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Abstract 

Title: ” Are funds specialized on sustainable management 

different than other funds?” 

Authors:     Jakob Nilsson & Oskar Nilsson 

Supervisor:    Göran Hägg 

Background: Fund savers are becoming more and more interested in sustainable saving. 

As a result of this, the demand for sustainable funds have increased over the last few years. 

In this study we have immersed ourselves in the most sustainable funds and their 

characteristics to evaluate if they differ from traditional funds.  

Implementation: Our study compares the characteristics amongst ten sustainable funds 

with index funds to survey differences and similarities. The study is based on a previous 

constructed system which helps us to identify the most extreme sustainable funds. We later 

compare these funds with index funds. The characteristics we investigate are the risk 

adjusted return based on the risk-free interest rate (Sharpe), the market index (Alpha), Risk 

(Beta), Valuation (P/E), how active the funds are (Tracking error) and how the active 

management affects the return. The funds are also analyzed in terms of geographical 

distribution and sectors. 

Results: The result in our pilot study indicates that there are certain differences that could 

be of interest for a more comprehensive study. The valuation of the funds (P/E) suggests 

that the sustainable funds are higher valuated than the index funds, and therefore can be 

seen as a growth-investment. The risk, measured with Beta, indicates the opposite. None of 

the funds had a Beta-value higher than 1.0. The risk adjusted return based on index (Sharpe) 

implies that the majority of the sustainable funds perform better than the index funds. 
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Sammanfattning 

 

Titel: ”Är fonder specialiserade på hållbar förvaltning 

annorlunda än andra fonder? ” 

Författare:     Jakob Nilsson & Oskar Nilsson 

Handledare:    Göran Hägg 

Bakgrund: Fondsparare börjar bli mer och mer intresserade av att spara hållbart, som 

följd till detta har efterfrågan på hållbara fonder ökat kraftigt de senaste åren. Vi har i denna 

studie fördjupat oss i de mest hållbara fonderna och dess egenskaper för att undersöka om 

de skiljer sig nämnvärt från traditionella fonder.  

Genomförande: Studien jämför egenskaper hos tio extrema hållbarhetsfonder med 

indexfonder för att belysa likheter och skillnader. Studien utgår från ett tidigare konstruerat 

poängsystem för att identifiera de mest hållbara fonderna. Dessa fonder jämförs sedan i ett 

senare skede med indexfonder. Egenskaperna vi undersöker är den riskjusterade 

avkastningen, både baserat på den riskfria räntan (Sharpe) och marknadsindex (Alpha). Risk 

(Beta), värdering (P/e), hur aktiva fonderna är (Tracking error) samt hur den aktiva 

förvaltningen påverkar avkastningen (informationskvot). Vi redogör också för den 

geografiska spridningen och branschfördelningen hos de hållbara fonderna.  

Resultat: Resultatet i vår högst begränsade studie tyder på att det föreligger vissa 

skillnader som kan vara av intresse för mer omfattande studier. Bland annat pekar 

fondernas värdering (P/e-tal) på att de hållbara fonderna är högre värderade än 

indexfonderna och kan därför ses som en tillväxtinvestering. Risken som vi mätt med hjälp 

av Beta tyder däremot på motsatsen. Samtliga betavärden ligger under 1.0 och får därför 

anses vara mer åt det defensiva hållet. Den riskjusterade avkastningen jämfört med index 

(Alpha) tyder på att majoriteten av hållbarhetsfonderna presterat över indexfonderna. 
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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Göran Hägg som under uppsatsens 

gång bidragit med tips och vägledning. Vi vill även tacka Rasmus Eriksson och Anton 

Strömberg för hjälp med och tillhandahållande av deras poängsystem. Slutligen vill vi tacka 

samtliga deltagare i vår seminariegrupp för synpunkter och idéer. 
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1.  Inledning 

Efterfrågan på hållbara fonder har under de senaste åren ökat kraftigt.1 Ett allt mer 

miljösmart samhälle har lett till att folk är mer intresserade av var deras sparpengar 

placeras. Att investerare och småsparare i allt större utsträckning väljer att frångå det Tobin 

kallade den optimala portföljen, för att istället spara hållbart anser vi vara en intressant 

utveckling.2 Aktiv förvaltning av fondportföljer har historiskt sett uteslutande handlat om att 

skapa överavkastning för ägarna.3 Det får därför anses som ett relativt nytt fenomen att 

investerare är villiga att betala för en aktiv förvaltning, med vetskapen om att 

överravkastningsmålet kan bli lidande till förmån för hållbarhet. Detta antagande stärks av 

forskningen Riedl och Smeets presenterade i sin studie 2017, där de visar att investerare 

väljer att frångå finansiella incitament till förmån för deras sociala preferenser. Detta 

eftersom allt fler investerare söker investeringsalternativ som är i enlighet med både 

finansiella mål och deras värderingar.4  

Schueth beskriver i en studie från 2003 att en grupp individer känner behovet av att placera 

sina pengar på ett sådant sätt att deras sociala preferenser tillgodoses. Han pekar på att 

detta troligtvis kopplas till en positiv känsla för att individen i fråga har gjort en handling 

som gynnar andra. Vidare förklarar han att den gruppen känner ett stort behov att investera 

sitt kapital i placeringar vars målsättning bidrar till förbättringar av livskvalité genom 

finansiell stimulans.5 

Teorin Tobin påvisar, att en avvikelse från den optimala marknadsportföljen genererar lägre 

riskjusterad avkastning över tid, motsägs dock av flera olika studier.6 Bland annat av Zakri 

Bello som 2005 genomförde en studie där han jämför 42 stycken slumpmässigt valda fonder 

som inte är Sustainable responsible investments-fonder (SRI-fonder) med SRI-fonder. 

                                                                 
1 Eurosif (2016) hämtad 2018-04-22.   

2 Tobin (1958) s 65–86. 

3 Elton & Gruber, m.fl. (2010)  

4 Riedl & Smeets (2017) hämtad 2018-05-12.  

5 Schueth (2003) s 89-94. 

6 Tobin (1958) s 65–86. 
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Resultatet av studien visar att en SRI-fond och en vanlig fond inte har någon signifikant 

mätbar skillnad i sin diversifiering som enligt finansiell teori betyder att den faktiska 

avkastningen är densamma. Däremot är de fonder eller portföljer som tillämpar best-in-

class strategin likvärdig de vanliga fonderna men författarna understryker att innehavet 

mellan dessa fonder inte skiljer sig anmärkningsvärt åt.7 

I en studie av Nofsinger och Varma undersöks relationen mellan SRI-fonder och riskjusterad 

avkastning. Till skillnad från Bello avser studien att jämföra SRI-fonderna med 

konventionella fonder under finansiella kriser. Fonderna de undersöker har sitt legala säte 

beläget i USA och mäter den riskjusterade avkastningen mellan år 2000–2012. Studien 

kommer fram till att SRI-fonder presterar sämre än konventionella fonder under normala 

marknadsförhållanden men bättre under finansiella kriser.8 En annan studie som kan 

förklara det avvikande beteendet är Kahneman och Tverskys: Prospect Theory. Den menar 

att den emotionella påverkan på individer är mer negativ vid en förlust än vad den är positiv 

vid en vinst när motsvarande belopp värderas. Slutsatsen de då fastställer är att investerare 

är benägna att offra en potentiell uppgång när marknaden är i sitt normala tillstånd för att 

reducera nedåtrisken vid en finansiell kris.9  

De hållbara fondernas ökade popularitet har medfört vissa tolkningssvårigheter i 

grundfrågan: “Vad är hållbart?”. En person kan tycka att miljön är huvudfrågan medans en 

annan person tycker hållbarhet definieras som arbetet mot korruption i utsatta länder. Med 

anledning av detta har svenska Swesif påbörjat ett projekt där definitioner och kvalité 

undersöks och betygsätts utifrån fonderas hållbarhet i kategorierna: miljö, social styrning 

och bolagsstryning. Fonderna som uppfyller hållbarhetskriterierna kan således kalla sig för 

Environmental, social and governance-fonder (ESG-fonder). Trots det ökande intresset från 

både investerare och förvaltare finns i nuläget inget regelverk som legitimerar begreppet 

eller innebörden. Sverige ligger i jämförelse med andra länder långt fram i processen 

gällande hållbara fonder tack vare upprättandet av Swesif och de anslutna 

medlemsorganisationerna. Fonder som aktivt arbetar inom ESG-kriterierna omnämns på 

                                                                 
7 Bello (2005) hämtad 2018-04-29. 

8 Nofsinger & Varma, (2014) hämtad 2018-05-19. 
 
9 Kahneman & Tversky, (1979) hämtad 2018-05-10. 
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hemsidan och betygsätts vilket uppmuntrar fondförvaltarna att öka medvetenheten i dess 

investeringar.10  

I ett tidigt skede under vår litteraturundersökning stötte vi på en uppsats av Rasmus 

Eriksson och Anton Strömberg, Svenska fonders hållbarhetsarbete och förvaltningsavgifter. 

De konstruerade med hjälp av ovannämnda Swesif ett eget poängsystem utifrån fondernas 

investeringsstrategier. De rankande nästintill samtliga fonders hållbarhetsarbete på Swesif 

vilket öppnade möjligheten för oss att välja de mest extrema hållbara fonderna.11 Ett på 

decimalen noga poängsystem möjliggjorde således att vi, utifrån deras kriterier, kunde 

basera vårt urval med hög precision bland fonderna. De lyckades fylla kunskapsluckan vi 

ansåg existera bland övriga poängsystem.  

Ämnet vi berör i denna uppsats är att analysera vad som händer med en portfölj om 

småsparare och investerare frångår den optimala globalportföljen, till förmån för hållbara 

placeringar. En investerare väljer således en ny typ av inriktning i sin placeringsstrategi men 

vad investeraren får för konsekvenser av detta, utöver en mer hållbar investering vet den 

inte. Vilka uppoffringar får en person göra utifrån vissa studerade egenskaper för att 

uppfylla kraven för Swesifs ESG-fonder. Efter att vi har fördjupat oss inom ämnet är vår 

bedömning att forskningen pekar på att skillnaderna mellan ESG-fonder och traditionella 

fonder är tämligen liten. Därför har vi valt att födjupa oss i de mest extrema 

hållbarhetsfonder för att ta ett ytterligare kliv i den hållbara riktningen till skillnad från 

tidigare studier. Vad vill undersöka i denna studie är om det finns signifikanta skillnader i de 

mest extrema hållbarhetsfonderna kontra indexfonder.  

 

 

 

 

                                                                 
10 Swesif (2015). 
 
11 Eriksson & Strömberg (2017) s 23. 
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Syftet pilotstudien ämnar uppnå är: Syftet är att utifrån finansiell teori jämföra de mest 

extrema hållbarhetsfonderna med indexfonder för att analysera likheter, skillnader och 

egenskaper. 

Syftet mynnar sedermera ut till en frågeställning som lyder: Studien kommer att jämföra de 

mest extrema hållbarhetsfonderna med motsvarande indexfonder för att senare analysera 

eventuella likheter och skillnader mellan fondernas olika egenskaper. Med tillämpning av 

tidigare studier vid Linköpings universitet och kunskapsluckan inom området finner vi det 

relevant att bidra med information inom fältet. Med det i åtanke har vi valt följande 

frågeställningar:  

● Vilka likheter och skillnader kan vi observera hos hållbara fonder i jämförelse med 

indexfonder om vi utgår ifrån följande egenskaper: 

○ Värdering och Tillväxt 

○ Risk 

○ Avkastning 

○ Riskjusterad avkastning  

○ Aktiv förvaltning 

          

● Vilka likheter och skillnader går att observera då de hållbara fonderna analyseras 

utifrån: 

○ Geografisk spridning 

○ Branschfördelning 
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1.1 Avgränsning och genomförande 

För att ha möjlighet att besvara frågeställningen har vi varit tvungna att avgränsa oss. Vi har 

utifrån Eriksson och Strömbergs poängsystem valt de tio hållbara fonderna med högst 

totalpoäng då vi ansåg det vara lämpligt utifrån den tidsram uppsatsen anger. Valet föll på 

de tio mest hållbara fonderna, de mest extrema fonderna i kategorin, för att de sannolikt 

framhäver likheter och skillnader i en större grad än exempelvis en genomsnittlig 

hållbarhetsfond.  

Vi har på grund av att information angående utländska fonder är svårare att få tag i 

begränsat oss till fonder vars säte ligger i Sverige. På grund av resursbrist har vi även valt att 

begränsa oss till fonder som finns med på Swesifs hållbarhets-portal. Detta är i 

samstämmighet med Eriksson & Strömbergs poängsystem som är baserad på informationen 

som fondförvaltare har redovisat på hållbarhetsportalen.  

Det finns många olika egenskaper som går att studera kring fonder. Efter att ha överlagt 

våra alternativ kom vi fram till att vi ville studera nyckeltal som är allmänt vedertagna och 

kända. Nyckeltalen vi valt anser vi vara mest lämpliga för att besvara egenskaperna i 

frågeställningen: Tillväxt och värdering, Risk, Avkastning, Riskjusterad avkastning och Aktiv 

förvaltning. De nyckeltal vi anser mäta egenskaperna bäst är: P/e-talet, Beta-värdet, Sharpe 

ratio, Alpha-värde, Tracking error och Informationskvot. Våra förhoppningar är att 

majoriteten av läsarna känner till dessa nyckeltal. Andra avgränsningar vi gjort i vår studie är 

att studera geografisk spridning och branschfördelning. Anledningen till att vi valde dessa är 

för att få en överskådlig uppfattning av fondens innehåll. Vi ville undersöka om vissa 

branscher eller geografiska områden blev utelämnade till förmån för en hållbar investering.   
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2. Hållbar Fondförvaltning 

2.1 Tidigare forskning 

Portföljdiversifiering är ett sätt att undvika den icke-systematiska risken, företagsrisken, för 

att på så vis erhålla en portfölj med så hög riskjusterad avkastning som möjligt.12 Markowitz 

argumenterade för att rationella riskaverta individer kan konstruera optimala portföljer. 

Med optimal menar han att investeraren givet en viss risk kan maximera avkastningen.13 

Tobin visade att det endast existerar en optimal portfölj, där en ändring skulle innebära att 

avkastningen sänks relativt sett till risken, eller höjer risken till samma avkastning.14 Sharpe 

teoretiserar, givet vissa antaganden, att den optimala portföljen även är den optimerade 

globalportföljen.15 Med detta i åtanke bör alla rationella investerare följa Markowitz, Tobin 

och Sharpes teorier och därför välja en passivt förvaltad globalportfölj som endast är 

exponerad för systematisk risk. Fonder som förvaltas aktivt har genom historien haft syftet 

att försöka skapa överavkastning och generera högsta möjliga vinst för investerarna. I 

samband med den ökade efterfrågan på hållbara investeringar har den aktiva förvaltningen 

fått en delvis ny roll, att hitta investeringar som på sikt är hållbara. Detta borde enligt 

Markowitz moderna portföljteori innebära att investerare som väljer en hållbar fond är 

beredd att offra den optimala portföljen för vetskapen om att de sparar hållbart. Detta 

eftersom att hållbarhetskravet är en restriktion som fondförvaltaren tvingas följa. 

Antagandet att en portfölj som tar hänsyn till hållbarhet skulle prestera sämre över tid 

motsägs dock av fler olika studier, bland annat av Zakri Bello som 2005 genomförde en 

studie med 42 stycken SRI fonder. Han jämför sedan varje fond av de 42 med två stycken 

slumpmässigt valda fonder som inte är SRI-fonder men i liknande storlek. Resultatet av 

studien visar att en SRI-fond och en vanlig fond inte har någon signifikant mätbar skillnad i 

                                                                 
12 Berk & Demarzo (2017) s 332-333. 

13 Markowitz (1952) s 77-91. 

14 Tobin (1958) s 65-86. 

15 Sharpe (1963) s 277-293. 
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sin diversifiering som enligt finansiell teori betyder att den faktiska avkastningen är 

densamma. Studien visade även att skillnaderna mellan de olika fonderna inte var mätbar 

utifrån flera undersökta egenskaper. Exempelvis beskriver Bello att Sharpe Ration hos SRI-

fonderna var högre än hos de fonder han jämfört med. Bello uttrycker även i sin studie att 

trots det mer begränsade investeringsutrymme en SRI-fond har uppkommer inte 

diversifieringsproblem i fonden.16  

Fler studier har genomförts inom området hållbar fondförvaltning som stärker antagandet 

att det inte finns några signifikanta skillnader mellan hållbara fonder och de mer 

traditionella fonderna. Bland annat har Niclas Kreander arbetat med en studie om skillnaden 

i den riskjusterade avkastningen. I studien finner han inga stöd åt att det faktiskt finns en 

skillnad vilket således betyder att sambandet mellan en hållbar fond och en traditionell fond 

är neutral.17 En annan ekonom vid namn Meir Statman kommer fram till liknande resultat. 

Han jämför i sitt första skede av studien skillnaden i riskjusterad avkastning mellan två 

stycken index, Domini Social Index och S & P 500, mellan åren 1990 och 1998. Precis som 

Kreander finner Statman inte någon signifikant skillnad mellan en SRI-bolag och de 

traditionella bolagen. I sitt andra skede av studie, den utökade delen, undersöker han 

fonder istället för index men precis som i fallet för index finner han ingen signifikant skillnad 

mellan SRI-fonder och den finansiella prestationen.18  

Gunther Capelle-Blancard och Stephanie Monjon gjorde en studie i angränsande ämne 

2014. De undersöker om den riskjusterade avkastningen påverkas eller är direkt avgörande 

hos en fond eller portfölj med olika typer av screen-strategier. Författarna visar att 

screening som utesluter vissa sin-stocks (syndiga aktier), det vill säga en sektorbaserad 

screening, har ett negativt samband med den riskjusterade avkastningen. De fonder eller 

portföljer som tillämpar best-in-class strategin visar sig ha en riskjusterad avkastning som är 

likvärdig de vanliga fonderna men författarna understryker att innehavet mellan dessa 

fonder inte skiljer sig anmärkningsvärt åt.19 

                                                                 
16 Bello (2005) hämtad 18-04-29.  

17 Kreander (2001) hämtad 18-05-27. 
 
18 Statman (2000) hämtad 18-05-30. 
 
19 Capelle-Blancard & Monjon (2014) s 494–520. 
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I en portföljutvärdering är det första en investerare bör titta på, enligt Bodie, Kane och 

Marcus, avkastning och risk.20 För att undersöka risk och avkastning samt de övriga 

egenskaperna finns det flera olika mått och nyckeltal man kan använda sig av. Vi kommer i 

denna uppsats, för att besvara våra frågeställningar, använda några av nyckeltalen vi nämnt 

i kapitlet när vi utvärderar och jämför ESG-fonderna med indexfonder. Nyckeltalen vi 

kommer använda är Alpha, Beta, Sharpe ratio, Tracking error, Informationskvot och P/e-tal. 

Övergripande förklaringar till dessa mått går att finna i metodkapitlet. 

   

                                                                 
20 Bodie & Marcus m.fl (2014) s 835.   



13 
 

2.2 Klassificering av hållbarhetsstrategier 

För att förstå hur Strömberg och Eriksson har kommit fram till sina resultat och 

poängsystem krävs det förkunskaper gällande de strategier en ESG-förvaltad fond kan 

använda sig av. 

Eurosif, som är den ledande organisationen för främjandet av ansvarsfulla investeringar, har 

arbetat fram olika strategier för att bringa klarhet i detta problem. Dessa strategier är 

exkludering, normbaserad screening, impact investing, engagemang & röstning, ESG-

integrering, bäst i klassen och tematisk inriktning. Swesif presenterade under 2017 en ny typ 

av fondfaktablad, benämnd som Hållbarhetsprofilen, där respektive förvaltare själv får 

redogöra för vad fonden tar hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Exkludering 

Denna strategi bygger på att förvaltaren väljer att exkludera investeringar i vissa företag 

eller branscher på grund av att förvaltaren inte anser att företaget uppfyller önskade krav på 

exempelvis moraletik eller miljöarbete. Vanligtvis sker detta via en process som kallas för 

screening som går ut på att förvaltaren söker igenom företag eller branscher efter 

exempelvis produkter eller tjänster som inte anses vara i linje med fondens norm. En vanlig 

avgränsning som fondförvaltaren använder sig av är att bara investera i exempelvis företag 

med 5 procent av sina totala intäkter från vapen, där allt över detta utesluts. Vanligast är 

det att exkludera företag som är involverade i vapentillverkning, tobak, kärnkraft och 

pornografi. Landet som nyttjar strategin flitigast är Schweiz följt av Tyskland.21  

Inkludering 

Här väljer förvaltaren att inkludera bolag eller investeringar som denne anser vara i linje 

med vad portföljen står för. Vanligast är att inkludera bolag som exempelvis har ett gediget 

miljöarbete eller att de aktivt jobbar mot barnarbete. Även bolag som enligt ESG-kriterierna 

                                                                 
21 Eurosif (2016) s 50. 
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anses som hållbara är vanligt att inkludera i portföljen med denna strategi. Detta 

tillvägagångssätt är snabbt växande, inte bara i Europa utan över hela världen.22  

Engagemang 

”Engagement and voting” är den tredje mest populära strategin efter exkludering och 

normbaserad screening. Innebörden i denna strategi är att ägarna, alltså aktie-innehavarna, 

väljer att agera och engagera sig för att påverka att företaget rör sig i vad de anser vara rätt 

riktning inom exempelvis hållbarhets- och arbetsvillkor. Huvudorsaken till att de väljer att 

engagera sig i detta är enligt Eurosif att ägarna vill maximera den riskjusterade 

avkastningen, förbättra de etiska och moraliska aspekterna inom företaget samt bidra till 

hållbar tillväxt. Även denna strategi är på uppgång och växte mellan 2013–2015 med 30 

procent. Mest populär är den i Storbritannien där Eurosif uppskattar att värdet av kapitalet 

förvaltat med denna strategi 2015 uppgick till 2.5 biljoner Euro. På andraplatsen finner vi 

Schweiz vars motsvarande värde uppskattas till 650 miljarder Euro.23 

Påverkansinvesteringar 

Strategin kallas även för “impact investing” bygger på att fonden försöker göra samhälleliga 

eller miljömässiga förändringar genom att investera i, för fondens syfte, relevanta företag 

eller projekt. Även denna strategi är tämligen nyetablerad och har inte fått sitt stora 

genomslag i Sverige ännu. Strategin har blivit allt mer förekommande den senaste tiden och 

mellan 2011–2015 ökade impact investing i Europa med hela 1124 procent. Det finns flera 

olika orsaker till att förvaltare väljer att nyttja denna strategi varpå den ledande är att bidra 

till hållbar utveckling.24 

 

  

                                                                 
22 Eurosif (2016) s 50. 

23 Eurosif (2016) s 22-24. 

24 Eurosif (2016) s 36–47.  
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Normbaserad screening 

Normbaserad screening är den snabbast växande strategin av de sju med en värdeökning 

från 1 biljon euro till 2,3 biljoner euro mellan 2009–2011. Strategin bygger på internationella 

konventioner om miljöfrågor och mänskliga rättigheter, där förvaltaren aktivt väljer bort 

företag som bryter mot globala normer utfärdade av exempelvis FN eller OECD. Det 

sammanlagda värdet av fonder förvaltade med denna strategi uppgår idag till nästan 5 

biljoner euro.25 

Bäst-i-klassen 

Denna strategi handlar om att investeraren väljer företaget med högst ESG-rating i varje 

bransch. Detta innebär att en fond exempelvis får investera i företag som sysslar med fossila 

bränslen men bara de som är högst rankade och anses vara den mest fördelaktiga utifrån 

ESG-kriterier. Denna strategi har vuxit påtagligt senaste åren och mellan 2014–2016 ökade 

värdet av fonderna med 40 procent. Den är populär i hela Europa och strategin tillämpas 

främst i Frankrike.26 

Hållbara temainvesteringar  

Strategin går ut på att investera i etiska företag som har ett långsiktigt perspektiv. Till 

skillnad från andra strategier utgår alltså detta inte utifrån en kortsiktig lösning utan främjar 

företag som försöker ändra samhället i större utsträckning. På sätt och vis kan vi säga att 

portföljen väljs utifrån bäst-i-klassen strategin där de största företagen med mest lämpad 

hållbarhetsprofil får ingå.27 För att fonderna ska kunna titulera sig som användare av 

strategin krävs det att de använder ESG-analyser eller screen of investment.28  

 

                                                                 
25 Swesif (2012) “Hållbara och ansvarsfulla investeringar” hämtad 2018-05-07. 

26 Eurosif (2016) s 12-14. 

27 sriservices.co.uk (2018) “Sustainability Themed funds” hämtad 2018-05-07. 

28 Eurosif (2016) s 17-18.     
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 2.3 Poängsystem 

Nedan ämnar vi förklara övergripande hur poängsystemet från Eriksson och Strömberg är 

utformat och vilka egenskaper som genererade poäng.  

Exkluderingsstrategi 

Strömberg och Eriksson valde att, bland annat, undersöka hur stor del av fondens 

omsättning som tilläts komma från kontroversiella branscher. De subtraherade sedan den 

tillåtna procentsatsen från 1 och det resulterade i poäng mellan 0-1 för den specifika 

branschen. Sektorerna som valdes att titta på i enlighet med Swesifs hållbarhetsarbete var 

Klusterbomber, Personminor, Kemiska och biologiska vapen, Kärnvapen, Vapen och/eller 

krigsmateriel, Alkohol, Tobak, Kommersiell spelverksamhet, Pornografi och Fossila bränslen 

(olja, gas, kol). Här kunde alltså fonden samla på sig en maxpoäng på 10 om förvaltaren valt 

att utesluta all omsättning från samtliga uppräknade branscher.      

Vidare vad det gäller exkludering valde de även att ta hänsyn till huruvida fonden valt att 

utesluta företag som inte tar hänsyn till internationella normer, detta genererade två poäng. 

Att fonden inte valde att investera i bolag vars förändringsvilja eller försök att komma 

tillrätta med påvisade problem genererade en poäng. Här kunde alltså fonden samla på sig 

max två poäng då båda alternativen samtidigt inte är möjliga.  

Det sista poängsamlande kriteriet inom exkludering var huruvida fonden väljer att avstå att 

investera i vissa länder eller räntebärande papper från specifika stater. Detta genererade en 

poäng.29 

Inkludering 

Att aktivt välja in bolag i sin fond som uppnår efterfrågade kriterier är ett effektivt sätt att 

påverka marknaden. Här har Eriksson och Strömberg valt att tilldela två poäng till förvaltare 

som anser att ett företags hållbarhetsarbete är direkt avgörande för val av bolag. Ett poäng 

                                                                 
29 Eriksson & Strömberg (2017) s 23. 
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har tilldelats om förvaltaren har tagit hänsyn till företagets hållbarhetsarbete. Maxpoäng blir 

alltså två.  

Vidare har de valt att räkna med temainvesteringar eller “impact investing” som det också 

heter i deras poängsystem. Här får fonden en poäng om den väljer in bolag från ett 

hållbarhetsrelaterat tema, exempelvis vattenmiljö eller social hållbarhet. Om fonden enbart 

investerar i bolag eller projekt som har mätbar miljö- eller samhällsnytta, impact investing, 

tilldelas fonden en poäng.30  

Påverkan 

Poängfördelningen i denna kategori gick till så att en poäng tilldelades om fonden 

påverkade bolaget i egen regi, om bolagspåverkan skedde i samarbete med andra 

investerare och om Bolagspåverkan skedde genom externa leverantörer. Även om fonden 

aktivt deltar och röstar på bolagsstämmor och om fonden deltar i valberedningar för att 

påverka styrelsens sammansättning resulterade i en poäng. Poängfördelningen här var alltså 

mellan noll och fem.31  

Resurser 

Resurser i detta avseende handlar om vad som används för att se till att bolagen som 

inkluderas är hållbara, och även att de följs upp och kontrolleras. I hållbarhetsprofilen går 

det att finna vilka resurser som respektive fond använder för ändamålet. Här tilldelades 

fonden en poäng om denne använder interna resurser för hållbarhetsanalys och 

bolagspåverkan. Eriksson och Strömberg valde att inte skilja på interna och externa resurser 

då de inte ansåg det vara av stor vikt, utan istället hur mycket resurser och vad de användes 

till. Således tilldelades även en poäng om fonden använde externa resurser för 

hållbarhetsanalys och bolagspåverkan. Här är det alltså möjligt att erhålla mellan noll till två 

poäng.32 

 

                                                                 
30 Ibid s 24. 

31 Ibid s 28. 

32 Ibid s 29. 
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Transparens  

Handlar om att fonden är öppen och gärna delger information om deras innehav och 

strategier. Om fondens innehav publiceras på fondbolagets hemsida resulterar det i en 

poäng, om fondens koldioxidavtryck redovisas årligen på fondbolagets hemsida och om 

fonden publicerar vilka bolag som av hållbarhetsskäl är underkända för investering, 

genererar det också en poäng. Om fondbolaget publicerar hållbarhetsrapporter årligen samt 

om fondbolaget publicerar fondbolagens förenings hållbarhetsöversikt resulterar även de i 

en poäng. Poängskörden landar således mellan noll och fem.33 

Sammanfattningsvis sammanställer vi i tabell 2.1 vad varje kategori kan generera för 

maxpoäng, varje kategoris minimumpoäng är 0.   

Tabell 2.1. Poängsystemets utformning 

Strategi Maxpoäng 

Exkludering 13 

Inkludering 4 

Påverkansinvesteringar 5 

Resurser 2 

Transparens 5 

SUMMA 29 

Källa: Eriksson & Strömberg, 2017. 

Som tabell 2.1 visar landar maxpoängen för vad en fond kan erhålla på 29 poäng. Den lägsta 

redovisade poängen som Eriksson och Strömberg räknade fram baserat på deras system var 

tre och medelvärdet bland de 414 fonderna var 16,62.  

 

  

                                                                 
33 Ibid s 29–30. 
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3. Metod 

För att uppnå studiens syfte framtog vi ett antal forskningsfrågor som vi besvarar med hjälp 

av en pilotstudie. Vad det får för konsekvenser hos personer med hållbara finansiella 

incitament. Vi kommer använda oss av sekundärdata och egna beräkningar i studien. 

Anledningen till att vi använder oss av sekundärdata är att siffrorna Morningstar presenterat 

får anses vara mer korrekta än om vi gjort samma uträkningar.  

3.1 Tillvägagångssätt 

Vi kommer i uppsatsen att jämföra de tio fonder som utifrån Eriksson och Strömbergs 

poängsystem fått högst hållbarhetspoäng med indexfonder. Vi kommer att undersöka olika 

egenskaper hos fonderna för att urskilja likheter och skillnader. Egenskaperna vi anser vara 

mest relevanta för att uppnå studiens syfte är Tillväxt och värdering, Risk, Avkastning, 

Riskjusterad avkastning och Aktiv förvaltning. Tillväxt och värdering talar om huruvida 

fonden är en tillväxtinvestering eller värdeinvestering baserat på höga eller låga P/e-tal. Risk 

och avkastning är troligtvis huvudincitamentet för att investera i en fond då syftet är att 

spara. För att mäta detta kommer vi använda oss av Alphavärde och Sharpe-ratio. Den 

aktiva förvaltningen anser vi vara en viktig egenskap att mäta därför att det är intressant att 

se hur aktiva de extremt hållbara fonderna är. Vi kommer även att undersöka 

hållbarhetsfondernas branschspridning samt geografisk spridning för att på så vis 

förhoppningsvis kunna urskilja att vissa länder och branscher utesluts till följd av 

hållbarhetskrav. Vi ämnar i vår studie att utgå från en relativt liten mängd datamaterial på 

ett stort område. Studien kommer därför ses som en pilotstudie där vi påvisar likheter och 

skillnader som kan ligga till grund för en större mer omfattande studie. 

Anledningen till att vi valt att jämföra hållbarhetsfonderna med respektive indexfond är för 

att vi vill se hur de hållbara fonderna skiljer sig från den generella marknaden. För att vidare 

ha möjlighet att identifiera avvikande egenskaper hos fonderna kommer vi jämföra de 

utvalda fonderna med motsvarande indexfonder. Urvalet av dessa skedde slumpmässigt 
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utifrån det svenska indexutbudet då vi inte anser valet av specifik indexfond vara av vikt 

eftersom samtliga följer index.  

Indexfonderna nedan är de vi kommer använda som jämförelsefonder: 

Asien - Swedbank Robur access Asien 

Europa - SEB Europa indexfond LUX 

Nordamerika - SEB USA indexfond 

Sverige - SEB Sverige Indexfond 

Global indexfond - Swedbank robur access global. 

Sydamerika, Afrika, Oceanien och Antarktis har utelämnats då ingen av fonderna 

presenterade i Eriksson och Strömbergs ESG-system har sina största innehav i dessa. 

3.2 Val av poängsystem 

Det finns flera olika aktörer som betygsätter fonder efter deras hållbarhetsarbete där den 

kanske största aktören är Morningstar. Anledningen till att vi inte valde att förlita oss på 

Morningstars hållbarhetsbetyg är för att de endast väljer att undersöka en viss procentsats 

av fondens totala innehåll. Det kan därför leda till en missvisande eller felaktig bild av vad 

fonden egentligen innehåller. En annan stor aktör på marknaden inom ranking för hållbara 

fonder är Thomson Reuters. De har två stycken rankingsystem som de kallar: Thomson 

Reuters ESG score34 och Thomson Reuters ESG combined score.35 Denna aktör tyckte inte vi 

stämde överens med vår studies syfte då de bland annat grundat poängsystemet på 

skandaler och kontroversiella händelser. Efter att ha fördjupat oss i uppsatsen skriven av 

Eriksson och Strömberg anser vi att poängsystemet de arbetat fram med hjälp av 

hållbarhetsportalen har en större täckning av fondernas innehåll och ger oss ett relevant 

hållbarhetsbetyg. Således föll valet på deras poängsystem med anledning av de 

poänggivande kriterier poängsystemet bestod av.  

                                                                 
34 Thomson Reuters (2017) hämtad 2018-05-17.  
35 Ibid. 
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3.3 Nyckeltal 

Efter att ha överlagt våra alternativ kom vi fram till att vi ville studera nyckeltal som är 

allmänt vedertagna och kända. De vi valt att studera är därför P/e-talet, Beta-värdet, Alpha, 

Tracking error, informationskvot samt Sharpe ratio, för att i enlighet med Bodie, Kane och 

Marcus undersöka avkastning risk och även innehåll.36 Vår förhoppning är att majoriteten av 

läsarna känner till dessa nyckeltal. Vidare har vi valt att studera geografisk spridning och 

branschfördelning. Anledningen till att vi valde dessa är för att vi vill undersöka om det finns 

geografiska områden eller branscher som systematiskt utesluts när fonderna klassas som 

hållbara. En annan bidragande orsak var att vi fann tydligt presenterade data under 

uppstarten av uppsatsen.   

Alpha 

Alpha är en viktig parameter i Capital Asset Model (CAPM) och visar hur fondens avkastning 

har presterat i förhållande till sin marknadsrisk. Ett positivt alpha indikerar att fonden har 

slagit index med hänsyn till risken, ett negativt alpha visar således motsatsen, medan ett 

alpha-värde på noll visar att fonden följer index med hänsyn till risken portföljen är utsatt 

för.37 Något läsaren bör vara medveten om är att indexfonderna är jämförda med ett annat 

underliggande index för respektive geografisk placering och uppvisar därför ett alphavärde 

som avviker från 0. 

𝛼 =  𝑟𝑝 − [𝑟𝑓 + (𝑟𝑚 − 𝑟𝑟)𝛽] 

 

rp = förväntad avkastning från portfölj 

rm= marknadsavkastning 

rr = riskfri ränta 

𝛽= beta 

 

                                                                 
36 Bodie & Kane m.fl. (2014) ”Investements” s 135. 

37 Berk & Demarzo (2017) ”Corporate finance” s 478. 
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Beta 

Precis som alpha är betavärdet en viktig parameter i CAPM, är ett mått på volatiliteten eller 

den systematiska risk som en portfölj har jämförelsevis med ett index. Ett Betavärde på 

exempelvis 1, skulle innebära att portföljen precis följer marknadsportföljen. Ett värde på 

noll betyder således att portföljen är oberoende av hur marknaden som helhet rör sig. Ett 

negativt värde betyder att portföljen tenderar att röra sig i marknadsportföljens motsatta 

riktning. Investeringar med ett negativt beta används oftast som en typ av säkerhet under 

ostadiga tider då investeringar med ett negativt beta tenderar att röra sig uppåt om börsen 

går nedåt. Berk och Demarzo sammanfattar i sin bok “Corporate Finance” betavärdet som: 

“The beta of a security is the expected % change in its return given a 1% change in the return 

of the market portfolio”.38 

 𝛽𝛼 =
𝐶𝑜𝑣(𝑟𝛼,𝑟𝑝)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑝)
 

 

ra= tillgångens avkastning. 

rp= refernsportföljens avkastning. 

                                                                 
38 Berk & Demarzo (2017) ”Corporate finance” s 75. 
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Sharpe-ratio 

För att få en så rättvis bild av fonderna som möjligt kommer vi inte lägga någon större vikt 

vid avkastningen på fonderna utan att justera för risk. Sharpe-ratio är ett mått på hur en 

portfölj presterar med hänsyn till risken (volatiliteten) i portföljen. Med andra ord är det ett 

mått på den riskjusterade avkastningen, med den riskfria räntan som bas.39 För att läsaren 

ska få en uppfattning om vad som är bra eller mindre bra, brukar nyckel-regeln vara att ett 

högre värde på Sharpe-ratio är att föredra. Detta blir intuitivt rent matematiskt då vi har 

avkastningen i täljaren och svängningar i nämnaren. En högre täljare och lägre nämnare 

resulterar i ett större tal.  

Sharpe-ratio = 
𝑟𝑝−𝑟𝑟

𝜎𝑝
 

rp  = förväntad avkastning från portfölj 

rr  = riskfri ränta 

𝜎𝑝= portföljens standardavvikelse 

 

Tracking error  

Tracking error (aktiv risk) är ett nyckeltal som visar hur mycket fondens avkastning svänger i 

värde förhållande till jämförelseindexet. Desto lägre aktiv risk fonden uppvisar desto mer 

tenderar den att följa indexet. En högre aktiv risk innebär således att fonden tenderar att 

avvika desto mer från index. Den aktiva risken beräknas som standardavvikelsen hos 

differensen mellan fonden och jämförelseindexet avkastning. Tracking error kan tolkas som 

residualerna hos ESG-fonden kontra jämförande index.40 Talet redovisas i procent. 

Tracking error =√
𝛴(𝒓𝒇,𝒕− 𝒓𝒊,𝒕)𝟐

𝑵
 

𝑟𝑓 = avkastning fonder 

𝑟𝑖 = avkastning indexfond 

𝑁 = antal tidsperioder 

                                                                 
39 Bodie, Kane & Marcus (2014) ”Investements” s 840.  

40.Bodie, Kane & Marcus (2014) ”Investements” s 956.   
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Informationskvot 

Beräknas som den aktiva avkastningen dividerat med tracking error. Informationskvoten 

visar därför hur mycket överavkastning i förhållande till jämförelseindexet den aktiva 

förvaltningen bidragit till. En hög överavkastning och låg risk resulterar således i en hög 

informationskvot.41  

Informationskvot = 
𝑟𝑓−𝑟𝑖

𝑇𝐸
, 

𝑟𝑓 = avkastning fonder 

𝑟𝑖 = avkastning indexfond 

𝑇𝐸 = fondens trackning error 

 
P/e-tal 

Det är ett mått på huruvida en aktie är över eller undervärderad baserat på idén att aktiens 

värde är proportionerligt med vinsten som aktien genererar. Talet beräknas genom att 

dividera priset på aktien med vinsten på aktien. Eftersom att P/e-talet tar hänsyn till 

bolagets egna kapital bör användningen av det göras med försiktighet, framförallt i fall då 

firmor med olika belåningsgrader jämförs med varandra. P/e-tal kan variera kraftigt mellan 

olika branscher och bör även här användas med försiktighet. Nyckeltalet tenderar att bli 

högt i företag med stor tillväxt och lägre i företag ansedda att ta en större risk. Det är svårt 

att säga vad som är rimligt då det varierar beroende på en rad olika variabler men 2015 var 

median P/e-talet runt 21 i USA.42 Vi kommer i denna studie att använda oss av P/e-talet för 

att identifiera en portfölj som en tillväxt- eller värdeinvestering. I fonder beräknas P/e-talet 

som det viktade P/e-värdet för fondens alla innehav.  

 

P/e = 
𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑡 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠

𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

                                                                 
41 Investopedia (2018) “Information ratio” hämtad 2018-06-15.  

42 Berk & Demarzo (2013) ”Corporate finance” s 41.  
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3.4 Metodkritik  

Reliabiliteten i studien är av högsta vikt i uppsatser då studien ska kunna göras om med 

samma eller olika forskare vid ett annat tillfälle och ändå komma fram till samma resultat. 

Studien vi genomfört har haft som mål att kunna återupprepas vid intresse från exempelvis 

studenter eller forskare. Med anledning av detta har vi försökt arbete objektivt med den 

data vi bearbetat under arbetets gång.43 Vi anser att studien kan ha en bristande reliabilitet i 

urvalet av de tio fonderna där ett antal fonder erhöll samma hållbarhetspoäng. Plats nio och 

tio på listan slumpades därför fram vilket möjligtvis skulle sänka reliabiliteten en aning. I 

övrigt anser vi studien ha en hög reliabilitet då de valda nyckeltalen representerar 

egenskaperna studien avser undersöka. Precisionen blir inte lidande och uträkningarna i 

Excel är tydligt presenterade.   

Studien antar vi även ha en bra replikerbarhet som på sätt och vis angränsar till 

reliabiliteten. Siffrorna vi tagit från legitimerade och välbesökta webbsidor finns till 

allmänhetens förfogande vilket gör att vår studie med enkelhet kan replikeras ifall samma 

sekundärkällor används.  

Validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta. Kopplingen mellan empiri och 

begreppsbildning är fundamentalt för att studien ska upprätthålla en hög validitet. 

Problematik med validitet kan uppstå då mätmetoden studien tagit avstamp i valt fel 

mätmetod vilket kan resultera i systematiska avvikelser som även kallas validitetsproblem. I 

studien har vi, för att uppnå så hög validitet som möjligt, utgått ifrån finansiellt teoretiskt 

accepterade nyckeltal i vår studie om hållbara fonder44. Vid studiens start fann vi Eriksson 

och Strömbergs poängsystem vilket vi ansåg vara till stor hjälp i urvalsprocessen till de tio 

mest hållbara fonderna, den data de presenterat var högst relevant för att besvara vår 

frågeställning. Övrig information om fonderna har vi främst funnit hos Morningstar och 

Avanza vilka får anses som tillförlitliga och således en hög validitet.  

                                                                 
43 Svensson & Teorell (2007) s 55–59. 

44 Ibid. 
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Avslutningsvis kan generaliserbarheten i arbetet antas vara relativt låg. Anledning till detta 

är att uppsatsen har som mål att fördjupa sig i extremt hållbara fonder utifrån valda 

egenskaper. Följaktligen blir generaliserbarheten svagare men vi anser detta vara 

nödvändigt för att kunna uppnå det angivna syftet.  

 

 

  



27 
 

4. Resultat och Analys 

4.1 Presentation av Fonder 

I tabell 4.1 presenteras de tio fonder som enligt Eriksson och Strömbergs poängsystem är de 

mest hållbara baserat på Swesifs hållbarhetsportal. En kort beskrivning av fonden, 

fondutgivare, hållbarhetspoäng samt dennes namn uppvisas i tabell 4.1. Den högsta 

poängen bland fonderna är 26,75 vilket tre fonder har tilldelats. Dessa är Handelsbanken 

Tillväxtmarknad, SEB hållbarhetsfond och Handelsbanken Hållbar Energi som därav delar på 

förstaplatsen. På tionde plats landade Swedbank Robur Ethica Global tillsammans med 

Swedbank Robur Ethica Global MEGA på 24,85 poäng. För en mer utförlig presentation av 

respektive fond hänvisar vi till Appendix.  

Tabell 4.1. De tio mest hållbara fonderna. 

Namn Beskrivning Fondutgivare Hållbarhets

poäng 

Handelsbanken 

Tillväxtmarknad Tema 

(Criteria) 

Fonden är en temafond vars 

huvudsakliga inriktning är 

tillväxtmarknader.  

Handelsbanken 

Fonder AB 

26,75 

SEB Hållbarhetsfond 

Global 

Fondens huvudfokus är hållbarhet och 

jobbar aktivt med exkludering.  

SEB 

Investment 

Management 

AB 

26,75 

Handelsbanken Hållbar 

Energi (Criteria) 

Fonden placerar globalt i företag som 

utvecklar eller nyttjar teknologier och 

strategier för att begränsa påverkan på 

den globala uppvärmningen. 

Handelsbanken 

Fonder AB 

26,75 

Handelsbanken 

Amerika Tema 

(Criteria) 

Fonden investerar i aktier som i 

huvudsak är utgivna av företag i USA, 

men även Kanada och Mexiko. Fondens 

uttalade huvudteman är demografi, 

produktivitet, livsstilar och miljö. 

Handelsbanken 

Fonder AB 

25,75 

Handelsbanken Global 

Tema (Criteria) 

Fonden placerar endast inom ramarna 

för internationella normer och riktlinjer 

för miljö, socialt ansvar och 

Handelsbanken 

Fonder AB 

25,75 
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ägarstyrning 

Handelsbanken Europa 

Tema (Criteria) 

Fonden är aktivt förvaltad och som 

namnet indikerar placerar fonden i 

aktier på den europeiska marknaden. 

Dock har fonden möjlighet att placera 

10 procent i värdepapper vars bolag inte 

är placerade i Europa. 

Handelsbanken 

Fonder AB 

25,75 

SPP Grön 

Obligationsfond 

Investerar i gröna obligationer och är en 

aktivt förvaltad räntefond. En grön 

obligation innebär att fonden placerar i 

obligationer och liknande räntebärande 

finansiella instrument med allmänt 

kända hållbarhetsteman.  

SPP Fonder AB 25,75 

Swedbank Robur 

Talenten Aktiefond 

MEGA 

Investerar vanligtvis 50 procent av sitt 

innehav i svenska aktier och resterande 

50 procent i utländska aktier. Fonden 

följer Svenska kyrkans finanspolicy och 

således deras hållbarhetskriterier. 

Swedbank 

Robur Fonder 

AB 

25 

Swedbank Robur 

Ethica Global 

Fonden har en aktiv investeringsstrategi 

och investerar inom olika branscher 

samt bolag med en gräns på 30 procent 

innehav på den svenska 

aktiemarknaden.  

Swedbank 

Robur Fonder 

AB 

24,85 

Swedbank Robur 

Ethica Global MEGA 

Fonden jobbar med exkludering och 

väljer bort företag som kränker 

internationella normer och som har 

koppling till vapen, krigsmateriel, 

alkohol, tobak, spel och pornografi.  

Swedbank 

Robur Fonder 

AB 

24,85 

Källa: Morningstar (2018), Avanza (2018) och Eriksson & Strömberg (2017). 

Högst hållbarhetspoäng har två Criteria-fonder från handelsbanken samt en hållbarhetsfond 

från SEB fått. Vi ser i tabellen att handelsbankens Criteria-fonder är de som dominerar 

hållbarhetslistan enligt angivet poängsystem. Criteria-fonder är sådana fonder där vissa 

kriterier måste uppfyllas av företag för att förvaltataren ska investera i det. Handelsbankens 

Criteria-fonder verkar dominera den extrem-hållbara fondmarknaden. Vidare ser vi att det 

är en obligationsfond utgiven av SPP som tilldelas plats 7.  På plats 8–10 hittar vi 

globalfonder utgivna av Swedbank. 
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4.2 Riskjusterad Avkastning 

Nedan, i tabell 4.2, presenteras fondernas Alpha-och Sharpe-värden. De kursiva siffrorna i 

tabellen är indexfondens motsvarande värde. Värdena är beräknade på historisk data från 

de senaste 36 månaderna 

Tabell 4.2. Alpha-och Sharpe-värden 

Namn Alpha Sharpe 

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (Criteria) 2,0 
(-0,7) 

0,76 
(0,62) 

SEB Hållbarhetsfond Global -0,7 
(-0,9) 

0,50 
(0,74) 

Handelsbanken Hållbar Energi (Criteria) 8,8 
(-0,4) 

0,52 
(0,36) 

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) -1,8 
(-0,9) 

0,70 
(0,74) 

Handelsbanken Global Tema (Criteria) 1,5 
(-0,9) 

0,74 
(0,74) 

Handelsbanken Europa Tema (Criteria) 0,2 
(-0,4) 

0,38 
(0,36) 

SPP Grön Obligationsfond 0,5 
(2,6) 

0,91 
(0,42) 

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 0,3 
(2,6) 

0,45 
(0,42) 

Swedbank Robur Ethica Global -0,8 
(-0.9) 

0,54 
(0,74) 

Swedbank Robur Ethica Global MEGA -0,5 
(-0,9) 

0,57 
(0,74) 

Källa: Morningstar (2018). 

Sju av våra tio ESG-fonder har högre alphavärde än deras respektive indexfond. Detta 

innebär att dessa fonder givet risken (beta) har haft högre avkastning än indexfonderna. 
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Skulle detta vara fallet på ett mer generellt plan för extrema ESG-fonder skulle det alltså 

vara förmånligt att investera i fonder styrda av ESG-kriterier kontra indexfonder. Vilket i 

längden skulle göra de mest hållbara fonderna mer attraktiva på marknaden då 

avkastningen är en fundamental del hos investerare. Vi anser dock inte att alphavärdena är 

högre än vad som kan anses vara normalt för fonder. Att de befinner sig något högre än 

indexfondernas respektive värde är rimligt med tanke på att ESG-fonderna är aktivt 

förvaltade.   

Vi finner i tabell 4.2 att fem av tio värden för sharpe ratio, den riskjusterade avkastningen 

med hänsyn till den riskfria räntan, ligger över indexfondens motsvarande värde. Vårt 

datamaterial antyder att det är svårt att fastställa några skillnader i detta nyckeltal. Det 

anser vi vara anmärkningsvärt då indexfonderna är styrda till att innehålla en viss typ av 

portfölj för att avspegla index, medan ESG-fonderna kan investera mer valfritt. Det finns 

därför mer frihet och utrymme att manövrera för ESG-fonderna för att få en så hög 

riskjusterad avkastning som möjligt. Dock har vi tidigare nämnt att ESG-fondernas 

huvudmål, trots den aktiva förvaltningen, inte är att skapa överavkastning till förmån för 

miljön. Vi kan därför inte, i enlighet med Bello, fastslå att sharpe ration hos ESG-fonderna är 

högre än respektive fonds jämförelseindex. Det avvikande resultatet beror troligtvis på 

antalet undersökta fonder eller poängsystemet som låg till grund för Bellos val av fonder. 

4.3 Avkastning och aktiv förvaltning 

Tabell 4.3 visar fondernas informationskvot samt tracking error. I kursiv stil presenteras 

indexfondens respektive värde. Tracking error är beräknat på kvartalsrapporter mellan åren 

2014–2017 för varje ESG-fond jämfört med respektive indexfond. I nämnaren är N som har 

antagit värdet 16 för samtliga fonder förutom SPP Grön Obligationsfond där stickprovet 

antog värdet 11. 
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Tabell 4.3. Informationskvot och Tracking Error 

Namn Info.kvot Tracking 

Error 
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (Criteria) 0,96 2,09% 

SEB Hållbarhetsfond Global -0,22 3,20% 

Handelsbanken Hållbar Energi (Criteria) 1,29 6,81% 

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) -0,79 2,27% 

Handelsbanken Global Tema (Criteria) 0,39 3,82% 

Handelsbanken Europa Tema (Criteria) 0,13 1,55% 

SPP Grön Obligationsfond 0,1 5,06% 

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 0,17 1,72% 

Swedbank Robur Ethica Global -0,26 3,13% 

Swedbank Robur Ethica Global MEGA -0,16 3,04% 

Källa: Morningstar (2018). 

ESG-fondernas tracking error ligger mellan 1,53 och 6,81 procent. Detta pekar på att 

samtliga fonder vi valt att undersöka avviker från index, vissa mer andra mindre. Eftersom 

att fonderna är aktivt förvaltade anser vi att de borde förekomma en viss grad av tracking 

error då tanken med aktiv förvaltning inte är att det ska vara “indexkramare”. Även här bör 

investeraren ha i bakhuvudet att det primära målet för ESG-fonderna inte handlar om 

överavkastning, utan hållbara investeringar. Vi anser det nämnvärt att det är två 

specialiserade fonder vars tracking error sticker ut, dessa är den gröna obligationsfonden 

och handelsbankens hållbarhetsfond. Angående huruvida den aktiva förvaltningen har lönat 

sig eller inte, ser vi att det är två fonder som har en informationskvot över 0,5, vilket vi anser 

vara bra då måttet visar riskjusterad avkastning relaterat till jämförelseindex. Vi finner att 

fyra stycken ligger i intervallet mellan 0 och 0,5 och de sista fyra är negativa. Ett negativt 

värde på informationskvoten indikerar således att fonden har gått sämre än sitt 

jämförelseindex. Det är alltså sex av tio fonder som har presterat bättre än indexet justerat 

för risken. 
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4.4 Risk och värdering 

Tabell 4.4 visar fondernas Betavärde samt P/e-tal. I kursiv stil presenteras indexfondernas 

motsvarande värde. Betavärdet är en genomsnittssiffra och är beräknat på data från de 

senaste 36 månaderna. P/e-talet är hämtat från Morningstar och beräknat för innevarande 

år. Morningstar räknar ut P/e-talet som ett viktat medelvärde baserat på fondens innehåll.  

Tabell 4.4. Betavärden och P/e-tal 

Namn Beta P/E 

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema 

(Criteria) 
0,90 
(1,0) 

 

 

13,1 
(11,9) 

SEB Hållbarhetsfond Global 0,80 
(1,0) 

 

 

12,3 
(17,0) 

Handelsbanken Hållbar Energi (Criteria) 0,70 
(1,0) 
 

 

15,3 
(14,0) 
 

Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) 1,0 
(1,0) 
 

 

18,2 
(17,0) 

Handelsbanken Global Tema (Criteria) 1,0 
(1,0) 
 

 

18,2 
(17,0) 

Handelsbanken Europa Tema (Criteria) 1,0 
(1,0) 

 

 

 

16,2 

(14,0) 

SPP Grön Obligationsfond 0,8 
(1,0) 

 

 

N/A 
 

Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 1,0 
(1,0) 

 

15,7 
(14,1) 

Swedbank Robur Ethica Global 0,9 
(1,0) 

17,2 
(17,0) 

Swedbank Robur Ethica Global MEGA 0,9 
(1,0) 

17,1 
(17,0) 

Källa: Morningstar (2018). 

Vi kan i tabell 4.4 urskilja att P/E-talen bland samtliga ESG-fonder ligger mellan 12,3 och 

18,2. Motsvarande värde för indexfonderna ligger mellan 11,9 och 17,0. Som nämnt i kapitel 

3 var medianen för P/e-talet i USA för företag 21. Samtliga av våra P/E-värden, både bland 

ESG-fonder och indexfonder får därför anses som normala. Vi finner det nämnvärt att nio av 

tio ESG-fonder redovisade högre P/e-tal än respektive indexfond. Att ESG-fonderna värderas 
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högre än sina index beror på att förväntningarna på framtida tillväxt hos ESG-fonderna är 

högre än för indexfonderna. En tänkbar anledning till detta är att företag som prioriterar 

tillväxt tenderar att fokusera mindre på vinst och mer på egna investeringar och har därför 

ett högre P/E-tal. Vi anser det rimligt att tro att företagen ESG-fonderna investerar i, till stor 

del, prioriterar tillväxt och nya investeringar för att driva samhället framåt ur ett 

miljömässigt perspektiv. Denna hypotes förstärks även av att samtliga ESG-fonder har sitt 

största innehav inom den tekniska sektorn där de exempelvis jobbar för effektivisering och 

smartare lösningar av befintliga problem. Vidare var det gäller differensen i P/e-talet skall 

det också nämnas att eftersom talet varierar branscher emellan, är det viktigt att vi 

poängterar att branschfördelningen hos indexfonderna troligtvis inte ser identisk ut med 

ESG-fonderna. Vi har på grund av resursbrist inte titta på branschfördelningen på 

indexfonderna och kan inte med säkerhet bekräfta detta. Vi tror inte att målgruppen för 

hållbara fonder är känslig för mindre differenser i P/e-talen, utan snarare att de är måna om 

“goodwill”, att sättet de sparar på är hållbart. Skulle skillnaden i en senare större studie 

peka på att differensen är större än den är för vår pilotstudie, skulle det kunna leda till att 

ESG-fonderna får svårare att attrahera en kundkrets om värdet på nyckeltalet skulle vara 

alltför högt. Detta har vi dock svårt att se då trenden med hållbara fonder har ökat kraftigt 

de senaste åren. Portföljer med höga P/E-tal kan även ses som tillväxtportföljer där den 

förväntade avkastningen ökar. Portföljer med låga P/e-tal kan kallas värdeportfölj där 

förväntningen på framtida tillväxt är tämligen låg. På grund av det relativt stora intervallet 

hos våra valda ESG-fonder är det svårt att avgöra huruvida extrema ESG-fonder är tillväxt-

eller värdeportföljer.  

Samtliga betavärden ligger nära 1, vilket visas i tabell 4.2. De mest ESG-extrema fonderna 

tenderar alltså att efterfölja index i hög grad. Anledningen till att värdena ibland skiljer sig 

från indexfondernas är för att indexfonderna avspeglar marknadsindexet de ämnar följa. 

Således är en indexfonds betavärde alltid 1,0. Materialet är för litet för att uttala sig 

generellt om hur ESG-fondernas betavärden ser ut, men skulle det vara så ESG-fonder i en 

mer omfattande studie skulle påvisa ett signifikant lägre betavärde än många andra fonder 

skulle detta innebära att de blir mer attraktiva i oroliga tider när marknaden förväntas falla 

eftersom de då inte följer den negativa trenden i samma utsträckning som fonder med 

högre betavärde. Skulle detta vara sant anser vi det såklart positivt att efterfrågan på 
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hållbara fonder ökar i oroliga tider. Eftersom att ESG-fonderna i vår undersökning verkar ha 

ett högre P/E-tal än indexfonderna och därför kan ses som tillväxtinvesteringar. Tycker vi att 

det är intressant att samtliga betavärden är under 1 och framstår som något defensiva. 

Nyckeltalen gör det därför svårt att kalla ESG-fonderna för tillväxt eller värdeinvesteringar 

då talen pekar åt olika håll. 
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4.5 Branschfördelning och Geografisk spridning 

Figur 4.5. Total Branschfördelning för de extrema ESG-fonderna 

 
Källa: Avanza (2018). 

I den ovanstående figuren 4.5 har vi sammanställt de nio valda fondernas 

branschfördelning. Anledningen till att det endast är nio och inte tio är att 

branschfördelningen hos SPP Grön Obligationsfond inte fanns tillgänglig. 

Utifrån diagrammet kan vi utläsa att Teknik är den vanligaste investeringen bland fonderna 

på ungefär 26 procent. Finans är den näst mest vanliga investeringen bland fonderna och 

utgör cirka 21 procent av diagrammet. Teknik och Finans når nästan 50 procent tillsammans 

och är således de mest populära branscherna att investera i bland våra valda fonder. På 

tredje plats kommer Industri på cirka 15 procent. Efter Industri kommer Konsument cyklisk, 

med sina 11 procent intar Industri därför fjärdeplatsen över de branscher där fonderna valt 

att investera. Den femte vanligaste investeringen är i Sjukvård vars andel är beräknad till 

cirka 9 procent. Konsument stabil utgör 7 procent vilket leder till att den blir placerad på en 

sjätteplats. De kvarvarande fyra kategorierna utgör tillsammans 11 procent av diagrammet, 

Råvaror, Allmännyttig, Kommunikation och Fastigheter. Där följdordningen som vi precis 

nämnde stämmer överens med dess procentstorlek i fallande ordning. Vissa fonder har även 

bestått av en liten kategori som kallas för Övrigt men denna utgjorde en för liten andel för 

att kunna placera sig i diagrammet. Därav att 0 procent finns placerad bredvid Övrigt 

utanför diagrammet.  
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Figur 4.6: Den globala indexfondens branschfördelning. 

 

Källa: Avanza (2018). 

Globalfondens branschspridning är snarlik fördelningen hos våra ESG-fonder. Den finansiella 

sektorn är den största med 19.1% av innehavet, följt av teknik som utgör 16.9% av 

innehållet. Därefter ser vi att konsument cyklisk, sjukvård och industri alla ligger mellan 13-

10% av fondens innehåll. De sektorerna fonden har minst kapital inom är råvaror och 

allmännyttiga varor med 5.6% respektive 3.2% 

 

Figur 4.7. Total geografisk spridning för de extrema ESG-fonderna 

 
Källa: Avanza (2018). 

När vi sammanställde de tio fondernas geografiska spridning i en och samma graf fick vi 

resultat enligt figur 4.6. Nordamerika utgör cirka 38 procent av fondernas totala geografiska 
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spridning och är således den främst representerade regionen bland de hållbara fonder vi 

studerat. Resultatet ter sig inte märkligt då majoriteten av fonderna innehar en stor del av 

investeringarna i Nordamerika. Den näst största regionen är Västeuropa exklusive Sverige 

med en andel på cirka 26 procent. Tillsammans med Nordamerika utgör de en andel som 

passerar strax över 60 procent. Precis som Nordamerika illustreras det i de ovan 

presenterade diagrammen att i princip alla fonder har ett innehav i Västeuropa exklusive 

Sverige. På en tredje plats placerar sig Sverige med ungefär 12 procent av den totala 

geografiska spridningen. Eftersom vi valt fonder med förvaltare som har sitt säte i Sverige är 

tredjeplatsen inte överraskande. Tätt följt efter Sverige, på en fjärdeplats, kommer Asien 

exklusive Japan på 11 procent. Det bör under denna kategori understrykas att mellanöstern 

inte ingår i Asien, utan i kategorin Afrika och Mellanöstern. De olika andelarna är främst 

uppdelat i regioner förutom Sverige och Japan, varav det sistnämnda landet Japan placeras 

som nummer fem efter Asien exklusive Japan med 5 procent. De resterande 8 procent i 

diagrammet består av fem olika regioner. Den största av dessa fem är Latinamerika med 3 

procent, därefter Övriga regioner som inte går in under de nämnda kategoriernas 

geografiska indelningar på 2 procent. De sista 3 procenten är uppdelat med 1 procent 

vardera mellan Östeuropa, Afrika och Mellanöstern samt Australien och Nya Zeeland.  

Figur 4.7: Den globala indexfondens geografiska spridning. 

 
 
Källa: Avanza (2018). 

 



38 
 

Den globala indexfondens regionsfördelning är även den tämligen lik fördelningen hos våra 

ESG-fonder. Nordamerika är den klart största regionen och hela 64% av fondens kapital är 

investerat där. Därefter ser vi att västeuropa exklusive sverige ligger på en andraplats med 

21.0% följt av japan på 9.0%. Australien och Nya Zeeland, Asien, Sverige samt Afrika och 

mellanöstern befinner sig alla mellan 2.4% och 0%. 

Vi kan i ovanstående figurer se att Nordamerika och Västeuropa exklusive Sverige är de 

vanligaste områdena att investera i bland ESG-fonderna. Afrika, mellanöstern, Östeuropa 

och Latinamerika är de regionerna som fonderna väljer att investera minst i. Studerar vi den 

geografiska spridningen i vår indexfond är den mycket lik. Även där är Nordamerika och 

Västeuropa de vanligaste områdena att investera inom, medan Afrika och mellanöstern 

ligger längst ned på listan. Detta anser vi vara fullt rimligt då dessa världsdelar antas vara de 

minst utvecklade och troligtvis har svårast att leverera gedigna och pålitliga 

investeringsalternativ.  

Samtliga fonder vi undersöker är stora inom teknik och finans. Studerar vi globalfondens 

branschfördelning ser vi att den finansiella sektorn är den största på 19,1 %, följt av den 

tekniska sektorn på 16,9%. ESG-fonderna är alltså klart tyngre inom både den tekniska och 

finansiella sektorn med 26.0% respektive 21.0%.  Anledningen till att den tekniska och den 

finansiella sektorn väger tyngre hos ESG-fonderna än den globala indexfonden skulle kunna 

bero på att dessa branscher är investeringsvänliga när det gäller att påverka samhället i en 

specifik riktning, exempelvis mot ett mer klimatsmart samhälle. Inom den tekniska sektorn 

tänker vi oss att många företag arbetar aktivt för att göra samhället mer hållbart. 

Teknikföretagen utvecklar eventuella maskiner och utrustning som effektiviserar marknaden 

inom exempelvis en snålare energiförbrukning eller reducering av fossila bränslen. Vilket 

medför att investeringar inom denna bransch bidrar både kort-och långsiktigt till ett mer 

hållbart samhälle.  

De branscher som inte är lika representerade hos de hållbara fonderna är framförallt 

fastigheter, råvaror, kommunikation, sjukvård och konsument stabil. Vi anser att samtliga av 

dessa branscher har det svårare att bidra till ett mer hållbart samhälle, vilket gör att 

investeringar inom dessa branscher inte uppnår fonden mål. Om vi tar Sjukvård som 

exempel, där ESG-fonderna har ett klart mindre innehav än den globala indexfonden, anser 
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nog majoriteten att det är en godhjärtad investering men det innebär nödvändigtvis inte att 

den är hållbar. Vad som snarare gör ett sjukhus hållbart eller inte avgörs istället av, ur ett 

miljömässigt perspektiv, hur pass energieffektiv utrustning sjukhuset har vilket mynnar ut i 

teknikbranschen.  

Om vi återgår till de branscher som ESG-fonderna investerar mindre i jämfört med den 

globala indexfonden som exempelvis råvaror, tror vi att strategierna kan vara en 

underliggande faktor. Företag inom  branschen kan ha starka kopplingar till verksamheter 

fonden inte vill stå bakom, vad konsekvenserna av det blir på lång sikt kan vi enbart 

spekulera i. En möjlig risk för fonderna är att den minskade diversifiering i portföljerna kan 

leda till en osäker fond i exempelvis lågkonjunkturer.  
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5. Slutsats 

Studiens syfte var följande: Syftet är att utifrån finansiell teori jämföra de mest extrema 

hållbarhetsfonderna med indexfonder för att analysera likheter, skillnader och egenskaper. 

Syftet skulle besvaras med hjälp av dessa forskningsfrågor: 

● Vilka likheter och skillnader kan vi observera hos hållbara fonder i jämförelse med 

indexfonder om vi utgår ifrån följande egenskaper: 

○ Värdering och Tillväxt 

○ Risk 

○ Avkastning 

○ Riskjusterad avkastning  

○ Aktiv förvaltning 

          

● Vilka likheter och skillnader går att observera då de hållbara fonderna analyseras 

utifrån: 

○ Geografisk spridning 

○ Branschfördelning 

 

Sammanfattningsvis tyder vårt datamaterial på att om en investerare väljer att placera i en 

extrem ESG-fond investerarar denne i en fond som liknar en indexfond. Dock finns det enligt 

vår studie ett antal redovisade olikheter mellan ESG-fonder och indexfonderna. Väljer en 

investerare att placera inom några av de extrema hållbarhetsfonderna, pekar de höga 

alphavärdena på att chansen är stor att den riskjusterade avkastningen kommer att vara 

högre än vad motsvarande värde är hos indexfonderna. Vad det gäller Sharpe ratio som 

också är ett mått på den riskjusterade avkastningen men med hänsyn till den riskfria räntan, 

har vi svårt att uttala oss om den är bättre eller sämre. Detta eftersom fem av tio ESG-

fonder visade sig ha ett högre värde än indexfonderna. Valet av ESG-fond kommer med 

största sannolikhet innebära att investeringen avviker något från index, då de flesta 

betavärden ligger strax under 1.0.  
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Som sig bör med aktivt förvaltade fonder redovisade majoriteten av fonderna relativt höga 

värden på Tracking error vilket indikerar att det råder god aktivitet inom fonderna i jakten 

på hållbara investeringar. En placering i en ESG-fond skulle troligtvis innebära en 

tillväxtinvestering då nio av tio ESG-fonder har ett högre P/e-tal än indexfonderna. Något 

som talar emot att investera i en ESG-fond är att fyra av tio fonder har ett negativt värde på 

informationskvoten vilket innebär att avkastningen justerat för risken var lägre än indexet vi 

jämförde med.  

Något en investerare som väljer en ESG-extrem fond kan försäkra sig om är att den 

geografiska spridningen inte kommer att täcka Afrika eller Mellanöstern då dessa är i princip 

helt uteslutna från samtliga fonder. Placeraren kommer också att ha ett större innehav inom 

den tekniska och finansiella sektorn jämfört med om investeraren hade valt den globala 

indexfonden. 

Det enda vi anser skulle tala emot att investera i en ESG-fond kontra en indexfond är just 

den negativa informationskvoten vissa av fonderna presenterar. Det bör dock understrykas 

att eftersom fondens huvudmål är att främja hållbarhet förefaller det rimligt att den 

riskjusterade avkastningen kan bli lidande jämfört med index då hållbarhetskriterierna kan 

ses som en restriktion. Vidare anser vi i enlighet med Shueth att individer som väljer att söka 

efter hållbara investeringsalternativ troligtvis gör detta för att tillgodose deras sociala 

preferenser snarare än att jaga överavkastning. Därför tror vi att en negativ 

informationskvot inte nödvändigtvis behöver skrämma iväg investerare som är intresserade 

av hållbarhet.  
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5.1 Förslag till vidare forskning 

I vår studie har vi använt oss av Eriksson och Strömbergs poängsystem. Det skulle vara av 

intresse att en liknande studie genomfördes baserat på ett annat poängsystem, exempelvis 

från de nämnda i studien. Vidare hade det varit spännande att undersöka ett större urval av 

fonder och förhoppningsvis kunna urskilja tydligare egenskaper som exempelvis värderingen 

av extrema hållbarhets fonder. Vi såg även i vår studie att majoriteten av fonderna var 

defensiva vilket också hade varit intressant att undersöka dels på ett större urval men också 

med P/e-talet.  

Som vi nämnt i texten är Sverige långt fram i sitt hållbarhetsarbete på de flesta planen. Med 

det i åtanke skulle vi gladeligen läsa en studie som jämför ESG-fonder med sitt legala säte i 

ett annat land än Sverige.  
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Appendix 

Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (Criteria) 

Fonden är en aktivt förvaltad fond där förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. 

Förvaltaren placerar i aktier utgivna av företag i Asien, Latinamerika, Afrika och Östeuropa. 

Den uttalade strategin för fonden är att den endast investerar i noggrant analyserade 

företag där huvudmålet är långsiktig tillväxt. Exempel på sådana företag är Demografi, 

livsstilar och miljöinvesteringar. Fonden investerar endast inom ramarna för internationella 

riktlinjer och normer gällande miljö, social hållbarhet och ägarstyrning. Fonden har en 

restriktiv inställning till fossilt bränsle och har helt uteslutit företag involverade i tobak, 

pornografi, vapen och spel. Handelsbanken tillväxtmarknad Tema (criteria) är fonden som 

har fått högst hållbarhetspoäng enligt systemet Strömberg & Eriksson skapat.  

 

Eftersom fonden har sitt största innehav i Asien, vilket beskrivs nedan, blir jämförelsefonden 

den asiatiska indexfonden. P/e-talet för fonden som vi redovisat i tabell 1.0 är 13,1 vilket 

kan jämföras med 11,9 för indexfonden. Det högre P/e-talet betyder alltså att priset sett till 

avkastningen för fonden är något högre än jämförelsefonden. Vidare finner vi att 

betavärdet, 0,9 är 0,1 enheter lägre än indexfondens motsvarande värde. Detta innebär att 

fonden är något mindre konjunkturkänslig än jämförelsefonden. Sharpe ratio hos fonden 

ligger på 0,76 vilket är det högsta värdet på nyckeltalet av samtliga fonder vi har undersökt. 

Jämför vi detta med vår indexfond finner vi att Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema har en 

Sharpe ratio på 0,14 enheter högre. Detta indikerar således att avkastningen relaterat till 

risken en investerare tar, är högre hos handelsbankens fond kontra indexfonden.  
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Var det gäller fondens branschfördelning ser vi att majoriteten av investeringarna sker inom 

den tekniska sektorn, följt av fastigheter och konsument cyklisk (företag vars 

marknadsvärde följer konjunkturen). Endast 0,50 procent av innehavet finns i råvaror och 

0,90 procent i fastigheter. Övriga innehållet är fördelat på finans, industri, sjukvård, 

kommunikation och konsument stabil.  

 

 

 

Fondens geografiska spridning ser ut som ovan. Största innehavet hittar vi i Asien, följt av 

Latinamerika, Östeuropa, Afrika/mellanöstern och Västeuropa i angiven ordningen.  
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SEB Hållbarhetsfond Global 

Fonden följer särskilda kriterier i sina placeringar där företag som verifierat bryter mot 

internationella normer, såsom arbetsrätt korruption, miljö och mänskliga rättigheter 

utesluts. Den utesluter även företag som tillverkar vapen eller är involverade i, tobak, 

alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet. Förvaltaren tar även avstånd från 

investeringar i företag vars primära verksamhet är fossila bränslen.  

 

SEB Hållbarhetsfond Global har sitt största innehav i Nordamerika vilket visas nedan, därför 

jämför vi denna fond med en indexfond vars största innehav går att finna i Nordamerika. 

P/e-talet hos denna fond ligger på 12,3 vilket är det lägsta värdet på nyckeltalet av samtliga 

utvalda ESG-fonder. Det finns alltså, givet allt annat lika, med hänsyn till P/e-talet belägg för 

att påstå att denna fond är lägst värderad av samtliga. Respektive värde på indexfonden är 

4,7 enheter högre vilket är en relativt stor skillnad. Betavärdet på 0,8 innebär att fonden 

inte är helt konjunkturkänslig och följer inte marknadsindexet exakt. Sharpe ratio på 0,5 är 

lägre än indexfondens motsvarande värde på 0,74 och indikerar således att den 

riskjusterade avkastningen är högre hos indexfonden för den specifika mätperioden.     

 

 

 

Branschfördelningen hos denna Hållbarhetsfond förvaltad av SEB ser ut som ovan. störst 

innehav är det inom den finansiella sektorn. Teknik industri och konsument cyklisk ligger alla 

ganska jämnt runt 15 procent. Övrigt innehåll går att finna inom kommunikation, fastigheter 

sjukvård och konsument stabil.  
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60,4 procent fondens innehåll är investerat i Nordamerika, följt av 18,1 procent i 

Västeuropa. Resterande är placerat i Japan, Asien Sverige och Australien.  

 

Handelsbanken Hållbar Energi (Criteria) 

Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller nyttjar teknologier och strategier för 

att begränsa påverkan på den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt försöka 

minska på koldioxidutsläppen och andra växthusgaser. Detta inkluderar investeringar i 

företag som bland annat sysslar med forskning om effektivare energianvändning eller 

forskning kring alternativa energikällor och miljötekniker. Fonden tar också hänsyn till 

internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Även denna 

fond har en restriktiv inställning till samröre med vapen. tobak, alkohol, spel och pornografi.  

 

Denna fond har sitt största innehav i Västeuropa och kommer därför att jämföras med den 

europeiska indexfonden. P/e-talet för fonden ligger på 15,3 vilket får anses som ett normalt 

värde. Indexfonden för Europa har ett P/e-tal på något lägre, 14,0 vilket enligt finansiell 

teori skulle antyda att ESG-fonden är högre värderad givet allt annat lika. Men detta 

behöver inte nödvändigtvis vara fallet då företag med exempelvis högre tillväxt kan 

generera ett högre P/e-tal. Det lägre betavärdet för den utvalda ESG-fonden tyder på att 

den är mindre konjunkturkänslig och ett bättre alternativ i oroliga tider. Sharpe ratio för 

fonden är 0,52 vilket bör jämföras med indexfondens motsvarande värde på 0,36. 

Indexfondens högre Sharpe ratio pekar på att, givet allt annat lika, är det klokast att äga 

ESG-fonden snarare än indexfonden då risken relaterat till avkastningen i mätningstillfället 

är lägre hos ESG-fonden.  
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Då fondens namn är “Hållbar Energi” faller det naturligt att det största innehavet på 36,20 

procent finns inom den tekniska sektorn. 21 procent är inom industri, 19,30 och 14,60 

procent finns inom allmännyttiga varor och råvaror. Resterande innehåll är fördelat på 

fastigheter konsument, stabil, konsument cyklisk, och sjukvård.  

 

 

 

fondens största innehav är placerat i Västeuropa med 31,10 procent. Nordamerika är 

fondens näst största region med 29,70 procent. 24,10 procent är placerat i Asien. 

Resterande innehav har fördelats över Sverige Australien/ Nya Zeeland, Japan och 

Latinamerika.  
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Handelsbanken Amerika Tema (Criteria) 

Fonden investerar i aktier som i huvudsak är utgivna av företag i USA, men även Kanada och 

Mexiko. Fondens uttalade huvudteman är demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. 

Fonden placerar endast inom ramarna för internationella normer och riktlinjer för miljö, 

socialt ansvar och ägarstyrning. Även denna fond har en restriktiv syn på fossila bränslen 

samt vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.  

 

ESG-fonden har ett P/e-tal på 18,2 vilket är det högsta värdet vi observerat bland våra ESG-

fonder. Motsvarande värde för den amerikanska indexfonden är 17,0. Då P/e-talen är 

snarlika är det magstarkt att påstå något om de olika värderingarna av fonderna, men ett 

högre P/e-tal tyder på en högre värdering och vice versa. Betavärdet hos ESG-fonden är 1,0. 

Alltså tenderar fonden att röra sig i enlighet med marknadsindexet. Sharpe ration på vår 

indexfond är 0,04 enheter högre än ESG-fonden. Sett till risk relaterat till avkastningen är 

det, givet allt annat lika, mer värt att äga indexfonden.  

 

 

I enlighet med fondens namn finner vi att 96,70 procent av fondens innehav är investerat i 

Nordamerika. Resterande 3,70 procent går att finna i Latinamerika och Afrika/ mellanöstern.  
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Precis som flera fonder ovan är teknik den dominanta sektorn följt av finans, konsument 

cyklisk, sjukvård, industri, konsument stabil, råvaror och kommunikation.   

 

Handelsbanken Global Tema (Criteria) 

Handelsbanken global tema placerar i aktier som är utgivna av stora företag på de stora 

aktiemarknaderna. Fonden placerar endast inom ramarna för internationella normer och 

riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. Även denna fond har en restriktiv syn på 

fossila bränslen samt vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi. 

 

Denna fond har, som redovisas nedan, sitt största innehav i Nordamerika tätt följt av 

Europa. Därför jämför vi med både en nordamerikansk indexfond samt en europeisk 

indexfond.  P/-e-talet för vår ESG-fond är det högsta vi finner bland våra fonder.  Det är 1,2 

enheter högre än den nordamerikanska indexfonden och 4,2 enheter högre än den 

europeiska indexfonden. Betavärdet är lika stort på de tre fonderna, 1,0. Alla tre tenderar 

alltså att följa sitt respektive index. Sharpe ratio är 0,74 hos vår ESG-fond, motsvarande 

värde för den nordamerikanska indexfonden är lika högt. Den europeiska indexfonden 

avviker dock något och har bara 0,36. Alltså är den nordamerikanska indexfonden relativt lik 

vår ESG-fond. Snarlikt P/e-tal, samma betavärde, och något olika sharpe ratio.  
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Även här är Nordamerika dominant var det gäller geografisk spridning. Västeuropa följt av 

Asien är andra respektive tredje största områdena portföljen har innehav i. Lägst innehav på 

0,80 procent finner vi i Australien/ Nya Zeeland.  

  

 

 

Även här är det teknik och finans som delar på första- och andraplatsen med 30,20 procent 

och 26,20 procent. På tredjeplats hittar vi industrisektorn med 14,60 procent följt av 

konsument cyklisk, sjukvård, konsument stabil, och slutligen råvaror.  

 

Handelsbanken Europa Tema (Criteria) 

Fonden är aktivt förvaltad och som namnet indikerar placerar fonden i aktier på den 

europeiska marknaden. Dock har fonden möjlighet att placera 10 procent i värdepapper 

vars bolag inte är placerade i Europa. Huvudfokuset på fondens innehåll riktar sig främst 

mot demografi, produktivitet, livsstilar och miljö. Placeringsinriktningen hos fonden följer 

internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar samt ägarstyrning. I linje med 
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övrigt hög rankade ESG-fonder har de en restriktiv hållning till fossila bränslen, vapen, 

tobak, alkohol, spel och pornografi.  

 

Båda fonderna tenderar att följa sina respektive marknadsindex med betavärden på 1,0. 

P/e-talen skiljer sig något då indexfondens värde är 14,0 medan ESG-fondens värde är 16,2. 

Alltså är ESG-fonden något högre värderad då aktiens pris relaterat till dess avkastning är 

högre än vad den är för ESG-fonden. Sharpe ratio hos indexfonden är 2,2 enheter lägre än 

vad den är för ESG-fonden vilket indikerar att den riskjusterade avkastningen är större hos 

ESG-fonden.  

 

 

 

 

Precis som fondens namn avslöjar finner vi det största innehållet i Västeuropa med 94,90 

procent, följt av Sverige på 5,40 procent och Östeuropa och Nordamerika på 1 procent 

respektive 0,60 procent.  
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I denna fonden finner vi att innehållet är mer varierat. Den finansiella sektorn är den 

dominanta i portföljen med 22,50 procent. Följt av teknik, industri, sjukvård, konsument 

stabil som alla ligger runt 15 procent. Övriga innehavet fördelas mellan råvaror, 

allmännyttiga varor, kommunikation och övrigt.  

 

SPP Grön Obligationsfond 

SPP Grön Obligationsfond investerar i gröna obligationer och är en aktivt förvaltad 

räntefond. En grön obligation innebär att fonden placerar i obligationer och liknande 

räntebärande finansiella instrument med allmänt kända hållbarhetsteman. Fonden följer 

internationella normer angående hållbara investeringar vilket innebär att fonden utesluter 

bolag som till exempel bryter mot mänskliga rättigheter, korruption, klimat-och miljöskador 

och kontroversiella vapen som landminor och kärnvapen. Förutom detta investerar de inte i 

bolag vars omsättning överstiger 5 procent som kommer från fossila bränslen, vapen, 

alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver. 

 

Denna fond har inget P/e-tal då det är en obligationsfond. Fonden tenderar inte att följa 

marknadsindexet exakt då den har ett betavärde på 0,8. Vidare har fonden en sharpe ratio 

på 0,91 vilket kan jämföras med den svenska indexfondens 0,42. Sharpe ration är det högsta 

vi kommit över sett till både indexfonder och ESG-fonder. Tänkbara orsaker till detta skulle 

exempelvis kunna vara att obligationer enligt finansiellt teori utgör en lägre risk än 

exempelvis aktier då investeraren behöver oroa sig för börsens utveckling i samma 

utsträckning.    
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Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 

Swedbank Robur Talenten investerar vanligtvis 50 procent av sitt innehav i svenska aktier 

och resterande 50 procent i utländska aktier. Fonden följer Svenska kyrkans finanspolicy och 

således deras hållbarhetskriterier. De väljer därför fonder som för relevant arbete med miljö 

och klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden exkluderar bolag som 

kränker internationella normer och som kan länkas till bland annat vapen, krigsmateriel, 

spel, pornografi och de som producerar fossila bränslen.  

 

Denna fond har ett P/e-tal på 15,7, vilket är något större än indexfondens värde på 14,1. 

ESG-fondens betavärde är 1,0 och den tenderar alltså att följa marknadsindexet. Sharp ratio 

uppgår till 0,45 hos ESG-fonden vilket är snarlikt indexfondens motsvarande värde på 0,42. 

Fonderna är sammanfattningsvis mycket lika varandra i samtliga nyckeltal vi jämfört.   
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Denna fond förvaltad av Swedbank har sitt störst innehav i Sverige med 44 procent, följt av 

Nordamerika och västeuropa med 33 procent respektive 16 procent. Övrigt innehåll har sin 

geografiska placering i Japan, Latinamerika och Asien.  

 

 

 

Här finner vi att industrisektorn är den dominanta sektorn med 24,30 procent. På andra och 

tredje plats hittar vi finans och teknik med 20 respektive 17,70 procent. Konsument cyklisk, 

konsument stabil och sjukvård ligger alla runt 10 procent. Övrigt innehåll fördelas mellan 

råvaror, fastigheter och kommunikation.  

 

Swedbank Robur Ethica Global 

Fonden har en aktiv investeringsstrategi och investerar inom olika branscher samt bolag 

med en gräns på 30 procent innehav på den svenska aktiemarknaden. Den tillämpar 

hållbarhets- och etikkriterier och väljer således de bolag i respektive bransch vars arbete är 

relevant för miljö, klimat, mänskliga rättigheter och affärsetik. På grund av hållbarhets- och 
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etikkriterierna väljer de bolag som kränker internationella normer och intressen till vapen, 

alkohol, tobak, spel och pornografi.  

 

P/e-talet för ESG-fonden är endast 0,2 enheter högre än indexfonden för den aktuella 

tidsperioden. Betavärdet är 0.9 vilket tyder på att fonden nästan följer marknadsindexet. 

Sharpe ratio för ESG-fonden är 0,74 vilket är något högre än motsvarande värde för den 

nordamerikanska indexfonden 0,54. De båda fonderna är relativt lika varandra och det som 

skiljer dem mest åt är den riskjusterade avkastningen där indexfonden ligger något högre.  

 

 

 

60,40 procent av fondens innehåll är investerat i Nordamerika, 27,60 procent finner vi i 

Västeuropa, 8,70 procent i Japan och resterande är fördelat i Asien och Sverige.  
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Spridningen i denna fond är relativt stor sett till tidigare redovisade fonder. Största sektorn 

är teknik följt av finans. Vidare ligger industri sjukvård och konsument stabil alla runt 10 

procent. De övriga sektorerna är konsument, cyklisk, råvaror, kommunikation och 

allmännyttiga varor.  

 

Swedbank Robur Ethica Global MEGA 

Är en aktiefond som placerar globalt i bolag i olika branscher. Fonden har en restriktion som 

säger att högst 30 procent av fondens tillgångar får placeras i Sverige. Fonden följer kriterier 

gällande miljö, klimat, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Fonden jobbar 

också med exkludering och väljer bort företag som kränker internationella normer och som 

har koppling till vapen krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi. Även bolag som 

producerar fossila bränslen utesluts. Fonden tillåts också använda sig derivatinstrument i 

syfte att öka portföljens avkastning. 

 

ESG-fondens P/e-tal uppgår till 17,1 vilket är snarlikt indexfondens motsvarande värde på 

17,0. Betavärdet på ESG-fonden uppgår till 0,9 vilket endast är 0,1 under indexfondens 1,0. 

Fonden är på alla sätt vi jämför väldigt lik indexfonden. Det som skiljer de båda åt är sharpe 

ratio där ESG-fonden har 0,17 enheter lägre.  

 

 

 

 

Även denna fond har sitt största innehav placerat i den nordamerikanska regionen med hela 

60,10 procent av innehavet. Västeuropa är regionen med portföljens näst största innehav 27 
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procent. Japan, Asien och Sverige delar på det övriga innehavet varav japan utgör 9,80 

procent asien 1,80 procent och Sverige 1,30 procent.  

 

 

Även spridningen för denna fond anser vi vara relativt stor. Det största innehavet är placerat 

i den tekniska sektorn med en andel på 27,80 procent. På andra plats med 22,90 procent 

hittar vi den finansiella sektorn. Övriga andelar delas mellan sjukvård, industri, konsument 

stabil, konsument cyklisk, råvaror kommunikation och allmännyttiga varor.  

 


