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Sammanfattning  

Många investerare har än idag svårt att bedöma ifall hållbarhet bidrar till 

värdeskapande resultat. Tidigare forskning har kommit fram till varierande resultat 

gällande hållbara och traditionella fonders prestation. Vi vill med denna uppsats 

undersöka ifall något resultat från tidigare forskning kan appliceras även vid en 

ekonomisk kris. Studiens syfte var att undersöka eventuella skillnader i riskjusterad 

avkastning mellan hållbara och traditionella fonder. 

Studien jämförde riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder 

under fyra perioder, varav den första var innan Covid-19 och de resterande under 

pandemins tre vågor. Prestationsmåtten Jensens alpha, Treynors kvot och 

Sharpekvot har använts för att undersöka syftet. Undersökningen har genomförts 

baserat på två hypoteser; “Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning i 

hållbara och traditionella fonder” och “Det finns ingen skillnad i riskjusterad 

avkastning mellan hållbara och traditionella fonder före och under Covid-19”.  

 



 

 

 

 

Resultatet från hypotes 1 visade att nollhypotesen accepterades perioden innan 

Covid-19 och under tredje Covid-19 vågen. Hypotes 2 resulterade i att 

nollhypotesen förkastades för båda fondtyperna. Utifrån analysen av 

prestationsmåtten kan slutsatsen dras att traditionella fonder presterat bättre än 

hållbara motsvarigheter baserat på sharpekvoten. Baserat på de andra två 

kvarstående måtten visade prestationerna för båda fondtyperna likvärdiga resultat 

under respektive period. Sammanfattningsvis presterade traditionella fonder bättre 

än hållbara fonder.  
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Abstract  

Many investors still find it difficult to assess whether sustainability contributes to 

value-creating results. Previous research has yielded varying results regarding the 

performance of sustainable and traditional funds. This study wanted to investigate 

if any results from previous research can be applied even in the event of an 

economic crisis. The aim of this study was to investigate possible differences in 

risk-adjusted returns between sustainable and traditional funds. 

The study compared risk-adjusted returns between sustainable and traditional funds 

over four time-periods, the first of which was before Covid-19 pandemic and the 

rest during the three waves of the pandemic. The performance measures Jensen's 

alpha, Treynor’s and Sharpe ratio have been used to examine the aim of the study. 

The study was based on two hypotheses; "There is no difference in risk-adjusted 

returns between sustainable and traditional funds" and "There is no difference in 

risk-adjusted returns between sustainable and traditional funds before and during 

Covid-19". 

The result for hypothesis 1 showed that the null hypothesis was accepted in the 

period before Covid-19 and during the third Covid-19 wave. Hypothesis 2 resulted 

in the null hypothesis being rejected for both fund types. Based on the analysis of 



 

 

 

 

the performance measures, it can be concluded that traditional funds have 

performed better than sustainable based on the sharpe ratio. Based on the other two 

remaining measures, the performance for both fund types showed equivalent results 

during each period. In summary, traditional funds performed better than sustainable 

funds. 
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1. Inledning 
Hållbarhet är ett viktigt ämne som i dagsläget implementeras bland företag, men 

påverkar även beslutsfattande vid val av investeringstyp. Däremot finns det 

fortfarande en osäkerhet kring vilken påverkan hållbarhet egentligen har. Många 

aktörer har fortfarande svårt att bedöma ifall hållbarhet bidrar till värdeskapande 

resultat (Fuente m.fl., 2021).  

Tidigare forskning har kommit fram till varierande resultat gällande ämnet. Leite 

m.fl., (2018) & Rahman m.fl., (2016) har kommit fram till att hållbara och 

traditionella fonder presterar likvärdigt. Därmed kan inkludering av hållbarhet 

göras utan att straffas ekonomiskt (Leite m.fl., 2018; Rahman m.fl., 2016). Chang 

m.fl., (2012) kom däremot i sin studie fram till att traditionella fonder visar bättre 

ekonomiska resultat än hållbara fonder (Chang m.fl., 2012). Slutligen menar 

Arefeen & Shimada (2020) att fondtyperna presterar olika bra beroende på 

marknadssituationen (Arefeen & Shimada, 2020). Vi vill med denna uppsats bringa 

klarhet i frågan genom att undersöka ifall något av ovanstående resonemang även 

återfinns i en ekonomisk kris.  

Implementering av hållbart företagande kan skifta baserat på det geografiska läget. 

I USA finns det exempelvis många fall där företag varit tvungna att inkludera 

hållbarhet, i form av Corporate social responsibility (CSR), när samhällsskador 

orsakats av företags verksamhet (The CSR Journal, 2021). I Sverige omfattar 

däremot hållbart företagande, enligt regeringens definition, fyra huvudsakliga 

områden; arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption 

(Regeringskansliet, 2015). Intresset för hållbara investeringar i Sverige ökar mer 

och mer. Den huvudsakliga anledningen till att hållbara investeringar väljs är på 

grund av att de placerade pengarna anses ha en positiv inverkan på samhället 

(Fondkollen, u.d.).  

Inkludering av hållbarhet i sitt företagande innebär att affärsstrategin utöver 

ekonomiska faktorer även beaktar andra aspekter likt etik, miljömässiga- och 

sociala aspekter. Hållbart företagande baserar sig på att samhällsengagemang, 

miljöhänsyn och lönsamhet genomsyras i samtliga komponenter av 
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företagsverksamheten. Företag behöver vara medvetna om sin påverkan i 

värdekedjan samt dess risker. Långsiktigt perspektiv bevaras med ett aktivt 

samhällsengagemang och förbättrar relationen till kunder, finansiärer och anställda. 

Därmed kan företagen generera hållbar vinst för samtliga aktörer (Företagarna, 

u.d.). 

Hållbara investeringar handlar om hur en investerare verkar för att inkludera 

faktorerna samhälle och miljö i sitt placerade kapital. Den hållbara fonden väljer 

bort icke etiska företag och väljer företag som uppfyller kriterierna för miljö, 

samhällsansvar och bolagsstyrning. Med hjälp av ägarinflytande har fonden 

möjlighet att påverka andra företag gällande hållbarhetsperspektivet. Fonden kan 

ställa krav på företagen t.ex att arbetsvillkoren ska vara rättvisa eller att 

naturresurserna ska återvinnas (Fondbolagens förening , u.d.). 

1.1 Problematisering och syfte 

Relationen mellan hållbara och traditionella fonder är väl beforskat och ett antal 

studier lyfter fram dess skillnader. Ett exempel på en sådan studie i en svensk 

kontext är Leite m.fl., (2018) som analyserar skillnaden i prestation mellan svenska 

socialt ansvarsfulla (SRI)- och traditionella fonder. Syftet var att undersöka vilken 

av fondtyperna som är mest lönsamma, på diverse marknadsplatser. I artikeln 

visades att traditionella fonder och svenska SR-fonder presterar på liknande sätt i 

Europa och Sverige. I studien visades även att investerare därmed kan inkludera 

hållbara investeringar i sina portföljer utan att få negativa ekonomiska resultat 

(Leite m.fl., 2018).  

En annan studie som även undersöker fondtypernas prestation tyder på att hållbara 

fonder presterar likvärdigt i jämförelse med sina traditionella motsvarigheter. 

Däremot överträffar ingen av fondtyperna marknaden ur ett helhetsperspektiv. 

Investerare i etiska fonder behöver inte göra någon ekonomisk uppoffring, eftersom 

de etiska fonderna har tendens att stämma överens med traditionella fonders 

prestanda (Rahman m.fl., 2016).  

Likt Rahman m.fl., (2016) jämförde även Chang m.fl., (2012) det ekonomiska 

resultatet mellan traditionella och gröna fonder i USA. Totalt jämfördes 131 gröna 
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fonder med genomsnittet av alla traditionella fonder i respektive kategori hos 

Morningstar. Årlig avkastning, sharpekvoter och kostnadskvoter var resultatmått 

som analyserades. Majoriteten av uppgifterna avsåg de senaste 3 åren, sedan 

jämförelsen gjordes 2012, och övriga uppgifter avsåg de senaste 5–15 åren. 

Resultaten av studien tyder på att gröna fonder i USA inte avkastat på samma nivå 

som traditionella fonder, i sina respektive Morningstar-kategorier, de senaste 15 

åren. På en riskjusterad basis har gröna fonder underpresterat. Däremot rapporterar 

gröna fonder lägre skattekostnadskvoter samt en lägre årlig omsättningshastighet 

(Chang m.fl., 2012).  

Arefeen & Shimada (2020) har också forskat om fondtypernas prestation med 

hänsyn till två krisperioder i Japan; Brexit och presidentvalet i USA år 2016. 

Resultatet av deras studie visade att traditionella fonder presterade bättre under 

Brexit-perioden, medan hållbara fonder var motståndskraftigare under val-

perioden. Författarna förklarade att en hög nivå av hållbarhet leder till mindre 

negativa konsekvenser för investerare vid ekonomiska kriser. Hållbara fonder ger 

därmed ett större skydd för risker i krissituationer (Arefeen & Shimada, 2020). 

Bae m.fl., (2021) studerar relationen mellan aktiemarknadens avkastning och CSR 

under Covid-19 krisen. Undersökningen har baserats på 1750 amerikanska företag 

och resultatet visar att det inte finns några tecken på att CSR haft en inverkan på 

aktieavkastningen, under pandemibörskraschen 18 februari – 20 mars 2020. Detta 

tyder på att CSR inte skyddar aktieägarnas förmögenhet gällande eventuella 

negativa effekter vid en framtida kris (Bae m.fl., 2021).   

Folger-Laronde m.fl., (2020) nämner att hållbara fonder med höga ESG-betyg 

skapade ett fördelaktigare skydd mot finansiella förluster under finanskrisen 2008, 

i förhållande till lågrankade hållbarhetsfonder. Författarna har valt att undersöka 

börsnoterade hållbara fonders prestation under Covid-19 krisen. Studien kom dock 

fram till att hållbarhetsaspekten inte skapade skydd mot förluster under en 

kraftigare nedgång (Folger-Laronde m.fl., 2020). 

Vår studie avser undersöka lönsamheten mellan hållbara och traditionella fonder på 

finansmarknaden under Covid-19 krisen. Covid-19 pandemin har varit den mest 



  
 

4 

 

turbulenta ekonomiska krisen sedan andra världskriget. Pandemin har påverkat 

stabiliteten på samtliga marknader och ekonomier utöver medborgarnas försörjning 

och sjukvårdssystem (Folger-Laronde m.fl., 2020). Ovanstående punkter är de 

främsta anledningarna till att undersöka fondtypernas prestation återigen i en 

krissituation.  

Undersökningen syftar till att visa ifall det finns en möjlighet för investerare att 

investera hållbart utan att påverkas negativt ekonomiskt. Det finns investerare som 

väljer bort hållbara fonder med anledning av att traditionella fonder genererar en 

högre avkastning. En rapport från europeiska fondföreningen (EFAMA) visar dock 

på motsatsen. Rapporten visar att hållbara fonder presterade väldigt bra under 

Covid-19 krisen, för att de var mindre utsatta för branscher som präglades av 

allvarliga konsekvenser på grund av Covid-19 (Söderberg & Partners, 2021).  

Syftet med denna studie är att jämföra svenskregistrerade hållbara och traditionella 

fonders avkastning1 under Covid-19. Vår studie avser bidra till att öka tryggheten 

hos privata investerare vid val av aktiefond under en rådande ekonomisk kris. För 

att uppfylla detta syfte ämnar vi besvara följande forskningsfråga: 

- Finns det skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella 

fonder i en ekonomisk kris? 

 

 

 

 

 

 

1 I resterande delar av uppsatsen avser avkastning den riskjusterad avkastningen. 
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2. Teoretiskt ramverk 

I följande avsnitt har olika faktorer som förklarar skillnaderna mellan fondtyperna 

förklarats. De mest betydelsefulla faktorerna som definierades är följande; 

avkastning, kostnader och värdeskapande. Samtlig forskning som använts 

genomgående i arbetet har lyft fram olika aspekter som har en betydande roll för 

fondens prestation. Därav användes faktorerna teoretiskt i arbetet genom att med 

hjälp av tidigare forskningsresultat jämföra fondtyperna i en krissituation. På så sätt 

stärks studiernas relevans och bidrar till ett välgrundat stöd för att undersöka samt 

besvara uppsatsens syfte, och därtill forskningsfråga. Vidare förklaras Covid-19 

krisens effekter på samtliga faktorer och slutligen, baserat på olikheterna, har 

hypoteser formulerats.  

2.1 Orsaker till eventuella skillnader mellan fondtyperna  

2.1.1 Avkastning 

El Ghoul & Karoui (2017) studerar effekter av hur fonders resultat påverkas av 

CSR. Författarnas empiriska uppfattning tyder på att CSR poäng hos fonder har en 

negativ påverkan på fondens framtida utveckling. Däremot visar fonder med högt 

CSR betyg på varaktig prestation i jämförelse med traditionella fonder. Prestandan 

försvagas däremot när CSR nivån på fonden ökar. För att bedöma nivån på en fonds 

CSR använder sig El Ghoul & Karoui (2017) av ett innehavsbaserat mått. Måttet 

visar ett sammanvägt poäng med hjälp av CSR betyg på en företagsnivå av 

portföljinnehavet.  Fenomenet ovan kan härledas till att en CSR ökning i fonden 

blir mindre attraktiv för prestationsjagande investerare och mer attraktiv för 

investerare med hållbarhetsintresse. Sammanfattningsvis menar författarna att det 

inte finns en statistisk signifikans mellan hållbara och traditionella fonder (El Ghoul 

& Karoui, 2017). 

I en tidigare studie undersöktes huruvida ESG-prestandan hade någon betydelse 

under Covid-19 pandemin i Kina. Investeringsportföljer med hög respektive låg 

ESG-prestanda jämfördes med varandra baserat på tiden innan pandemin 11 

februari – 30 mars 2019 och samma period ett år senare under pågående pandemi. 

Studien visade att investeringar med en hög ESG-prestanda var mer 
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motståndskraftiga under pandemin, vilket resulterade i en positiv avkastning. Detta 

indikerar att man som investerare kan inför framtida kriser investera hållbart för att 

reducera riskerna när det kommer till avkastning (Broadstock m.fl., 2021). 

2.1.2 Kostnader  

På fondmarknaden finns en allt starkare konkurrens. Det har resulterat i att det finns 

en prisskillnad bland hållbara fonder jämfört med traditionella motsvarigheter 

(Söderberg & Partners, 2021). Prisskillnaden bland fondtyperna finns trots att extra 

kostnader kan tillkomma för finansiella analyser, beaktning av hållbarhetsfaktorer 

samt extra resurser hos hållbara fonder. Rapporten från europeiska fondföreningen 

presenterar inga konkreta förklaringar till tendensen att hållbara fonder är billigare 

i jämförelse med traditionella fonder (Bhatti m.fl., 2021). Det finns däremot en 

möjlig förklaring som tyder på att förvaltningen av hållbara fonder sker med passiva 

strategier, som generellt sett är billigare än en aktiv förvaltningsstrategi (Söderberg 

& Partners, 2021).  

Vid undersökningar av CSR och fondens resultat konkurrerar två antaganden enligt 

El Ghoul & Karoui (2017). Det första antagandet baserar sig på att 

övervakningskostnaderna kommer öka och mängden investeringsmöjligheter 

kommer minska hos företag vid implementering av CSR-praxis. Därmed hade CSR 

haft en negativ påverkan på fondens resultat. Det andra antagandet visar däremot 

att fondförvaltare kan få ett bättre fondresultat vid inriktning på socialt ansvarsfulla 

företag, då förvaltarna kan välja företag med kraftfulla finansiella fundament. På så 

sätt anses hållbara investeringar vara ett värdeskapande tillvägagångssätt. Därmed 

korresponderar det första argumentet med att hållbara fonder presterar sämre än 

traditionella medan det andra argumentet tyder på motsatsen (El Ghoul & Karoui, 

2017).  

2.1.3 Värdeskapande  

Hållbara fonder bidrar i helhet till värdeskapande faktorer både från ett internt och 

externt perspektiv i ett företag. Internt bidrar hållbarhet till bättre resursanvändning 

gällande energi, material och avfall, vilket i sin tur minskar företagskostnaderna. 

Företagsstyrningen arbetar mer långsiktigt och skapar välgrundade beslut. En 
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riskminimering skapas på både kort och lång sikt och ett bättre innovationsklimat 

åstadkoms. Externt bidrar hållbart företagande till ett starkare varumärke och lockar 

nya kunder, vilket i sin tur ökar vinsten. Förtroendet hos myndigheter samt 

offentliga organisationer ökar och bidrar därmed till ett större stöd från finansiella 

institut. Ovannämnda resonemang bidrar till värdeskapande i företag som man 

investerar i (InnovationOnline, 2022).  

En anledning till att traditionella fonder finns att handla på börsen än idag kan 

härledas till att hållbarhet fortfarande är ett nytt fenomen i samhället, med en stor 

tillhörande osäkerhet. Genom exkludering av hållbarhet i företag behöver företaget 

inte beakta hållbarhetskrav och regler på området i lika stor utsträckning. Därmed 

gynnas företaget ekonomiskt och kostnader relaterat till hållbarhet reduceras 

(InnovationOnline, 2022). 

2.1.4 Covid-19 påverkan 

Kriser i det finansiella systemet leder till ökade ekonomiska kostnader, vilket i sin 

tur resulterar i en krympande ekonomi. Detta ökar arbetslösheten och därmed även 

konkursrisken hos företag. Folger-Laronde m.fl., (2020) menar däremot att hållbara 

fonder med höga ESG-betyg skapade ett fördelaktigare skydd mot finansiella 

förluster under finanskrisen 2008, i jämförelse med lågrankade hållbarhetsfonder. 

Likt tidigare nämnda resonemang bidrar hållbart agerande till värdeskapande 

faktorer. I sin tur bidrar detta till att företagskostnaderna minskar och långsiktiga 

perspektiv bevaras (InnovationOnline, 2022).  

El Ghoul & Karoui (2017) studie kan appliceras på Covid-19 krisen genom att 

prestationsjagande investerare alltid kommer vara ute efter en högre avkastning 

oavsett marknadssituationen, och troligtvis välja bort det hållbara alternativet. 

Investerare med ett hållbarhetsintresse kommer däremot välja att investera hållbart 

oavsett situation. Författarna tyder på att det inte finns en signifikant skillnad mellan 

fondtyperna utan det beror på preferenser.  

Broadstock m.fl., (2021) kom fram till att hållbara investeringar resulterade i en 

positiv avkastning under Covid-19. Detta indikerar på att man som investerare kan 

investera hållbart i en ekonomisk kris, för att reducera riskerna när det kommer till 
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avkastning. Enligt El Ghoul & Karoui (2017) andra antagande som nämns i deras 

studie kan fondförvaltare få ett bättre resultat vid inriktning på företag med ett 

socialt ansvar. Förvaltaren får därmed möjlighet att välja företag med starka 

finansiella fundament, vilket i sin tur är fördelaktigt.  

Covid-19 krisen skiljer sig avsevärt från tidigare kriser som drabbat börsen t.ex. 

finanskrisen, den stora depressionen eller oljekrisen. Börsnedgången har hittills 

varit mest snabbväxande och orsakades främst av att Covid-19 pandemin tvingade 

stora delar av världen till en lockdown. Trots det snabba händelseförloppet har 

Covid-19 krisen resulterat i en mild börskrasch på världsmarknaden. Idag har länder 

en starkare ekonomi, vilket är den främsta anledningen till att en snabb 

återhämtning anses komma (Söderberg & Partners, 2020).  

Covid-19 pandemin påverkar dock fortfarande världsekonomin genom 

nedstängning och problem med leveranser, vilket i sin tur får en effekt på varupriser 

samt produktioner. Ett högt antal smittade och stängda gränser fick en stor påverkan 

på utbudet i den internationella handeln. Hinder uppstod för företag gällande 

varuimporter, som resulterade i flaskhalsar samt avbrutna produktioner. Efterfrågan 

på marknaden drabbades kraftigt till följd av införda restriktioner. Minskad 

efterfrågan fick även en utgångspunkt i att den allmänna konsumtionen minskade 

och många företag valde att flytta fram sina investeringar. Störningen i utbud och 

efterfrågan resulterade i en minskning med 2,9% i BNP under år 2020. Året efter 

ägde en återhämtning rum och BNP ökade med 4,8%. Man räknar med att BNP 

kommer öka med ytterligare 3% under år 2022 (Armelius, 2022).  

2.2 Hypotesformulering 

Som vi redan beskrivit i arbetet har tidigare forskning kommit fram till olika 

faktorer som påverkar resultatet kring hållbara och traditionella fonders prestation. 

Traditionella fonder kan lägga fokus på att uppnå så hög avkastning som möjligt, 

eftersom de inte behöver beakta hållbarhetsperspektivet vid genomförande av 

investeringar. Däremot har hållbara fonder ett antal krav som följs för att bevara 

rankningen gällande hållbarhet. I sin tur kan detta leda till att maximering av 

avkastning läggas åt sidan och fondernas ekonomiska beslut tas varsamt.  
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I tidigare forskning om ämnet har skillnader uppmärksammats. El Ghoul & Karoui 

(2017) kom fram till att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad mellan 

hållbara och traditionella fonder, vilket innebär att det inte finns någon skillnad i 

prestanda mellan fonderna. Broadstock m.fl., (2021) hävdar däremot att fonder med 

ett högt ESG- betyg presterar bättre under en krisperiod och ger därmed en högre 

avkastning. En ytterligare studie som genomfördes av Folger-Laronde m.fl., (2020) 

resulterade i att hållbara fonder inte skapar något skydd mot förluster vid en 

nedgång. Hållbara fonder bidrar till värdeskapande genom bättre resursanvändning, 

vilket minskar företagskostnaderna. El Ghoul & Karoui (2017) menar även på att 

övervakningskostnader kan öka vid CSR-implementering. Utifrån tidigare 

forskning har följande hypoteser formulerats:  

2.2.1 Hypotes 1 

H0: Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och 

traditionella fonder  

H1: Det finns skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella 

fonder  

2.2.2 Hypotes 2 

H0: Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och 

traditionella fonder före och under Covid-19 

H1: Det finns skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella 

fonder före och under Covid-19 
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3. Metod  

Följande avsnitt inleds med en förklaring kring populationen och urvalet i studien. 

Därefter används tre prestationsmått för att klargöra sambandet mellan avkastning 

och risk hos fondtyperna. Slutligen presenteras deskriptiv statistik som visualiserar 

data med tester. 

3.1 Datainsamling  

Definitionen av en hållbar fond i vår undersökning är fonder som enligt 

fondbestämmelsen beaktar hållbarhetsperspektiv. Traditionella fonder är däremot 

fonder som enbart tar hänsyn till finansiella parametrar (Söderberg & Partners, 

2021). 

För att göra ett urval av hållbara och traditionella fonder har Morningstars 

ratingsystem använts. Morningstar är ett oberoende ratinginstitut för fonder där 

hänsyn tas till risk, kostnad och avkastning. Det handlas sammanlagt 37 864 fonder 

på Morningstar varav 1 428 är registrerade i Sverige. Av de svenskregistrerade 

fonderna har 347 fonder 5 glober i hållbarhetsbetyg och 44 fonder har 1 glob i 

samma betygsskala (Morningstar, 2022). Globskalan bygger på att fonder med 5 

glober är mest hållbara och fonder med 1 glob visar motsatsen. Det finns även 

stjärnbetyg som institutionen allokerar utifrån en analytikers perspektiv som 

baseras på aktiens faktiska värde (Lindmark, 2020; Morningstar, 2022, Appendix 

1).  

Morningstar tilldelar även hållbarhetsbetyg på sina fonder. Hållbarhetsbetyget 

mäter hur innehavarna i fondens portfölj handskas med risker kopplade till ESG det 

vill säga risker baserade på miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Fonderna jämförs 

sedan med andra fonder inom samma globala kategori. Fler glober tyder på att den 

största delen av fondförmögenheten är investerad i företag som har en låg ESG-risk 

(Lindmark, 2020).    

3.1.1 Urval 

Baserat på Morningstars rating har 50 hållbara fonder och 50 traditionella fonder 

valts ut (Appendix 2). Fondkurserna och index har sedan laddats ner från Infront 
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där respektive prestationsmått beräknats för varje portfölj. Infront är ett 

handelssystem med globala marknadsdata för portföljförvaltning. Urvalet består av 

de 50 högst rankade fonderna med 5 glober men även 16 fonder med 1 glob och 34 

fonder med 2 glober. På grund av bristande information hos fonder med 1 glob i 

Infront har 2 glober i stället valts för att komplettera samt representera de 

traditionella fonderna.  

I den här studien undersöks fyra perioder där valet av datum skedde med tanke på 

pandemins början i Kina i slutet av 2019 och pågående pandemi 

(Nationalencyklopedin AB, u.d.). För att få med fondernas utveckling och skapa en 

överskådlig bild har vi valt att studera en period på ett tvåmånaders intervall, innan 

Covid-19 samt tre perioder under respektive våg i pandemin. Valet att studera tre 

Covid-19 vågor gjordes för att uppmärksamma eventuella skillnader mellan 

perioderna i respektive fondtyp. Perioderna som valdes var en period innan Covid-

19 utbrottet (2019-09-03 – 2019-10-31) samt de tre Covid-19 vågorna (2020-04-01 

– 2020-05-29, 2020-11-02 – 2020-12-30 & 2021-03-01 – 2021-04-30). Med tanke 

på att mer kunskap succesivt alstrades under pandemins gång kan investerarnas 

agerande ha påverkat deras fondinnehav och därmed utvecklingen i olika fonder.  

En mindre panelstudie har genomförts som utgår från tidsdimension och tvärsnitt. 

Panelstudie är en undersökning där två grupper av fonder undersöks vid olika 

perioder för att studera fondernas prestation med tiden. En indexering har skett av 

fondkurserna med ett basbelopp på 100 kr, vilket är fondens startpris i samtliga 

Covid-19 vågor. Indexeringen skapades för att åstadkomma ett lika viktat innehav 

med ett (1) innehav i respektive fond. Vid beräkningen av prestationsmåtten har 

uträkningarna för den årliga avkastningen utgått från 250 börs handelsdagar. Den 

riskfria räntan sattes till 0,41%, vilket är räntan för det sista datumet för den sista 

Covid-19 vågen (2021-04-30). Valet gjordes för att underlätta jämförelsen mellan 

perioderna. 

Data har baserats på svenska börsnoterade fonder på grund av informationens 

lättillgänglighet. Dessa noterade svenska fonder investerar även utomlands. Den 
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svenska marknaden har även haft en avvikande hantering2 kring restriktioner och 

regler under pandemin (Kinnwall, 2020). 

3.2 Prestationsmått 

För att undersöka lönsamheten mellan hållbara och traditionella fonder under en 

krisperiod bör hänsyn tas till fondernas prestation i förhållande till avkastning och 

risk. Därmed kommer prestationsmåtten; Jensens Alpha, Treynors kvot och 

Sharpekvoten ligga till grund för undersökningen. Två viktiga faktorer som 

påverkar investeringsbeslut kring de två fondtyperna är risk och avkastning.  

3.2.1 Jensens Alpha 

Jensens Alpha mäter en fonds producerade avkastning utöver vad förvaltaren kan 

räkna med, givet den valda riskprofilen. Måttet visar den genomsnittliga 

avkastningen som en portfölj genererar som överträffar CAPM;s antaganden 

baserat på marknadens genomsnittliga avkastning och portföljens beta-värde. 

Jensens Alpha visar den faktiska utvecklingen för en fond i jämförelse med den 

utvecklingen som man förväntas ha grundat på risken mätt i beta. Erhålls ett positivt 

alpha-värde betyder det att portföljen har levererat en överavkastning på 

riskjusterad nivå (Berk & DeMarzo, 2019). 

Jensens Alpha = Rp – (Rf + Beta (Rm – Rf) 

Rp = Portföljensavkastning  

Rf = Riskfriränta 

Beta =Portföljens beta-värde 

Rm = Förväntad marknadsavkastning 

 

2 Sveriges vägval baserade sig på personligt ansvarstagande och frivillighet.  
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3.2.2 Treynors kvot 

Prestationsmåttet Treynors kvot visar hur stor överavkastning som framställs för 

varje riskenhet som tas. Överavkastning definieras som avkastningen som hade 

genererats utöver avkastningen som en riskfri investering hade kunnat åstadkomma. 

Statsskuldsväxlar används vanligtvis för att representera den riskfria avkastningen 

i måttet, även fast en riskfri investering saknas. Inom Treynors kvot mäts 

systematisk risk av en portföljs beta-värde. Treynorkvoten är relevant när fonden 

som analyserats är en beståndsdel i en större portfölj. Om fonden utvecklas i samma 

grad som börsindex tenderar fonden att ha ett betavärde nära 1. Om fonden däremot 

har ett betavärde nära 2 tyder det på ett dubbelt så bra eller dåligt utfall i förhållande 

till marknaden. Ju högre kvotresultatet är desto mer lämplig anses investeringen 

vara (Kenton, 2020). Nedan presenteras modellen som är namngiven efter Jack 

Lawrence Treynor:  

Treynors kvot = T = (Rp-Rf) / Beta 

Rp = Portföljens avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

Beta = Portföljens beta-värde 

 

3.2.3 Sharpekvot 

Måttet mäter den riskjusterade avkastningen genom att jämföra en fonds avkastning 

med riskfri ränta. Därefter justeras riskpremien med fondens standardavvikelse. 

Denna riskjustering tar hänsyn till den totala risken (Berk & DeMarzo, 2019). 

Portföljens riskjusterade prestanda är bättre desto högre sharpekvoten är. 

Sharpekvoten kommer användas för att analysera tillgångarnas utveckling och sätta 

de i förhållande mot varandra (Fernando, 2022).  

Sharpekvot = (Rp – Rf) / SDp 

SDp = Portföljensstandardavvikelse 
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Rp=Portföljens avkastning 

Rf= Riskfri ränta 

3.3 Deskriptiv statistik och analysmetod  

3.3.1 Deskriptiv statistik 

Tabellen nedan redovisar sammanställd statistik från programmet SPSS och 

Morningstar. Det som presenteras är en tabell för båda fondtyperna där antal fonder, 

minimum- och maximumpunkt, medelvärde samt standardavvikelse beräknas för 

samtliga perioder. 

Tabell 1 

Deskriptiv statistik för avkastning 

 

Kommentar: Ovan presenteras deskriptiv statistik för studiens hållbara och traditionella fonder 

under samtliga perioder. H = Hållbara fonder, T = Traditionella fonder. 

3.3.2 Analysmetod  

Utmaningen som finns i arbetet med data som hämtas från ett stickprov är att veta 

i vilken omfattning undersökningens resultat kan generaliseras till populationen. 

Det finns även alltid risk för urvals – eller samplingsfel, vilket är en skillnad mellan 

urval och dess population. Felet bidrar till att resultaten kommer brista i sin validitet 

samt att populationen kommer representeras av urvalet på ett missvisande sätt. För 

att få en indikation på hur tillförlitliga resultaten är kan statistisk signifikans samt 

andra metoder användas. För att undersöka om undersökningens resultat även är 

hållbart för populationen kan risk och säkerhet användas som nyckelfaktorer i tester 

gällande statistisk signifikans. Däremot går det endast att i sannolikhetsurval testa 

statistisk signifikans (Bryman & Bell, 2017). 

N Medelvärde Minimun Maximum Std.Avvikelse

Fondtyp H                      T  H                     T  H                     T H                 T

Innan Covid-19 100 103,68           104,46 98,72              99,31 115,80           109,41 2,68           2,61

Våg 1 100 112,97           117,90 101,01          100,61 122,83           132,77 4,20           7,85

Våg 2 100 106,76           111,45 98,22            103,30 120,52           130,83 3,40           6,07

Våg 3 100 106,65           107,88 94,99             97,12 114,95           115,87 3,83           4,39
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Statistisk signifikansnivå kopplas till risknivån man är benägen att godta ifall 

slutsatsen tyder på ett samband i populationen mellan två variabler. Risken härleds 

till att det ovanstående sambandet inte existerar. Signifikansnivå inom statistik 

används i form av sannolikhetsnivåer, vilket representerar sannolikheten att 

förkasta H0 när den borde accepteras. Inom samhällsvetenskapen är det acceptabelt 

att dra en felaktig slutsats i fem fall av hundra, dvs att i fem av hundra stickprov ur 

populationen uppvisas ett felaktigt samband i förhållande till populationen (Bryman 

& Bell, 2017).  

3.3.3 T-test  

Studien kommer även att basera sig på parametriskt test i form av t-tester för att 

undersöka om hypoteserna är statistiskt signifikant. T-test används för att kunna dra 

en slutsats om urvalet representerar den totala populationen. Detta omfattar att 

resultatet blir statistiskt signifikant. I annat fall, om resultatet inte blir statistiskt 

signifikant, innebär det att man inte kan dra en slutledning om hela populationen. 

Inom parametriska test görs antagandet att variablerna är normalfördelade och att 

medelvärdet är känt (Statistics solutions, u.d.).  

Studien har tagit hänsyn till två hypoteser; ”H0: Det finns ingen skillnad i 

riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder” och ”H0: Det 

finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella 

fonder före och under Covid-19”. Vid hypotesprövning fattas beslut kring hur stor 

risken bör vara för att nollhypotesen ska förkastas. Risken är signifikansnivån och 

är vanligtvis 1%, 5% och 10%. I denna studie har tre signifikansnivåer testats för 

att undersöka om statistisk signifikans erhålls på samtliga nivåer. Valet av nivåer 

har baserat sig på tillvägagångssättet som bland annat El Ghoul & Karoui (2017) 

och Broadstock m.fl., (2021), samt många andra forskare, använder sig av. Genom 

att testa på olika nivåer skapas ett mer sannolikhetbaserat resultat (Körner & 

Wahlgren, 2015).  
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer studiens resultat presenteras och analyseras. Till en början 

redogörs prestationsmåtten för respektive fondtyp och sedan sker en jämförelse av 

fondtypernas prestation. Därefter framförs resultaten gällande t-testerna med 

tillhörande hypoteser och slutligen sker en resultatanalys.  

4.1 Resultat av prestationsmått mellan fondtyperna 

Tabellen nedan presenterar en sammanställning av prestationsmåtten för hållbara 

och traditionella fonder med hänsyn till nedanstående perioder. Gällande Jensens 

alpha visade traditionella fonder en bättre prestation under perioden innan Covid-

19 och andra Covid-19 vågen i förhållande till hållbara fonder. Medan hållbara 

fonder däremot presterade bättre under den första samt tredje Covid-19 vågen. De 

positiva värdena i Treynors kvot, för båda fondtyperna, tyder på att portföljen haft 

en högre avkastning i förhållande till den riskfria räntan. En högre sharpekvot visas 

hos de traditionella fonderna i förhållande till hållbara fonder (se tabell 2). 

Tabell 2 

Prestationsmått 

 

Kommentar: För närmare beskrivningar av beräkningarna se metodavsnittet. H = Hållbara fonder, 

T = Traditionella fonder. 

 

4.2 Hållbara fonders prestation  

4.2.1 Jensens alpha 

Måttet mäter fondernas producerade avkastning, relativt marknaden, utöver vad en 

fondförvaltare teoretiskt kan förvänta sig givet riskprofilen. Under perioden innan 

Covid-19 genererade portföljen ett negativt alphavärde på 2,99%, vilket innebär att 

en negativ riskjusterad avkastning har levererats. Den faktiska utvecklingen för 

Jensens Alpha Treynors kvot Sharpekvot

Fondtyp H                  T H              T H               T

Innan Covid-19 `  -2,99%       26,43% 0,51        3,19 1,98       2,44

Våg 1    81,19%       75,27% 5,91        3,44 3,90       6,34

Våg 2    24,59%       51,04% 1,45        1,54 4,09       7,92

Våg 3    27,41%       24,40% 1,47        1,06 3,55       4,36
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fonderna blev negativ i förhållande till den förväntade utvecklingen som är grundad 

på risken mätt i beta. I detta fall låg betavärdet på 0,51 för perioden, vilket tyder på 

att fonderna presterat sämre än börsen (Tabell A1). Under de resterande Covid-19 

vågorna erhölls positiva alphavärde på samtliga 81,19%, 24,59% och 27,41%, 

vilket tyder på en positiv avkastning (se tabell 2). Det höga alphavärdet under första 

Covid-19 vågen härleds från att den höga årliga avkastningen låg på 130,19%. 

Under perioden hade fonderna även starkast procentuell utveckling i kurserna, 

vilket överensstämmer med rapporten från europeiska fondföreningen om att 

hållbara fonder var mindre utsatta under Covid-19 krisen (Bhatti m.fl., 2021).  

4.2.2 Treynors kvot  

Treynors kvot är ett mått som visar hur stor överavkastning man får i förhållande 

till varje given riskenhet. Under samtliga perioder har Treynors kvot resulterat i ett 

positivt värde. Desto högre värde kvoten har, desto mer gynnsam är investeringen. 

Perioden innan Covid-19 visade det lägsta värdet på 0,51, medan första Covid-19 

vågen hade ett högsta kvotvärde på 5,91 i förhållande till resterande perioderna. Det 

höga värdet under första Covid-19 vågen beror på att fonderna har haft en högre 

avkastning än den positiva riskfria räntan. Under andra och tredje Covid-19 vågen 

erhölls ett värde på 1,45 samt 1,47 (se tabell 2). Sammanfattningsvis visar måttet 

att samtliga hållbara fonder har skapat ett positivt värde i portföljen under de valda 

tidsperioderna.  

4.2.3 Sharpekvot 

Sharpekvoten är likt Treynors kvot ett mått som mäter den riskjusterade 

avkastningen, men skillnaden är att Sharpekvoten grundar sig på den totala risken 

och justeras med standardavvikelsen. Kvotvärdena under samtliga perioder 

uppvisar positiva tal och ju högre kvoten är desto bättre riskjusterad prestanda har 

portföljen. Det lägsta kvotvärdet erhölls under perioden innan Covid-19 på 1,98, 

medan perioden under den andra Covid-19 vågen hade det högsta värdet på 4.09. 

Under första och tredje Covid-19 vågen var sharpekvoten 3,90 respektive 3,55 (se 

tabell 2). Det höga värdet under andra vågen orsakades främst av att lägst 

standardavvikelse erhölls i index under den valda perioden. 
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4.3 Traditionella fonders prestation 

4.3.1 Jensens alpha 

Samtliga alphavärden som erhölls är positiva, vilket indikerar att perioderna fått en 

positiv riskjusterad avkastning. Första Covid-19 vågen hade högst alphavärde på 

75,27% medan tredje Covid-19 vågen hade lägst värde med 24,4%. Perioden innan 

Covid-19 och andra Covid-19 vågen hade ett värde på 26,43% samt 51,04% (se 

tabell 2). Det höga alphavärdet första Covid-19 vågen tyder på en hög årlig 

avkastning på 211,30%.   

4.3.2 Treynors kvot 

Effektivitetsmåttet har resulterat i positiva värden för samtliga fyra perioder med 

åtskiljande resultat. Ett högsta värde uppmärksammades under första Covid-19 

vågen på 3,44. Det höga värdet under perioden kan förklaras av att fondernas 

avkastning var högre relativt den riskfria räntan. Under perioden innan Covid-19 

låg kvoten på 3,19 och sjönk därefter till 1,54 och 1,06 under andra och tredje 

Covid-19 vågen (se tabell 2). Minskningen beror främst på att den årliga 

avkastningen sjönk under perioden mellan andra och tredje Covid-19 vågen, medan 

beta värdet steg mellan första och andra vågen men sjönk sedan från andra vågen 

till tredje vågen (Appendix 3, Tabell A1).  

4.3.3 Sharpekvot 

Likt de två effektivitetsmåtten ovan har även Sharpekvoten visat på positiva tal 

under de valda perioderna. Lägst värde på 2,44 erhölls under perioden innan Covid-

19, vilket beror på att perioden även hade lägst årlig avkastning på 32,54%. Inför 

första Covid-19 vågen steg kvotvärdet till 6,34 och ökade ytterligare under andra 

Covid-19 vågen till 7,92, vilket även är det högsta erhållna värdet för samtliga 

perioder. I tredje Covid-19 vågen sjönk sharpekvoten till 4,36 som främst härleds 

från en sjunkande årlig avkastning men en ökning av standardavvikelsen (se tabell 

2).  
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4.4 Hållbara och traditionella fonder  

Utgångspunkten för detta arbete var, som tidigare nämnts, att undersöka eventuella 

skillnader i avkastningen mellan fondtyperna. Vår studie indikerar på att 

traditionella fonder har uppvisat en bättre prestation i jämförelse med hållbara 

fonder.  

Likt Chang m.fl., (2012) studie har även vårt arbete kommit fram till en likvärdig 

slutsats ifall hänsyn tas till prestationsmåttens resultat. Resultatet av Chang m.fl., 

(2012) studie tyder på att gröna fonder har underpresterat på en riskjusterad basis 

och därmed inte avkastat på samma nivå som traditionella fonder. En annan 

parallell liknelse kan dras till El Ghoul & Karoui (2017). Författarna baserar sitt 

första antagande i sin forskning på att företag som implementerar CSR-praxis 

kommer få ökade övervakningskostnader och minskade investeringsmöjligheter. På 

så sätt kan CSR skapa en negativ effekt på fondens resultat. Därmed kan 

ovanstående resonemang kopplas till faktorn kostnader, som är en av anledningarna 

till att skillnader kan finnas mellan hållbara och traditionella fonder. 

Baserat på tabellen ovan redovisar vår undersökning av prestationsmåtten 

varierande resultat. Utifrån en beaktning av enbart sharpekvoten tyder resultaten, 

för alla perioder, starkt på att traditionella fonder har presterat bättre än sina hållbara 

motsvarigheter (se tabell 2). Resultatet indikerar att traditionella fonder levererat en 

högre riskjusterad avkastning, med hänsyn till standardavvikelsen. I denna uppsats 

bekräftas till stor del den analys som Chang m.fl., (2012) gjort gällande traditionella 

fonders prestation. Hållbarhet är fortfarande ett nytt samhällsämne med stor 

osäkerhet, vilket är en av anledningarna till att traditionella fonder än idag handlas 

på börsen. Företag som exkluderar hållbarhet behöver inte beakta hållbarhetskrav 

lika mycket, vilket reducerar kostnader kopplat till hållbarhet och företaget gynnas 

ekonomiskt (InnovationOnline, 2022). Däremot bidrar hållbara fonder till den 

värdeskapande faktorn från ett helhetsperspektiv i ett företag. Företagskostnaderna 

minskar på grund av bättre resursanvändning och varumärket blir mer kraftfullt. 

Större stöd från finansiella institut erhålls även i samband med ökat förtroende.  
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I jämförelse med sharpekvoten har Jensens alpha och Treynors kvot uppvisat 

varierande resultat mellan fondtyperna under respektive period. Under perioden 

innan Covid-19 och under andra Covid-19 vågen hade traditionella fonder ett högre 

alpha värde på 26,43% och 51,04%, medan hållbara fonder hade ett högre alpha 

värde under första och tredje Covid-19 vågen på samtliga 81,19% och 27,41%. 

Gällande Treynors kvot har undersökningen visat ett likvärdigt resultat bland 

fondtyperna gällande prestationen under respektive period. Traditionella fonder 

visade bättre resultat innan och under andra Covid-19 vågen på 3,19 och 1,54, 

medan hållbara presterade bättre under första samt tredje Covid-19 vågen på 5,91 

och 1,47. Utifrån ett helhetsperspektiv gällande prestationsmåtten har traditionella 

fonder uppvisat mer gynnsamma resultat i förhållande till de hållbara fonderna (se 

tabell 2). 

Arefeen m.fl., (2020) kom i sin studie fram till att fondtyperna presterade olika 

beroende på period. Traditionella fonder hade ett övertag under Brexit-perioden, 

medan hållbara fonder presterade bättre under val-perioden. Liknande slutsatser 

kan även dras i vår undersökning där fondtyperna presterat olika bra vid samma våg 

perioder. El Ghoul & Karoui (2017) menar att preferensen kring valet av fondtyp 

är oföränderligt oavsett marknadssituation. Investerare med hållbarhetsintresse 

kommer därmed välja hållbara investeringar medan prestationsjagande investerare 

kommer att välja högavkastande alternativ. Ovanstående argumentation återfinns i 

vårt resultat där intresse funnits för de hållbara fonderna trots Covid-19 pandemin.  

Båda fondtyperna generade högre riskjusterad avkastning under de tre Covid-19 

vågorna jämfört med perioden före Covid-19. Traditionella fonder redovisade ett 

bättre procentuellt resultat, men hade mer drastiska förändringar i förhållande till 

hållbara fonder (Appendix 3, Tabell A1). Leite m.fl., (2018) kom i sin studie fram 

till att hållbara investeringar kan inkluderas i portföljer utan att negativa 

ekonomiska resultat erhålls. Utifrån beräkningarna i vår studie stämmer detta 

antagandet överens, eftersom inga negativa resultat har visats i den hållbara 

portföljen trots Covid-19 krisen. Även Broadstock m.fl., (2021) kom fram till att 

hållbara fonder ger en positiv avkastning, vilket i sin tur innebär att man kan 

investera hållbart i finansiella kriser för att minska riskerna i samband med 
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avkastningen. En parallell jämförelse kan dras till faktorn avkastning som är en av 

de tre identifierande orsakerna som kan förklara skillnaderna mellan fondtyperna.  

4.5 T-tester för hypotes 1 

4.5.1 Signifikansnivå 1% 

I tabellen nedan redovisas t-test för nollhypotesen; ”H0: Det finns ingen skillnad i 

riskjusterad avkastning i hållbara- och traditionella fonder” under samtliga 

perioder med signifikansnivån 1%. Under perioden innan Covid-19 var p-värdet 

0,147 och konfidensintervallet låg mellan -2,16 och 0,62. Första Covid-19 vågen 

hade ett p-värde på 0,000 och intervallet var mellan -8,24 och -1,62. För andra 

Covid-19 vågen var p-värdet på 0,000 och intervallet låg mellan -7,28 och -2,10. 

Under tredje Covid-19 vågen låg p-värdet på 0,139 och konfidensintervallet mellan 

-3,40 och 0,36 (se tabell 3). 

4.5.2 Signifikansnivå 5% 

Tabellen nedan presenterar t-test med signifikansnivån 5% för respektive period. 

För perioden innan Covid-19 var p-värdet 0,147 och konfidensintervallet låg mellan 

-1,82 och 0,28. Under första samt andra Covid-19 vågen var p-värdet 0,000. 

Konfidensintervallet för första Covid-19 vågen låg mellan -7,43 och -2,43. Under 

andra Covid-19 vågen var konfidensintervallet mellan -6,64 och -2,74. Tredje 

Covid-19 vågen hade ett p-värdet på 0,139 och konfidensintervallet låg på -2,86 

och 0,41 (se tabell 3).  

4.5.3 Signifikansnivå 10% 

Nedan redovisas t-test med signifikansnivån 0,1% för samtliga fyra perioder. Innan 

Covid-19 låg p-värdet på 0,147 och konfidensintervallet befann sig mellan -1,65 

och 0,10. Under den första Covid-19 vågen var p-värde på 0,000 och intervallet var 

mellan -7,02 och -2,84. P-värdet för andra Covid-19 vågen låg på 0,000 och 

konfidensintervallet var mellan -6,33 och -3,06. För den tredje Covid-19 vågen var 

p-värdet 0,139 och intervallet mellan -2,60 och 0,14 (se tabell 3). 
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Tabell 3 

T-test med signifikansnivå 1%, 5% och 10% 

 

Kommentar: Tabellen redovisar samtliga enheter för signifikansnivåerna 1%, 5% samt 10%, men 

fokus ligger på p-värde3 och konfidensintervall som används vid analys av hypoteserna. KI = 

Konfidensintervall. 

4.6 Analys av hypotes 1 

Utifrån en analys av de tre olika signifikansnivåerna har vi kommit fram till att 

samma p-värde visades i respektive period för både hållbara och traditionella 

fonder. P-värdet under perioden innan Covid-19 på samtliga signifikansnivåer var 

0,147. Detta värde är därmed större än 0,01, 0,05 och 0,10, vilket innebär att 

nollhypotesen, ”Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning i hållbara och 

traditionella fonder”, accepteras. P-värdet under första Covid-19 vågen på alla 

nivåer var 0,000. Värdet indikerar på att nollhypotesen förkastas, eftersom 0,000 är 

mindre än samtliga signifikansnivåer. P-värdet under andra Covid-19 vågen var 

0,000 för de tre signifikansnivåerna. Likt första Covid-19 vågen kommer 

nollhypotesen återigen förkastas. P-värdet under tredje Covid-19 vågen på alla 

nivåer var 0,139. Värdet är större än signifikansnivåerna, vilket återspeglas i att 

nollhypotesen accepteras (se tabell 3).  

Utifrån ovanstående analys kan vi dra slutsatsen om att perioden innan Covid-19 

och tredje Covid-19 vågen visar ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan 

hållbara och traditionella fonder. Perioderna för den första och andra Covid-19 

vågen indikerar däremot på att det finns en skillnad i riskjusterad avkastning mellan 

 

3  T-testen har genomförts med tvåsidig mothypotes (sig 2-tailed) 
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fondtyperna. Utifrån analyser av resultaten kan det konstateras att Covid-19 haft en 

påverkan på fondtypernas prestation.  

Innan Covid-19 utbrottet var marknaden stabil och handeln på börsen pågick utan 

störningar. När Covid-19 utvecklades i form av första och andra Covid-19 vågen 

drabbades börsen och stora delar av världsekonomin. Pandemin var olik de tidigare 

ekonomiska kriserna, vilket var en av anledningarna till att störningar skapades på 

marknaden. Både import- och exporthandeln drabbades, vilket bland annat kan 

härledas till lockdowns och stängda gränser. Som vi tidigare nämnt i arbetet 

alstrades succesivt mer kunskap under pandemins gång, vilket kan vara anledningen 

till att avkastningen i fonderna återhämtade sig under den tredje Covid-19 vågen. 

Men även att marknaden till stor del återgick till tillståndet innan Covid-19, då det 

inte fanns någon skillnad i avkastningen mellan fondtyperna.  

4.7 T-test för hypotes 2 

I nedanstående tabell presenteras t-test för; ”H0: Det finns ingen skillnad i 

riskjusterad avkastning mellan hållbara och traditionella fonder före och under 

Covid-19” med signifikansnivåerna 1%, 5% samt 10%. Utifrån medelvärdet för 

hållbara fonder kan man se en ökning i avkastningen vid en jämförelse med 

perioden innan Covid-19 och varje enskild våg. Likvärdigt resultat återfinns i 

traditionella fonder för respektive grupp. T-kvoten för hållbara fonder var -15,289 

för den första gruppen som representerar perioden innan Covid-19 och den första 

vågen. För grupp 2 och 3 är t-kvoten högre på -5,966 respektive -5,446. T-kvoten 

för traditionella fonderna i grupp 1 låg på -13,852 och ökade i grupp 2 samt 3 till -

8,077 och -4,924. P-värdet för båda fondtyperna i respektive grupp låg på 0,000, 

vilket indikerar på att det finns en stark signifikans (se tabell 4).  
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Tabell 4 

T-test med signifikansnivå 1%, 5% och 10% 

Kommentar: Resultatet visar medelvärde, t-kvot samt p-värde4 för fondtyperna i respektive grupp 

där Covid-19 vågorna ställs i förhållande till perioden innan Covid-19. Samtliga signifikansnivåer 

1%, 5% och 10% har fått identiska resultat.  

4.8 Analys av hypotes 2 

T-testerna för hypotes 1 och 2 i arbetet har utgått från signifikansnivåerna 1%, 5% 

och 10%. I hypotes 1 ställdes fondtypernas avkastning i förhållande till varandra 

med fokus på skillnader mellan de fyra perioderna. Hypotes 2 fokuserade mer på 

att jämföra riskjusterad avkastning hos hållbara och traditionella fonder mellan 

perioden innan Covid-19 och perioderna under Covid-19 (dvs. våg 1, våg 2 och våg 

3).  

Tre grupper inom varje fondtyp skapades för att ställa perioden innan Covid-19 i 

förhållande till de tre vågorna. Medelvärdet symboliserar avkastningen i perioden 

innan Covid-19 jämfört med respektive våg. Avkastningen för båda fondtyperna, 

inom varje grupp, har ökat under samtliga perioder i jämförelse med perioden innan 

 

4 T-testen har genomförts med tvåsidig mothypotes (sig 2-tailed) 

Medelvärde t-kvot p-värde

Hållbara fonder Grupp 1 Innan Covid-19 103,684 -15,289 0,000

Våg 1 112,970

Traditionella fonder Grupp 1 Innan Covid-19 104,458 -13,852 0,000

Våg 1 117,898

Hållbara fonder Grupp 2 Innan Covid-19 103,684 -5,966 0,000

Våg 2 106,758

Traditionella fonder Grupp 2 Innan Covid-19 104,458 -8,077 0,000

Våg 2 111,448

Hållbara fonder Grupp 3 Innan Covid-19 103,684 -5,446 0,000

Våg 3 106,655

Traditionella fonder Grupp 3 Innan Covid-19 104,458 -4,924 0,000

Våg 3 107,884
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Covid-19. Däremot visar tabellen att traditionella fonder presterat bättre i 

förhållande till hållbara fonder. P-värdet för alla grupper låg på 0,000, vilket 

indikerar på att det finns en stark statistisk signifikant skillnad (se tabell 4). Detta 

innebär i sin tur att nollhypotesen, ”Det finns ingen skillnad i avkastningen mellan 

hållbara och traditionella fonder före och under Covid-19”, förkastas.  

Utifrån de tre tidigare nämnda orsakerna som ligger till grund för skillnaderna 

mellan fondtyperna kunde ingen konkret faktor härledas till resultatet av den 

ovannämnda hypotesen. Däremot återfinns analysen i en tidigare studie av Chang 

m.fl., (2012) som visar att traditionella fonder har haft en högre riskjusterad 

avkastning jämfört med hållbara fonder. Covid-19 krisen resulterade i en mild 

börskrasch jämfört med tidigare, vilket främst anses bero på att länders ekonomier 

överlag är betydligt starkare än tidigare. Detta kan kopplas till att fonderna var mer 

motståndskraftiga under Covid-19 och genererade en positiv riskjusterad 

avkastning.  
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5. Slutsats och diskussion 

Följande avsnitt redovisar en sammanfattning av arbetet och tillhörande slutsatser. 

Mot slutet genomförs diskussioner och arbetets förbättringsmöjligheter lyfts fram.  

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader i avkastningen 

mellan hållbara och traditionella fonder, i en ekonomisk kris. Totalt har 100 fonder 

valts ut, varav 50 hållbara och 50 traditionella baserat på Morningstars rating. 

Prestationen undersöktes med hjälp av prestationsmåtten; Jensens alpha, Treynors 

kvot och Sharpekvoten. Resultatet från t-testerna för hypotes 1 visade att det inte 

finns någon signifikant skillnad i avkastningen mellan hållbara och traditionella 

fonder i perioden innan Covid-19 och tredje Covid-19 vågen. Vidare accepteras 

nollhypotesen; ”H0: Det finns ingen skillnad i riskjusterad avkastning mellan 

hållbara och traditionella fonder” för de två ovannämnda perioderna. Baserat på 

studiens resultat förkastas därmed nollhypotesen för första och andra Covid-19 

vågen (se tabell 3). T-testet för hypotes 2 visade att p-värdet för alla 

signifikansnivåer inom respektive grupp var 0,000. Resultatet tyder på att det finns 

en stark signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan fondtyperna före och 

under Covid-19. I sin tur innebär ovanstående att nollhypotesen förkastas (se tabell 

4).  

Likartad forskning har gjorts kring ämnet mellan fondtyperna men åtskiljande 

resultat har åstadkommits. Vår studies resultat gällande perioderna, under första och 

andra Covid-19 vågen, likt Chang m.fl., (2012) kom fram till att hållbara fonder 

inte avkastat på samma nivå som traditionella och har därmed underpresterat på en 

riskjusterad basis. Baserat på vår undersökning kring prestationsmåtten visar 

Sharpekvoten att traditionella fonder har presterat bättre genom en högre 

riskjusterad avkastning (se tabell 2).  

Leite m.fl., (2018) menar att en inkludering av hållbara investeringar i portföljer 

kan göras utan att få negativa resultat. Detta samspelar med vår slutsats kring att 

inga negativa ekonomiska resultat, vid beaktning av avkastningen, finns i vår 

utvalda portfölj trots Covid-19. Broadstock m.fl., (2021) menar att en 
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riskminimering kan åstadkommas i samband med avkastningen vid hållbart 

investerande, på grund av att hållbara fonder ger en positiv avkastning. Hållbart 

företagande bidrar till värdeskapande faktorer både utifrån ett internt- och externt 

perspektiv. Inkludering av hållbarhet bidrar till bättre resursanvändning som i sin 

tur minskar företagskostnaderna. Ett bättre innovationsklimat åstadkoms och 

långsiktiga beslut eftersträvas. 

Effektivitetsmåtten Jensens alpha och Treynors kvot har båda uppvisat varierande 

resultat under respektive period jämfört med Sharpekvoten. Traditionella fonder 

uppgav en bättre prestation under perioden innan Covid-19 och den andra Covid-

19 vågen. Därmed uppvisade hållbara fonder en bättre prestation under första och 

tredje Covid-19 vågen. Sharpekvoten visar däremot att traditionella fonder har haft 

bättre resultat under samtliga perioder. Slutsatsen som kan dras utifrån vår 

undersökning av hypotes 1 är att fondtyperna presterat olika bra under samma våg-

perioder. Slutsatsen stöds i Arefeen m.fl., (2020) studie som kom fram till att 

beroende på period presterade fondtyperna olika. De traditionella fonderna har, 

baserat på prestationsmåtten, visat en högre avkastning i förhållande till hållbara 

fonder i en ekonomisk kris. Resultatet från hypotes 2 tyder på att det finns en 

skillnad i riskjusterad avkastning mellan fondtyperna likt ovanstående resonemang. 

Sammanfattningsvis visar traditionella fonder på mer fördelaktiga ekonomiska 

resultat. 

Studiens data har utgått från svenskregistrerade fonder på Morningstar som hämtats 

från Infront. Som tidigare nämnt har Sverige haft en avvikande hantering kring 

Covid-19, där befolkningen hade ett personligt ansvarstagande och frivillighet att 

följa rekommendationerna. Medan grannländerna likt stora delar av världen införde 

lockdowns och utegångsförbud under delar av dagen (Coronakommissionen, 2021;  

Boman, 2020, Appendix 4). Även om Sveriges agerande skiljde sig från resten av 

omvärlden anser vi att resultatet av vår studie är jämförbart med andra länder. Dock 

reserverar vi oss för att skillnader fortfarande kan uppmärksammas beroende på 

undersökningens utformning och genomförande.   
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5.2 Vidare forskning 

En vidareutveckling av denna studie med liknande frågeställning hade kunnat vara 

en inkludering av en längre tidsperiod samt ett större urval av fonder. Om studien 

återskapas om några år har hållbara fonder existerat under en längre period, vilket 

leder till en längre historik. Även om hållbara fonder inte funnits lika länge som 

traditionella motsvarigheter, anses de frodas mer och mer med tiden. Studien 

avgränsades till att undersöka svenska registrerade fonder. Förslagsvis hade urvalet 

av fonder kunnat utökas till Norden eller Europa för att få en mer internationell syn 

på undersökningens resultat. Vid inkludering av ett större område kan mer 

jämförbara resultat skapas, som kan ställas i förhållande till tidigare forskning 

angående fondtypernas prestation.  

Ännu en aspekt att fördjupa sig i är de olika faktorerna som kan förklara 

skillnaderna mellan hållbara och traditionella fonder. En mer djupgående analys 

kan göras för att identifiera ytterligare orsaker som kan ha en påverkan på 

fondtypernas prestation. Det hade varit intressant att genomföra denna studie om 

några år när pandemin är över för att se en helhetsbild över Covid-19 påverkan. 

Detta hade visualiserat utvecklingen av fondernas prestation innan, under samt efter 

Covid-19. I skrivande stund pågår Covid-19 fortfarande, vilket gör att denna studie 

inte har kunnat väga in alla effekter Covid-19 kan ha haft inom nämnda område.  
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Appendix 1. Definition av Morningstar Rating 

Morningstar Rating baserar sig på fondernas historiska utveckling under de senaste 

tre, fem och tio åren. Fonderna sorteras i över 100 kategorier baserat på fondens 

egenskaper. Kategoriseringen kan ske genom indelning av geografiskt område, 

fondtyp och bransch. Det högsta betyget som en fond kan erhålla är 5-stjärnor och 

det lägsta är 1-stjärna. Endast 10% av varje kategoris högst rankade fonder tilldelas 

det högsta betyget (Lindmark, 2020). 

Det finns fyra beståndsdelar som utformar betygen; (1.) Morningstars egen 

uppskattning av ett företags ekonomiska vallgrav, (2.) Morningstars värdering av 

det verkliga värdet på en aktie, (3.) Osäkerheten som kan uppstå vid värderingen av 

aktiens värde och (4.) Aktuellt marknadspris. Denna rating-process aktualiseras 

varje dag, vilket medför att fondernas betyg kan komma att ändras. En rating på 5-

stjärnor representerar ett positivt förhållande mellan aktiens värde och det rådande 

priset. En rating på 1-stjärna representerar det motsatta (Morningstar, 2022).  
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Appendix 2. Studiens urval av hållbara och 

traditionella fonder  

 

Hållbara fonder (n = 50) Traditionella fonder (n=50) 

Robur Globalfond A IKC Fastighetsfond A 

Robur Globalfond I IKC Fastighetsfond B 

PriorNilsson Realinvest A Plain Capital LunatiX 

Skandia Time Global PriorNilsson Sverige Aktiv A 

AMF Aktiefond Nordamerika Carnegie All Cap A 

Tellus Globala Investmentbolag Microcap Sverige (A4 SEK) 

Spiltan AF Investmentbolag Microcap Norden (A4 SEK) 

Latinamerika Tema (A1 EUR) Peab-fonden 

Robur Transition Global A Lannebo Sverige Hållbar B 

Marknad USA A Nordnet Indeksfond Norge 

Marknad USA B Enter Sverige Pro 

USA Aktiv B SEB Fastighetsfond Norden 

USA Aktiv Line Lannebo Norden Hållbar A 

Folksam LO Världen Lannebo Sverige Hållbar A 

Skandia USA Microcap Norden (A4 EUR) 

AMF Aktiefond Global Microcap Norden (A4 NOK) 
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Tillväxtmarknad Tema (A1 EUR Asienfond B 

Global Selektiv (B1 SEK) SEB Swedish Value Fund 

Global Selektiv (A1 NOK) AstraZeneca 

Global Selektiv (A1 SEK) Ethos Aktiefond A Utd 

Global Selektiv (A1 EUR) Enter Select A 

Pension 80 (A12 SEK) Carnegie Spin-Off A 

Pension 70 (A12 SEK) Navigera Tillväxt 1 

Skandia Världen Line Lannebo Sverige Plus 

Pension 90 (A13 SEK) Carnegie Fastighet Norden A 

KPA Etisk Aktiefond Skandia Norden 

Global Selektiv (B1 EUR) SEB Nordenfond utd 

Pension 80 (A13 SEK) Enter Sverige 

Pension 70 (A13 SEK) Didner & Gerge Aktiefond Sv. 

Nordic Cross Bull Nordic Equities Strategy 

Pension 90 (A1 SEK) Sparmål 2020 

Pension 80 (A1 SEK) SEB Nordamerika Små MedelBolag 

Pension 70 (A1 SEK) Asienfond 

Pension 90 Aktiv (A1 SEK) Lannebo Sverige 

Pension 80 Aktiv (A1 SEK) SEB Nordenfond 

Pension 70 Aktiv (A1 SEK) Sparmål 2015 
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Robur Talenten Aktiefond MEGA J SEB Europa Småbolag 

Handelsbanken Kina Tema (A1 NOK) Skandia Idéer F Livet 

Handelsbanken Pension 60 (A1 SEK) Robur Ny Teknik A 

Godfond Sverige & Världen Robur Exportfond A 

Nordnet Indeksirahasto Suomi Simplicity Norden 

Asien Tema (A1 EUR) SEB WWF Nordenfond 

AMF Aktiefond Världen Robur Fastighet A 

Sparmål 2050 Line Folksam LO Västfonden 

Sparmål 2055 Line Enter Select Pro 

Sparmål 2060 Enter Sverige B 

AMF Aktiefond Asien Stilla hav Lannebo Sverige Plus C 

Sparmål 2045 Carnegie Fastighet Norden B 

Robur Transfer 90 East Capital Multi-Strategi 

Robur Kinafond A Carnegie Fastighet Norden C 
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Appendix 3. Riskjusterad avkastning och beta-

värde 

 

Tabell A1 

Riskjusterad avkastning och beta-värde  

                 

Kommentar: Tabellen redovisar den riskjusterade avkastningen och beta-värdet för båda 

fondtyperna under respektive period. H = Hållbara fonder, T = Traditionella fonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskjusterad avkastning Beta-värde 

H                      T H                        T

Innan Covid-19    26,55%            32,54%   0,51                    0,10

Våg 1  130,19%          211,30%   0,22                    0,60

Våg 2    52,42%          101,17%   0,36                    0,65

Våg 3    47,06%            57,65%   0,32                    0,54
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Appendix 4. Sverige under Covid-19 

Utöver att Sverige haft en avvikande hantering av Covid-19 är landet även ett av de 

ledande gällande stor inkludering av hållbarhet i sin ekonomi. Under Covid-19 

vågorna fick hållbarhet en ökad betydelse, vilket i sin tur även speglar Sveriges 

rankning i Agenda 2030. Utifrån de globala målen gällande hållbar utveckling är 

Sverige världsledande i Agenda 2030 med en score på 84,72%. Landet presterar 

inom global hälsa, ingen fattigdom, hållbar energi samt jämställdhet (Boman, 

2020). 

 


