningsavgift: 2,00 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  15,55 Jensens alfa: 2,57 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  14,38 

βp:  0,94 Sharpekvot:  0,88 

Rm (%):  13,68 M2: -3,69 

σp:  15,34  

Kovarians:  76,71 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 46,57 09:  17,37 

10: 9,63 10:  5,23 

11: -8,55 11:  3,32 

12:  14,3 12:  9,59 

13: 15,36 13:  24,75 

14: 21,58 14:  27,9 

15: 9,97 15:  7,58 

 

Sparinvest SICAV Equitas 

Förvaltningsavgift: 2,07 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  11,24 Jensens alfa: -3,23 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  8,62 

βp:  1,07 Sharpekvot:  0,79 

Rm (%):  13,68 M2: -4,52 

σp:  11,67 

Kovarians:  87,15 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 14,2 09:  17,37 

10: 8,45 10:  5,23 

11: -12,91 11:  3,32 

12:  11,35 12:  9,59 

13: 27,24 13:  24,75 

14: 20,92 14:  27,9 

15: 9,43 15:  7,58 

 

Öhman Hjärt-Lungfond 

Förvaltningsavgift: 1,62 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  16,07 Jensens alfa: 1,06 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  13,29 

βp:  1,06 Sharpekvot:  1,34 

Rm (%):  14,33 M2: -0,21 

σp:  10,49  

Kovarians:  86,13 JI: MSCI World 

σm2:  81,58 

σm:  9,03 

FÅU % MÅU % 

09: 26,68 09:  17,37 

10: 9,5 10:  5,23 

11: -1,42 11:  3,32 

12:  11,67 12:  9,59 

13: 29,57 13:  24,75 

14: 25,23 14:  27,9 

15: 11,26 15:  7,58 

 

Carnegie Sverigefond 

Förvaltningsavgift: 1,44 % 

Mått  GRA 

Rp (%):  19,22 Jensens alfa: 3,92 

Rf (%):  2,03 Treynorkvot:  18,10 

βp:  0,95 Sharpekvot:  0,97 

Rm (%):  16,01 M2: 3,66 

σp:  17,68 

Kovarians:  312,69 JI: MSCI Sweden 

σm2:  329,46 

σm:  18,15 

FÅU % MÅU % 

09: 49,88 09:  48,22 

10: 21,33 10:  25,93 

11: -11,47 11:  -14,33 

12:  16,21 12:  14,34 

13: 30,47 13:  22,92 

14: 21,57 14:  12,69 

15: 6,52 15:  2,29 

 



 
 

 

Appendix 4 – Hållbarhetsvärden 

I denna bilaga redovisas de hållbarhetsvärden som respektive fond uppnår enligt ”Morningstar 

Sustainability Rating” och ”Hållbarhetsprofilen”. 

 

Handelsbanken Global Tema A1 EUR 

Morningstar Sustainability Rating: 50 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Handelsbanken Svenska Småbolag 

Morningstar Sustainability Rating: 59 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Nordea-1 African Equity BP SEK 

Morningstar Sustainability Rating: 51 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar 

Nordea-1 European Sm & Mid Cap 

Morningstar Sustainability Rating: 50 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

SEB Hållbarhetsfond Global 

Morningstar Sustainability Rating: 54 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort, Påverkar. 

SEB Global C 

Morningstar Sustainability Rating: 52 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Swedbank Robur Ethica Global 

Morningstar Sustainability Rating: 55 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort, Påverkar. 

Swedbank Robur Ethica Sverige 

Morningstar Sustainability Rating: 65 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort, Påverkar. 

AMF Aktiefond Global  

Morningstar Sustainability Rating: 54 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort. 

Lannebo Småbolag 

Morningstar Sustainability Rating: 57 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 



 
 

JPM Africa Equity A 

Morningstar Sustainability Rating: 53 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort, Påverkar 

Delphi Europe 

Morningstar Sustainability Rating: 60 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer in, Väljer bort, Påverkar. 

ODIN Global C 

Morningstar Sustainability Rating: 56 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Sparinvest SICAV Equitas 

Morningstar Sustainability Rating: 50 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Öhman Hjärt-Lungfond 

Morningstar Sustainability Rating: 56 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 

Carnegie Sverigefond 

Morningstar Sustainability Rating: 59 

Hållbarhetsprofilen:  Väljer bort, Påverkar. 


