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Sammanfattning 

Allt fler väljer att investera och spara långsiktigt i hållbara fonder. Mot bakgrund av detta 

ämnar denna studie att undersöka hur Svanenmärkningen påverkar fonders avkastning. För att 

testa nollhypotesen, att Svanenmärkningen inte har någon påverkan på fondens avkastning, 

genomförs en eventstudie för tre olika eventfönster om fem, elva samt 41 börsdagar. 

Resultatet visar att det inte går att förkasta nollhypotesen för eventfönstren om fem och elva 

börsdagar medan det för 41 börsdagar går att förkasta nollhypotesen på 1 % signifikansnivå. 

Detta är rimligt då fonder anses vara långsiktiga investeringar. För framtida studier 

rekommenderas det att undersöka Svanenmärkta fonder under ett längre eventfönster för att 

med större säkerhet kunna fastställa hur en fond påverkas av en Svanenmärkning på lång sikt.  

 

Nyckelord: Svanen, Svanenmärkta fonder, eventstudie, marknadsmodellen, hållbara 

investeringar, hållbara fonder 
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1. Inledning 

Sedan 2011 har fondsparandet ökat i Sverige och 2017 uppmättes den högsta totala 

fondförmögenheten någonsin (Fondbolagens förening, 2018a). Utöver det föreskrivna 

sparandet till premiepensionen sparar 76 % av svenskarna i fonder. Sett endast till den 

arbetsföra populationen med premiepensionssparandet inkluderat, sparar 100 % av 

befolkningen i fonder. Detta innebär att Sverige är det land i världen där fondsparande är 

vanligast (Fondbolagens förening, 2018b).  

 

Simultant med ökningen av fondsparande väljer även allt fler att investera i hållbara fonder. 

Enligt Global Sustainable Investment Alliance (2018) uppges hållbart investerande ha ökat 

med nästan 11 % i Europa mellan 2016 och 2018. Den relativt blygsamma ökningen i Europa 

under denna period kan jämföras med Japan, där ökningen motsvaras av närmare 307 procent. 

(Global Sustainable Investment Alliance, 2018) 

 

Enligt Fondbolagens Förening (2019) ökar intresset för att investera hållbart. Dessutom tycks 

kvinnor vara mer intresserade av att investera hållbart än män. Från samma undersökning 

framkommer det också att den främsta anledningen till att investera hållbart är för att undvika 

vissa branscher eller bolag som anses vara oetiska (ibid.). Den ökade efterfrågan vad gäller 

hållbara investeringar ställer därför krav på att det ska vara enkelt att hitta information om vad 

fonderna investerar i, vilket lyfts fram i Konsumentverkets rapport från 2017 

(Konsumentverket, 2017).  

 

Området för hållbara fonder expanderar genom att nya verktyg för hållbarhetsanalys tas fram. 

Morningstar har exempelvis tillsammans med Sustainalytics tagit fram ett hållbarhetsbetyg 

som baseras på fondens ESG-värde (Environmental Social Governance-värde), där fonden 

delas in i olika kategorier beroende på hur fondens innehav är placerat. Därefter får fonden ett 

hållbarhetsbetyg mellan en till fem hållbarhetsglober som baseras på hur den placerat sig i sin 

kategori relativt jämlika fonder, i termer av sitt ESG-värde. En fond som får fem 

hållbarhetsglober, tillhör då de tio procenten med högst ESG-värde inom sin kategori (Hale, 

2016).  
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År 2017 lät Miljömärkning Sverige Kantar Sifo göra en undersökning för att kartlägga vilka 

drivkrafter, möjligheter och hinder som finns hos de som är intresserade av att spara hållbart. 

Ur undersökningen går det att tyda att det framförallt är yngre kvinnor som vill investera 

hållbart, men det går också att se att de som står inför valet att investera hållbart vill ha en 

oberoende märkning för att lättare kunna identifiera hållbara investeringar. Det finns även 

indikationer på att de som är intresserade av att investera hållbart finner det svårt att 

kontrollera om fonden faktiskt är hållbar. (Miljömärkning Sverige, 2018)  

 

Svanenmärkningen drivs av Miljömärkning Sverige som även ansvarar för andra märkningar 

som EU-blomman, och är ett bolag som drivs statligt och därmed utan vinst- eller 

branschintressen. Märkningen har för alla produkter som omfattas en gemensam 

utgångspunkt i målet att förenkla för både konsumenter och producenter att göra ett bättre val 

vad avser konsumtion och produktion av varor. Märkningen i sig underlättar sökandet av 

miljöanpassade produkter för konsumenten, samtidigt som tydliga riktlinjer skapas för 

producenten. (Svanen, u.åe) 

 

Mot bakgrund av hur stor del fondsparandet utgör i Sverige och det växande intresset för 

hållbara investeringar, finns anledning att undersöka avkastning på hållbara fonder och mer 

specifikt Svanenmärkta fonder. Denna uppsats ämnar att undersöka hur en fonds avkastning 

påverkas av att bli Svanenmärkt genom att utföra en eventstudie. För genomförandet av 

studien har data samlats in med hjälp av Thomson Reuters Datastream. Dataanalysen baseras 

på insamlad dagsdata där olika längder på eventfönster studeras. Undersökningen avgränsas 

till att enbart innefatta Svanenmärkta fonder som det finns en tillräcklig mängd data för.  

 

Syftet med uppsatsen är att klargöra följande frågeställningar: 

• Går det att notera en förändring i avkastning till följd av Svanenmärkningen? 

• Hur ser den potentiella förändringen ut för olika längder på eventfönster? 

 

Uppsatsen kommer att disponeras enligt följande: kapitel 2 består av teoretisk bakgrund 

vilken ger läsaren förhistoria om Svanenmärkningen samt Svanenmärkta fonder. Därefter 

redogörs för tidigare studier inom området hållbara fonder och eventstudier samt relevant 

finansiell teori för undersökningen. Kapitlet avslutas med att en nollhypotes för eventstudien 

formuleras. I kapitel 3 presenteras undersökningens metodik genom att närmare förklara 

tillvägagångssättet för datahämtning, hur studien genomförts med hjälp av marknadsmodellen 
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samt genomgång av signifikanstest vilket krävs för hypotesprövningen. Därefter redovisas 

kritik för teori och problem med undersökningens metod. Kapitel 4 sammanställer resultatet 

som genererats av undersökningen och i kapitel 5 analyseras resultatet. Undersökningens 

slutsats liksom förslag till framtida forskning presenteras i kapitel 6.   
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2. Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel redogör för Svanenmärkningen och vad det innebär mer specifikt för fonder, 

samt hur Svanenmärkningen går till. Kapitlet fortskrider sedan med att ta upp andra 

relevanta studier inom området för hållbara investeringar samt eventstudier, för att därefter 

redogöra för den finansiella teori som utgör grunden för uppsatsen. Kapitlet avslutas med 

formulering av den nollhypotes som kommer att användas i uppsatsen. 

2.1 Svanenmärkningen och Svanenmärkta fonder 

Svanenmärkningen innefattar en stor mängd olika produkter där allt från hushållsprodukter 

såsom tvättmedel ingår till numera Svanenmärkta fonder. Svanenmärkningen har bland annat 

bidragit till att tryckeribranschen numera undviker farliga kemikalier samt att hotellnäringen 

drivs mer energieffektivt och miljövänligt. (Svanen, u.åd) Vid lanseringen av de 

Svanenmärkta fonderna år 2017 märktes tolv fonder, som på olika sätt kontrollerats enligt ett 

antal kriterier för att uppfylla de krav som ställs för att erhålla Svanenmärkningen (ibid.). År 

2019 består antalet fonder av totalt 31 godkända fonder som fördelar sig över den nordiska 

marknaden enligt Per Sandell1. 

 

En Svanenmärkt fond erhåller sin märkning genom att aktivt välja bort företag och branscher 

som inte uppfyller ett antal kriterier, samtidigt som det finns krav på att de företag som 

fonden investerar i måste agera på ett transparent sätt och uppmana till hållbarhet på lång sikt. 

Med transparens avses att fondförvaltaren på ett öppet sätt redovisar vilka innehav fonden har 

samt vilket arbete som löpande görs för att uppnå kriterierna för hållbarhetsmärkning. De 

styrande kriterierna för huruvida en fond ska bedömas som hållbar eller ej baseras på om 

fonden väljer att investera i företag verksamma inom marknader för kol, uran eller gas, 

företag som säljer konventionella eller kontroversiella vapen (där konventionella vapen 

maximalt får stå för 5 % av företagets omsättning), företag som verkar på tobaksmarknaden, 

företag som på något sätt bryter mot ILO (Internationella Arbetsorganisationen), mänskliga 

rättigheter, eller mot andra internationella normer, genom att exempelvis begå grova 

miljöbrott eller främja grov korruption. Fonden får vidare inte heller investera i 

statsobligationer som tillhör länder som bedöms vara korrupta, där bedömningen är att länder 

 
1  Per Sandell, Affärsområdeschef Finansiella tjänster på Svanen, e-postkonversation den 7 oktober 2019. 
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som innehar plats nummer 71 eller högre på Transparency Internationals korruptionslista helt 

måste uteslutas. Statsobligationerna får inte heller förekomma i  FN:s eller EU:s finansiella 

sanktionslista, tillhöra länder som inte tagit del av Parisavtalet alternativt inte skrivit under 

FN:s konvention om biologisk mångfald. (Svanen, u.åb) 

 

Som ovan nämnt finns det även kriterier för hur fonden bör investera. Detta innebär mer 

specifikt att fonden måste investera på ett sådant sätt att minst 90 % av innehavet ska ha 

genomgått en ESG-analys (Environmental Social Governance-analys). Vidare ska minst 50 % 

av fondens innehav investeras i företag som anses ha ett starkt hållbarhetsarbete. Slutligen ska 

investeringar som verkar i gröna branscher premieras. Till gröna branscher hör exempelvis 

förnybar energi, cirkulär ekonomi, vattenrening samt avfallshantering. (Svanen, u.åf) 

 

Utöver de krav som tidigare nämnts måste fonden även uppfylla 25 krav obligatoriska krav 

och samla åtminstone sex poäng (fem för obligationsfonder) utifrån vissa poängkrav som 

Svanen har (Svanen, u.åd). Fonden måste utöver detta också: 

• Arbeta enligt UCITS 

• Vara registrerad i ett nordiskt land 

• Inneha maximalt 50 % av obligationerna vilka är utgivna av företag, sett som ett 

medeltal över ett år. (Svanen, u.åa) 

När fondförvaltaren senare väljer att ansöka om licensen så betalas en ansökningsavgift som 

från och med 2017 uppgår till 3000 kr per fond, medan indexfonder betalar 2000 kr (ibid.). 

För indexfonder gäller dessutom att indexet måste ha blivit godkänt av Svanen (ibid.). Efter 

att fonden blivit godkänd betalas en årlig avgift, som baseras på fondens storlek (AUM = 

Assets Under Management) samt dess årliga avgift. Det årliga minimibeloppet är 1500 euro 

exklusive moms, och det maximala beloppet uppgår till 10 000 euro exklusive moms, och 100 

000 euro per koncern, dock minst 2000 euro per fond (Svanen, u.åa). 

2.2 Tidigare studier 

Ett flertal studier har gjorts i vilka det undersöks huruvida hållbara investeringar innebär att 

kompromissa med avkastning. Eccles et al. (2014) har exempelvis undersökt detta genom att 

kartlägga 180 amerikanska företag under 18 års tid. De finner att företag som frivilligt 

integrerat hållbarhet, också haft en mer positiv utveckling än övriga företag på lång sikt, både 

vad avser aktiemarknaden samt redovisningsresultat (eng. “accounting performance”). 
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Samtidigt finns också andra undersökningar som menar att hållbara fonder presterat sämre än 

de traditionella fonderna, bland annat studien av Chang et al. (2012). 

 

Det ställs numera större krav än vad det gjort historiskt på att företag ska kommunicera ut 

information om hållbarhet till intressenter, eftersom hållbarhet är en stor utmaning både för 

företag och för människorna och planeten som helhet (Ansari, Cajias & Bienert, 2015). I en 

undersökning utförd av Ansari, Cajias och Bienert (2015) undersöks hur aktier som tillhör 

listade fastighetsbolag påverkas av att börja rapportera information som rör verksamheten 

enligt den standard som kallas GRI (Global Reporting Initiative). Författarna utförde en 

eventstudie och kom fram till att hållbarhetskommunikation har en betydelse för 

företagsvärderingen och att företag således gynnas ekonomiskt av att kommunicera rörande 

hållbarhet, och att denna kommunikation således inte enbart har en altruistisk innebörd (ibid.). 

 

Eventstudier används på olika sätt för att undersöka hur marknader reagerar på information. 

Metoden kan tillämpas för att undersöka insidertrading, bedöma skadeverkan, samt för att 

undersöka hur tillgångar påverkas av aktiesplits (MacKinlay, 1970). I en studie av Campbell 

et. al (2003) undersöks hur en aktie reagerar när information släpps som avslöjar att ett 

företag allvarligt brustit i sina säkerhetsrutiner vad avser personuppgifter. De finner ett 

statistiskt signifikant negativt resultat när information släpps om att icke-auktoriserade 

tredjeparter fått ta del av konfidentiell information. Ett annat exempel på en studie som 

använder sig av metoden är Schwert (1981), som undersöker hur ny information gällande 

inflation påverkar aktiepriser. Schwert finner att aktiemarknaden reagerar negativt vid 

informationssläppet om en oväntad förändring i inflation.  

2.3 Finansiell teori 

2.3.1 Portföljvalsteori och begränsad rationalitet 

En investerare kommer alltid behöva göra avvägningen mellan avkastning och risk, där högre 

risk associeras med högre avkastning på marknaden (Sharpe, 1964). Med utgångspunkt i 

portföljvalsteori som inbegriper att investerare alltid vill maximera avkastning, går det att 

konstatera att varians i avkastning är mindre efterfrågat jämfört med förväntad avkastning. 

Med det sagt går det dock inte att säga att den portfölj med lägst varians är den portfölj som 

förknippas med högst förväntad avkastning (Markowitz, 1952). Vidare går det med 
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utgångspunkt från Markowitz (1952) och Sharpe (1964) att konstatera att avkastning kan 

maximeras genom diversifiering givet risknivån, samt att risken reduceras av att diversifiera 

portföljen eftersom exponeringen mot företagsspecifika risker reduceras och känsligheten 

därmed minskas. 

 

Modern portföljvalsteori bygger på ett antal antaganden, bland annat att investeraren är 

rationell. Detta är dock något som kan ifrågasättas, vilket också görs genom Herbert Simons 

teori om begränsad rationalitet (Simon, 1990). Denna teori menar att det finns anledning att 

ifrågasätta de förutsatta egenskaperna hos den som investerar och att de antaganden som görs 

för modern portföljvalsteori inte bygger på verkligheten, eftersom människan begränsas av sin 

egen kognitiva förmåga, tillgänglighet samt tillgång till information (ibid.).  

 

År 2018 publicerades en rapport av Morningstar där det uppgavs att närmare 75 % av alla 

investerare är intresserade av att inkorporera hållbara investeringsalternativ i sin portfölj 

(Kleeman & Sargis, 2018). Från analysen som genomfördes i rapporten framgår det att låga 

ESG-betyg bidrar till att fonder undviks, medan högre betyg tvärtom lockar investerare. Det 

går därför att argumentera för att fonder med högt hållbarhetsbetyg genererar större 

efterfrågan. Baserat på att närmare tre fjärdedelar vill inkorporera hållbara alternativ i sin 

portfölj finns det dock anledning att ifrågasätta att investerare alltid skulle välja det 

investeringsalternativ som genererar högst avkastning givet risknivå. Detta eftersom det 

innebär att investeraren också värderar hållbarheten hos investeringen och inte enbart den 

förväntade avkastningen. Det finns forskningsresultat som visar att hållbara investeringar 

både överpresterar och underpresterar, vilket således höjer variansen och därmed höjer risken, 

vilket borde resultera i att investerare väljer att investera i annat.  

 

Det har genom undersökningen som utfördes av Miljömärkning Sverige (2018) kunnat gå att 

visa att investerare saknat bra verktyg för att avgöra om en fond eller investering är hållbar 

eller inte, vilket kan uttryckas som en anledning till att Svanenmärkningen skapats, då det 

underlättar för investerare att hitta information. Detta innebär vidare att informationssökandet 

för investeraren underlättas, då både tid för att eftersöka information minskar samtidigt som 

informationen görs mer lättillgänglig vilket kan kopplas samman med teorin om begränsad 

rationalitet. 
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Wai Kong Cheung (2010) samt Markowitz (1952) belyser att rationella företag agerar på 

ekonomiska incitament. Om de ska agera hållbart krävs det således att detta gynnar företaget 

positivt i form av avkastning eller ökade marknadsandelar. Därför finns det ingen anledning 

för fondbolag att Svanenmärka sina fonder givet att det inte frambringar något positivt för 

fondbolaget. När fler investerar i en fond ökar fondförmögenheten. Fondförmögenheten 

placeras i aktier eller värdepapper som vid en högre efterfrågan stiger i kurs. Således innebär 

en högre efterfrågan på hållbara fonder att tillgångarna fonderna placerar i får en kursökning 

vilket genererar en kursökning även för fonden.  

2.3.2 Effektiva marknadshypotesen 

Hypotesen om effektiva marknader antar att priset på en tillgång återspeglar all tillgänglig 

information, varför finansiella marknader blir effektiva. Eftersom priset på en tillgång 

ständigt återspeglar tillgänglig information handlas den till sitt rätta pris och det går inte att 

slå marknaden genom att köpa undervärderade tillgångar eller sälja dessa till högt pris. Enligt 

hypotesen går det således inte att generera riskjusterad överavkastning. Den effektiva 

marknadshypotesen består av tre former: svag, semistark och stark form. (Fama, 1970) 

I den svaga formen av hypotesen testar Fama (1970) om en tillgång enbart reflekterar all 

historisk prisinformation. Vid en marknad som är svagt effektiv går det inte att generera 

riskjusterad överavkastning baserat på historisk information. Om marknaden istället är 

effektiv enligt den semistarka formen innebär det att det inte går att generera riskjusterad 

överavkastning via tillgänglig publik information, till exempel via årsrapporter, uttalanden om 

utdelning eller aktiesplits. Detta då empiriska studier visar att marknaden nästan omgående 

justerar sig till den nya publika informationen. Den starka formen antar att tillgångar 

reflekterar privat liksom publik information. Formen testar huruvida investerare på ett 

monopolistiskt vis har tillgång till relevant information, och beaktar således även 

insiderinformation. Enligt Fama (1970) finns det omfattande empiriska bevis som stödjer 

både den svaga och semistarka formen, i synnerhet den svaga. Vid en starkt effektiv marknad 

går det inte att generera riskjusterad överavkastning med hjälp av insiderinformation. 

Emellertid finns det bevis om att det råder insidertrading och att investerare på detta viss 

genererat stora vinster vilket ifrågasätter att den finansiella marknaden är starkt effektiv. 

(Fama, 1970)  
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Sedan Fama (1970) publicerade den effektiva marknadshypotesen har det tillkommit kritik 

och alternativa teorier. Kritik riktad av Shleifer (2000) syftar till att investerares rationalitet 

samt arbitragemöjligheter är begränsade och kan ifrågasättas utifrån empiriska bevis. 

Investerare är inte alltid är rationella och hanterar därmed inte risk rationellt, utan de 

begränsas av riskaversion, intressekonflikter samt sparhorisonter. Black (1986) lyfter 

exempelvis fram att det går att göra vinster genom att agera på information, men att 

investerare vanligtvis agerar på “noise”, vilket inte genererar avkastning.   

Utifrån den effektiva marknadshypotesen kommer informationen om att fonder Svanenmärkts 

relativt omgående inkorporeras i fondkursen när denna information blir publik, vilket innebär 

att det inte går att uppnå överavkastning. Givet att hållbarhetsmärkningen lockar investerare, 

vilket framgår i rapporten av Kleeman & Sargis (2018), förväntas en ökning av kursen på 

fonden ske när fonden erhåller Svanenmärkningen.   

2.3.3 Signaleringsteori  

Signaleringsteorin beskriver hur information delas mellan två parter, där det inte 

nödvändigtvis finns samförstånd vad gäller att kommunicera samma, korrekta information 

mellan sig (Spence, 2002). Vidare uppstår informationsasymmetri när två parter har olika 

tillgång till information, det vill säga att olika parter vet olika mycket (Stiglitz, 2002). 

 

Signaleringsteori belyser även olika företags möjligheter att framställa sig på vissa sätt, 

genom att nyttja informationsasymmetri, eftersom företaget ges chansen att sända ut olika 

signaler beroende på vilken information som företaget väljer att dela med andra parter. 

Företag kan därmed välja att dela viss information avseende CSR (Corporate Social 

Responsibility) och samtidigt undanhålla annan information. När företagen upplever att de 

presterar bättre än andra företag, alternativt bättre än genomsnittet, väljer de att signalera detta 

till investerare för att öka sitt anseende likväl som investeringar. (Verrecchia, 1983) 

 

He (2018) belyser de avvägningar företag gör mellan miljö, samhället och ekonomi. Studien 

visar att företag inte enbart ser till ekonomisk vinst utan att det även finns en underliggande 

motivation hos företag att agera hållbart.  

 

Mio & Fasan (2012) undersöker huruvida hållbarhetsarbete hade någon inverkan på företags 

avkastning under konkursen av Lehman Brothers, det vill säga under en exogen kris. Det 
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empiriska resultatet uppvisar att aktivt hållbarhetsarbete under denna period korrelerade 

positivt med kortsiktig och förväntad abnormal avkastning under krisen, vilket skapar en slags 

bufferteffekt för företagen. Investerare förväntade sig att företag som i högre utsträckning 

arbetade med hållbarhet skulle generera högre avkastning sett till den specifika risken vilket 

ledde till att högpresterande företag inom hållbarhet gynnades. Således kan hållbarhetsarbete 

användas i förebyggande syfte och ses som en tryggare investering då företag som presterar 

bättre inom hållbarhet även går bättre finansiellt vid en kris. (Mio & Fasan, 2012) 

 

Fondbolagen tjänar pengar genom att ta ut en årlig avgift, där de olika omkostnaderna för 

fonden inkluderas. I denna avgift ingår förvaltningsavgiften vilken bland annat inkluderar 

kostnader för investerare, depåer, förvaring samt andra kostnader för tjänster som tillkommit 

(Oxenstierna, 2013). Därmed finns det en risk att fondernas avgifter stiger i och med att 

fondbolag aktivt betalar för sin Svanenmärkning. Om fonden blir dyrare kommer 

fondspararnas avkastning minska. Utifrån antagandet om rationella investerare och 

portföljvalsteorin som antar att investerare vill maximera sin avkastning finns därmed en risk 

att fonden blir mindre attraktiv. Det innebär att investeraren antingen inte agerar rationellt om 

denne vill investera i fonden, alternativt att fonden kompenserar kostnaderna i form av högre 

avkastning. Enligt Mio & Fasan (2012) råder det mindre risk vid hållbara investeringar sett 

till icke-hållbara investeringar, något en rationell investerare även beaktar om så hög 

riskjusterad avkastning som möjligt ska uppnås (Markowitz, 1952).  

2.3.4 Random Walk 

Teorin om Random Walk introducerades Pearson (1905). Random Walk (vilket på svenska 

kan översättas till slumpvandring) innebär för aktiemarknaden att kortsiktiga förändringar i 

aktiepriser är oförutsägbara (Malkiel, 2015). För varje tidpunkt t är det slumpmässigt var 

punkt t+1 hamnar, vilket genererar oändligt många möjliga vägar (Lawler, 2010).  

 

Utifrån denna modell ges den bästa prognosen för morgondagens pris för en viss tillgång av 

dagens pris. För aktiemarknaden bör dock den slumpmässiga faktorn inte anses vara 

slumpmässig på sådant sätt att priset förändras utan en bakomliggande anledning. Det finns 

alltid en anledning till en prisförändring för en aktie, men detta är något som inte går att 

förutse. Om nästkommande dags pris hade kunnat förutspås hade aktien redan budats upp 

eller ner av investerare, i enlighet med den effektiva marknadshypotesen.  
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En slumpvandring kan även ha en driftparameter vilket innebär att den då driftar i en viss 

riktning. I detta fall är den bästa prognosen för morgondagens pris summan av dagens pris 

och drifttermen (Nasdaq, u.å.).  

2.3.5 CAPM 

Capital Asset Pricing Model, CAPM, utvecklades av Sharpe (1964) och ser till sambandet 

mellan en tillgångs risk och avkastning. Från CAPM-modellen ges förväntad avkastning av: 

 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓)                  (1) 

 

𝐸(𝑅𝑖) = Förväntad avkastning 

𝑅𝑓 = Riskfri avkastning 

𝛽𝑖 = Systematisk risk  

𝐸(𝑅𝑚) = Förväntad avkastning på marknaden  

𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓 = Marknadsriskpremium 

 

Teorin förutsätter att investerare är riskaverta med homogena förväntningar samt att de vill 

maximera förväntad avkastning. Vidare antas det att marknaden för tillgångar kännetecknas 

av perfekt konkurrens, och att samtlig information är tillgänglig utan kostnad (Sharpe, 1964). 

Kritik har dock framförts mot modellen, bland annat av Roll (1977) som menar att det inte är 

möjligt att testa CAPM med de angivna antagandena som bakgrund. Det har även riktats 

kritik mot modellen av Fama och French (1992) som menar att flerfaktormodellen är bättre. 

Fama och French (1996) framförde trefaktormodellen och Carhart (1997) framförde 

fyrfaktormodellen, vilka bägge anses ge mer tillförlitliga beräkningar. Trots kritiken som 

framförts mot modellen är CAPM fortfarande vanligt förekommande (UC, 2017) och används 

även flitigt för att undersöka avkastning hos finansiella tillgångar (Bodie, Kane & Marcus, 

2014). 
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2.4 Formulering av hypotes 

I linje med MacKinlays litteratur om eventstudier vilket förklaras närmare i metodkapitlet, går 

det att definiera hypotesen som följande: 

 

𝐻0= Svanenmärkningen har ingen påverkan på fondens avkastning 

𝐻1= Svanenmärkningen har påverkan på fondens avkastning 
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av hur insamlingen av data gått till och vilka verktyg 

som har använts. Därefter beskrivs val av metod och metodtillämpandet, samt hur 

signifikansen prövats. Slutligen lyfts kritik mot metoden fram. 

3.1 Insamling av data  

Efter att ha fått tillgång till datum för Svanenmärkningen för respektive fond, samlades data 

in med utgångspunkt från metoden och de olika längderna på eventfönster respektive 

estimeringsfönster. Thomson Reuters Datastream användes för att inhämta data för respektive 

fond och index. Då alla fonder inte fick sin Svanenmärkning vid samma tillfälle hämtades 

olika dataperioder för varje fond, index och eventfönster. Ett antal av dessa fonder föll således 

bort ur urvalet eftersom de startade vid samma tidpunkt som fonden fick sin märkning. 

 

Två olika index valdes ut beroende på hur fondens innehav var fördelat mellan olika länder. 

För fonder som i Morningstar ursprungligen hade ett svenskt index användes indexet MSCI 

Sweden för att beräkna förväntad avkastning, medan det för fonder som ursprungligen hade 

ett globalt index istället blev tilldelade MSCI World. Anledningen till att inte ett och samma 

index tillämpades för alla fonder, är på grund av att fonderna inte enbart förvaltas i Sverige 

utan även i andra nordiska länder. Det svenska indexet ansågs inte vara tillräckligt 

representativt för de fonder som förvaltas utanför Sverige. I och med att det rådde stor 

skillnad i fondernas innehav gick det inte heller att hämta ett representativt index för samtliga 

fonder. Därmed inhämtades ett av de två jämförelseindex som bäst representerade respektive 

fond. Denna diskussion sker i enlighet med Krivin et. al (2003) som argumenterar för att det 

mest lämpliga valet av index för marknadsmodellen bör utgå från vilka fonder som studeras. 

Det index som bäst representerar fonden under estimationsfönstret bör tillämpas. För de fall 

där ett stort antal fonder studeras bör istället ett brett marknadsindex användas för samtliga 

fonder, men i detta fall där enbart 22 fonder studeras, är det desto mer lämpligt att hålla sig till 

det index som närmare representerar fonden. (Krivin et. al, 2003). 
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3.2 Eventstudie 

Enligt MacKinlay (1997) är det av vikt att inleda en eventstudie genom att först definiera 

eventet och därefter redogöra för begränsningar i urvalet för fonderna, samt tilldela ett 

eventfönster. MacKinlay (1997) redovisar flera olika metoder som kan tillämpas vid en 

eventstudie men för denna uppsats är marknadsmodellen den bäst lämpade. 

 

För att på ett tydligt sätt kunna definiera de olika delarna som ingår i en eventstudie behöver 

notationen defineras. I enlighet med MacKinlay (1997) kommer avkastning indexeras i 

eventtid genom att använda 𝜏. Genom att vidare definiera 𝜏 = 0 som eventdagen, representerar 

𝜏 =  𝑇1 + 1 till och med 𝜏 =  𝑇2 eventfönstret. Estimationsfönstret definieras som 𝜏 =  𝑇0 + 1 

till 𝜏 =  𝑇1. Således kan 𝐿1 = 𝑇1 − 𝑇0 definieras som längden på estimationsfönstret och 𝐿2 =

𝑇2 − 𝑇1 som längden på eventfönstret. 

 

3.2.1 Eventfönster 

Ett eventfönster definieras som tidsperioden precis innan och efter eventdagen då en händelse 

som påverkar fondens avkastning sker. Genom tillgång till datum för Svanenmärkningen, 

finns således möjligheten att genomföra en eventstudie, där eventdagen är datumet då fonden 

erhöll sin Svanenmärkning. Eventdagen och eventfönstret visualiseras i Figur 1. Det bör dock 

noteras att det är möjligt att tillkännagivandet av Svanenmärkta fonder kan ha skett innan 

tilldelningen av Svanenmärkningen, vilket gör att det finns en risk att investerare valt att 

investera i fonden redan innan fonden fick sin märkning. Det finns även en risk för 

insidertrading ifall informationen enbart nått somliga investerare. Dock förväntas inte 

insidertrading ha lika stor effekt på Svanenmärkta fonder som om en aktie blivit 

Svanenmärkt. Eftersom eventstudier även tar hänsyn till tiden innan eventdagen, går det att se 

om fondkurserna förändrats innan märkningen tillkännagetts. Denna eventstudie redovisar 

inte när under eventfönstret den abnormala avkastningen skedde utan redovisar enbart den 

kumulativa abnormala avkastningen som ägde rum över eventfönstret. 
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Figur 1. Grafisk illustration över estimationsfönster samt eventfönster. 

 

Eventstudien i denna rapport innefattar tre olika eventfönster för att undersöka hur 

avkastningen påverkas på kortare samt längre sikt. I och med att informationen bör 

inkorporeras relativt omgående i kurserna i enlighet med den effektiva marknadshypotesen är 

det av intresse att undersöka den kortsiktiga förändringen. Eftersom fonder inte daglighandlas 

på samma sätt som aktier, kan det råda en viss fördröjning i eventets effekt på avkastningen. 

Det innebär att det även är av intresse att undersöka hur fonderna påverkas på längre sikt. Det 

bör dock nämnas att det finns en risk att fondordrar inte hunnit färdigställas på två bankdagar. 

Det finns däremot ändå en möjlighet att aktierna som fonderna innehar drivit upp 

fondkurserna, varför ett kortare eventfönster ändå är av intresse att undersöka. 

 

De eventfönster som definierats för uppsatsen är: 

1. Fem dagar: två börsdagar innan Svanenmärkningen samt två börsdagar efter 

2. Elva dagar: fem börsdagar innan Svanenmärkningen samt fem börsdagar efter 

3. 41 dagar: 20 börsdagar innan Svanenmärkningen samt 20 börsdagar efter 

 

3.2.2 Estimeringsfönster 

Estimeringsfönstret används för att kunna beräkna den förväntade avkastningen för de 

Svanenmärkta fonderna. I Figur 1 går det att urskilja att estimeringsfönstret är tidsperioden 

innan eventfönstret. Ett estimeringsfönster omfattande ett kalenderår tillämpades. 

Estimationsperioderna är lika långa för alla tre eventfönster, men estimationsfönstret 

förflyttas beroende på hur långt eventfönstret varit, varför estimationsfönstret varierar mellan 

de tre olika eventfönsterindelningarna. 
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3.2.3 Faktisk avkastning 

Faktisk avkastning beräknas för eventfönstret och definieras som följande: 

 

𝑅𝑖,𝑡 = ln (
𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡−1
)              (2) 

 

𝑅𝑖,𝑡= Avkastning  

𝑃𝑖,𝑡 = Pris för fond i vid tidpunkt t 

𝑃𝑖,𝑡−1= Pris för fond i vid tidpunkt t-1 

 

Den faktiska avkastningen beräknas som den naturliga logaritmen av prisförändringen. Detta 

eftersom logaritmiska värden har högre sannolikhet att vara normalfördelat då de jämnas ut 

över tid. (Strong, 1992).  

 

3.2.4 Förväntad avkastning 

Marknadsmodellen (ekvation (3)) används för att beräkna den förväntade avkastningen för 

respektive fond: 

 

𝑅𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑅𝑚,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                     (3) 

 

�̂�𝑖,𝑡 =  �̂�𝑖 + �̂�𝑖𝑅𝑚,𝑡                                 (4) 

 

𝑅𝑖,𝑡= Avkastning  

𝛼𝑖 = Intercept 

𝛽𝑖 = Koefficient för regressionen 

𝑅𝑚,𝑡= Avkastningen för marknadsindex  

𝜀𝑖,𝑡 = Felterm  

 

Parametrarna estimeras med OLS. Koefficienten visar hur fonden korrelerar med sitt index, 

sett till historisk utveckling under estimeringsfönstret. Det går att beräkna hur fonden borde 

utvecklats under eventfönstret med hjälp av den skattade marknadsmodellen (4), vilket 

genererar den förväntade avkastningen för fonden.  
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3.2.5 Abnormal avkastning 

Uppskattningen av eventets påverkan görs sedan genom att mäta abnormal avkastning. För 

fond i och tidpunkt kan den abnormala avkastningen formuleras som följande: 

 

𝐴�̂�𝑖,𝜏 = 𝑅𝑖,𝜏 − (𝛼�̂� + 𝛽�̂�𝑅𝑚,𝜏)                         (5) 

 

𝐴�̂�𝑖,𝜏 = Abnormal avkastning för fond i och eventdagen 𝜏 

𝑅𝑖,𝜏 = Faktisk avkastning 

(𝛼�̂� + 𝛽�̂�𝑅𝑚,𝜏) = Förväntad avkastning 

 

För att kunna beräkna abnormal avkastning måste först faktisk och förväntad avkastning 

beräknas. Den abnormala avkastningen erhålls för varje dag och fond under eventfönstret, 

enligt (5). Följaktligen går det att beräkna den genomsnittliga abnormala avkastningen per 

fond över hela eventfönstret enligt (6) likväl som för samtliga fonder per dag enligt (7). I 

Tabell 1 går det att få en schematisk överblick över dessa beräkningar.  

 

Genomsnittlig abnormal avkastning per fond beräknas enligt följande: 

 

𝐴𝑅𝑖
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

𝑁
∑ (𝐴�̂�𝑖,𝜏)                                (6)

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

 

Genomsnittlig abnormal avkastning för alla fonder per dag: 

 

𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ =  

1

𝑁
∑(𝐴𝑅𝑖,𝜏)̂

𝑁

𝑖=1

                                (7) 

 

3.2.6 Kumulativ abnormal avkastning (CAR) 

För att kunna dra slutsatser om eventets påverkan behöver den abnormala avkastningen 

aggregeras. Aggregeringen sker i två dimensioner, över tid och över fonder. I Tabell 1 går det 

att urskilja den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen vilken kan beräknas på 

två sätt, horisontellt eller vertikalt. 
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𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) =  ∑ 𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅

𝜏2

𝜏=𝜏1

                             (8) 

 

𝐶𝐴𝑅�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴�̂�𝑖,𝜏

𝜏2

𝜏=𝜏1

                           (9) 

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) =
1

𝑁
∑ 𝐶𝐴𝑅�̂�

𝑁

𝑖=1

(𝜏1, 𝜏2)            (10) 

 

Denna undersökning genomför först de vertikala beräkningarna enligt ekvation (7) därefter 

summeras dessa beräkningar över tid enligt ekvation (8). Beräkningar kan även genomföras åt 

andra hållet, det vill säga först över tid och sedan över fonder. För dessa beräkningar används 

först ekvation (9) och därefter (10). Beräkningarna ger samma resultat sett till den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen, men ger olika delresultat i form av 

abnormal avkastning per dag för samtliga fonder eller per fond över samtliga dagar.  

 

Tabell 1. En schematisk matris för eventfönster fem dagar, där beräkningar i vertikalt och 

horisontellt led redovisas. 

 

Eventtid 

 

Fondnamn 

-2 -1 0 1 2 

𝐶𝐴�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅𝑖,�̂�

2

𝜏=−2

 

Fond 1 (F1) 𝐴�̂�𝐹1,−2 𝐴�̂�𝐹1,−1 𝐴�̂�𝐹1,0 𝐴�̂�𝐹1,1 𝐴�̂�𝐹1,2 
𝐶𝐴�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅1,�̂�

2

𝜏=−2

 

Fond 2 (F2) 𝐴�̂�𝐹2,−2 𝐴�̂�𝐹2,−1 𝐴�̂�𝐹2,0 𝐴�̂�𝐹2,1 𝐴�̂�𝐹2,2 
𝐶𝐴�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅2,�̂�

2

𝜏=−2

 

Fond 3 (F2) 𝐴�̂�𝐹3,−2 𝐴�̂�𝐹3,−1 𝐴�̂�𝐹3,0 𝐴�̂�𝐹3,1 𝐴�̂�𝐹3,2 
𝐶𝐴�̂�(𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅3,�̂�

2

𝜏=−2

 

𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ =

1

3
∑ 𝐴𝑅𝑖,�̂�

3

𝐼=1

 
𝐴𝑅−2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝑅−1

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝑅0
̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝑅1

̅̅ ̅̅ ̅ 𝐴𝑅2
̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) =
1

3
∑ 𝐶𝐴𝑅�̂�

3

𝑖=1

(𝜏1, 𝜏2)   

 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2) = ∑ 𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅

2

𝜏=−2
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I Tabell 1 går det att på ett tydligt sätt se hur de olika ekvationerna som används beräknas 

fram. Ekvation (7) beräknas som ett genomsnitt för alla fonder för varje dag inom 

eventfönstret, vilket redovisas på den nedersta raden för respektive dag. Genom att därefter 

summera över hela eventfönstret, fås ekvation (8). Genom att summera 𝐴�̂�𝑖,𝜏 horisontellt för 

varje fond över hela eventfönstret ges ekvation (9) och därefter kan dessa beräknas vertikalt 

vilket genererar ekvation (10). 

3.3 Signifikanstest 

Efter att genomsnittlig abnormal avkastning för respektive eventfönster erhållits, beräknas 

variansen för feltermen under estimeringsfönstret (se ekvation (3)) för att sedan kunna 

beräkna variansen av den genomsnittliga abnormala avkastningen (se ekvation (11)). Därefter 

går det att med hjälp av den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ekvation 

(8)) samt variansen av den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (ekvation (12) 

att beräkna t-värdet för respektive eventfönster. 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅) =  

1

𝑁2
∑ 𝜎𝜀𝑖

2

𝑁

𝑖=1

                            (11) 

 

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)) =  ∑ 𝑣𝑎𝑟(𝐴𝑅̅̅ ̅̅
𝜏)      (12)

𝜏2

𝜏=𝜏1

 

 

 

T-värdet beräknas slutligen genom att dividera ekvation (8) med kvadratroten ur ekvation 

(12), och kan formuleras som följande: 

 

𝑡 =
𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)

𝑣𝑎𝑟(𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2))
1
2

                             (13) 

 

Signifikansen för de tre eventfönstrena beräknas med hjälp av ett tvåsidigt t-test. Därefter 

beräknas även t-värdet horisontellt för varje enskild fond inom respektive eventfönster. 
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3.4 Metodkritik 

3.4.1 Statistiska fel  

Vid ett signifikanstest råder det alltid en risk att dra felaktiga slutsatser i form av Typ I- och 

Typ II-fel. Typ I-fel innebär att nollhypotesen felaktigt förkastas, det vill säga nollhypotesen 

är sann men att signifikanstestet ger ett felaktigt utslag. Typ II-fel är istället då en falsk 

nollhypotes inte förkastas. Det föreligger även en avvägning mellan Typ I- och Typ II-fel vid 

beslut om signifikansnivå. En högre signifikansnivå gör det enklare att generera ett Typ I-fel 

medan en lägre signifikansnivå ökar risk för ett Typ II-fel. (Casella & Berger, 2001) 

3.4.2 Andra påverkande faktorer  

Som många andra studier och metoder i nationalekonomin utgår metoden från att ceteris 

paribus gäller, vilket i detta fall innebär att andra händelser än det event som är av intresse 

och som kunnat påverka fonderna inte beaktas. Detta innebär att det finns en viss risk att de 

eventuella förändringar som sker i avkastning inte alls härrör från Svanenmärkningen, utan 

kan kopplas till en annan händelse som påverkat fondens avkastning. Vid okunskap om dessa 

potentiella orsaksfaktorer tillskrivs deras påverkan felaktigt det undersökta fenomenet. Det 

går att kringgå denna problematik genom att inkludera ett större antal observationer, fonder i 

detta fall, då en enskild fondspecifik händelses betydelse minskar proportionellt vid ett större 

urval (Roni et al. 1995). I och med att fonder består av flertalet värdepapper (aktier, 

obligationer, räntepapper) är de mindre volatila än enskilda värdepapper, exempelvis en aktie, 

och påverkas därmed inte i lika stor grad av företagsspecifika händelser vilket även minimerar 

risken. Längre eventfönster innebär även att risken ökar för att andra händelser än den som 

undersöks inkluderas i eventfönstret och således påverkar utfallet i fondavkastningen. 
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4. Resultat 

I Tabell 2 presenteras statistiska nyckeltal för samtliga eventfönster i form av t-värde, 

standardfel och p-värde. Det går att urskilja att t-värdet ökar ju större evenfönster som 

tillämpas, detta simultant med minskningen i p-värde. Standardfelet minskar även ju större 

eventfönster som tillämpas vilket innebär en större statistisk noggrannhet samt mer 

enhetlighet i den teoretiska fördelningen.  

 

Tabell 2. Sammanställning av t-värden för respektive eventfönster 

 

 5 dagar 11 dagar 41 dagar 

t-värde -0,3060 0,6322 8,1732 

(s.e.) 0,0005 0,0004 0,0003 

[p] 0,772 0,540 0,000 

 

4.1 Eventfönster fem dagar  

För eventfönstret om fem dagar gavs ett negativt värde för den genomsnittliga kumulativa 

abnormala avkastningen, 𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ , om -0,072 % vilket redovisas i Tabell A1. För detta 

eventfönster genererar 50 % av fonderna en positiv genomsnittlig abnormal avkastning med 

en spridning om 0,581 procentenheter respektive 1,14 procentenheter för fonder med positiv 

respektive negativ genomsnittlig abnormal avkastning. 

 

Den abnormala avkastningen för detta event är dock inte statistiskt signifikant och det går 

således inte att förkasta nollhypotesen på 10 % signifikansnivå. 

 

Om enskilda fonder istället studeras går det att se att det finns två fonder med signifikant 

resultat (se Tabell A4 i Appendix). För fonderna Didner & Gerge Global samt Triodos Global 

Equities Impact Fund går det att förkasta nollhypotesen på 5 % signifikansnivå. 
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4.2 Eventfönster elva dagar  

Beräkningarna av den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen (𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ ) för 

eventfönstret om elva dagar ger en positiv avkastning om 0,221 %. Cirka 54,5 % av fonderna 

genererar en positiv genomsnittlig avkastning (se Figur A3 i Appendix). För detta 

eventfönster går det inte att förkasta nollhypotesen på 10 % signifikansnivå. 

 

Om istället varje enskild fond studeras går det att notera att det finns signifikant resultat för en 

enskild fond (se Tabell A3 och fonden Triodos Pioneer Impact Fund). För denna fond går det 

att förkasta nollhypotesen på 10 % signifikansnivå. 

4.3 Eventfönster 41 dagar  

Skattningarna för eventfönster 41 dagar resulterar i en positiv abnormal avkastning om 5,135 

%. Den kumulativa genomsnittliga avkastningen för samtliga fonder för 41 dagar redovisas i 

Figur 3 och går även att se schematiskt i Tabell A1, där det är beräknat för eventfönstret 

motsvarande fem dagar. Vid beräkning av de enskilda fonderna hade 68 % en positiv 

genomsnittlig abnormal avkastning, AR. Hos de negativa samt positiva genomsnittliga 

abnormala avkastningarna hos fonderna råder en spridning om 0,114 procentenheter 

respektive 0,186 procentenheter. Detta går att urskilja i Tabell A2. Figur 2 åskådliggör även 

den fondspecifika kumulativa abnormala avkastningen för hela eventfönstret. 

 

Vid hypotesprövning för detta eventfönster går det att förkasta nollhypotesen på 1 % 

signifikansnivå. 
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Figur 2. Kumulativ abnormal avkastning per fond för eventfönstret 41 dagar. 

 

 

Figur 3. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för eventfönster 41 dagar. 
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5. Analys 

Undersökningen genererade ett statistiskt signifikant resultat för eventfönstret motsvarande 41 

dagar på 1 % signifikansnivå vilket innebär att nollhypotesen för detta eventfönster kan 

förkastas. Svanenmärkningen har således haft påverkan på fondernas avkastning och den 

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen är positiv. De två kortare eventfönstren 

gav dock inte signifikanta resultat vilket innebär att nollhypotesen inte kan förkastas för dessa 

annat än för enskilda fonder. 

 

För eventfönstret om fem, elva och 41 dagar är den genomsnittliga kumulativa abnormala 

avkastningen -0,072 %, 0,221 % samt 5,315 %.  Det går således att urskilja en trend för den 

genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen mellan de olika eventfönstren, då den 

ökar ju större eventfönstret är. Samma trend går att urskilja hos t-värdena: -0,306, 0,632 samt 

8,173, som ökat för respektive eventfönster. Figur 2 uppvisar även stor likhet med en grafisk 

beskrivning av slumpvandring. Det går att uttyda en positiv drift i figuren vilken även 

tydligare urskiljs i Figur 3 i form av den genomsnittliga kumulativa abnormala avkastningen. 

Utifrån resultatet går det inte att dra någon slutsats om den bakomliggande orsaken till 

drifttermen, den kan bero på Svanenmärkningen men det finns även andra potentiella orsaker 

som denna undersökning inte beaktat. Exempelvis har fonderna tilldelats märkningen vid 

olika tillfällen, där många blev Svanenmärkta i oktober 2017 i samband med lanseringen. År 

2017 och framförallt det sista kvartalet, präglades av stark tillväxt vilket kan ha påverkat 

avkastningen som fonderna uppvisat (MSCI, 2019). Det går även att studera det fondspecifika 

resultatet i Tabell A2, där det går att urskilja att sju av de åtta fonderna som är signifikanta för 

eventfönster 41 dagar fick sin märkning i oktober 2017. Det blir därför svårt att utröna 

huruvida Svanenmärkningen har en korrelation eller kausalitet med fondernas avkastning. 

 

I likhet med Kleeman & Sargis (2018) studie som uppvisade att höga ESG-betyg är attraktivt 

kan denna undersökning till följd av estimaten från eventfönster 41 dagar konstatera att 

Svanenmärkningen haft en positiv effekt på de fonder som Svanenmärkts. I enlighet med 

Markowitz (1952) och Sharpe (1964) samt den effektiva marknadshypotesen krävs det att de 

Svanenmärkta fonderna åstadkommer högre avkastning alternativt att risken minskar vilket 

leder till högre riskjusterad avkastning för att investerare ska välja dessa fonder framför andra. 

I och med att det finns tidigare forskning av till exempel Eccles et al. (2014) samt Chang et al. 



 25 

(2012) som visat att hållbara fonder både över- och underpresterar går det inte att dra 

generella slutsatser om det är avkastningen som fått individen att investera. Givet att 

individerna baserar sina beslut på forskning om att hållbara fonder överpresterar agerar 

individerna i likhet med modern portföljvalsteori och är rationella. Herbert Simons (1990) 

kritik avseende att individer inte är rationella bland annat i och med att individer har 

begränsad tillgänglighet samt information går dock att tillämpa. Detta eftersom 

Svanenmärkningen bidrar till enklare informationsinsamling för investerare och således 

minskar sökkostnaderna.  

 

Givet att fondförvaltare är rationella ekonomiska aktörer agerar de enbart på ekonomiska 

incitament liksom Wai Kong Cheung (2010) samt Markowitz (1952) belyser. Det innebär att 

fondförvaltare enbart väljer att Svanenmärka sina fonder och inkorporera hållbara 

investeringar i fonderna givet att det kommer gynna dem. Detta är även i linje med resultatet 

från undersökningen av Ansari, Cajias & Bienert (2015), som konstaterade att det finns 

ekonomiska incitament till att kommunicera om hållbarhet, och att det altruistiska argumentet 

inte är det enda som gäller.  Resultaten från eventfönstret på 41 dagar uppvisade att fonderna 

genererade en positiv genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning under eventfönstret. Den 

positiva abnormala avkastningen gynnar således fondförvaltarna då inkomsterna från den 

årliga avgiften växer i samband med en stigande kurs i och med att avgiften baseras på 

fondförmögenheten. Dessutom gynnas fondförvaltare av att fler väljer att investera i deras 

fond, då inflödet av kapital ökar vilket i sin tur genererar större intäkter genom avgifter. 

Resultatet från denna undersökning visar att Svanenmärkningen gynnar investerare och 

fondförvaltare. Det bör dock noteras att slutsatserna enbart baserats på eventfönstret om 41 

dagar. 

 

Resultaten från undersökningen går även att diskutera utifrån den effektiva 

marknadshypotesen utformad av Fama (1970) som innebär att marknaden relativt omgående 

inkorporerar ny information i en tillgångs värdering. Svanenmärkningen har inte någon 

omgående påverkan för fonderna i och med att nollhypotesen inte går att förkasta för de två 

kortare eventfönstren. Det går dock att urskilja en inverkan under en längre tidshorisont, för 

eventfönstret 41 dagar. Tidigare litteratur beaktar huvudsakligen aktier och inte fonder, och 

eftersom fonder av naturliga skäl är mer diversifierade än en enskild aktie, finns det anledning 

till att att informationen successivt inkorporeras i priset då fonderna inte handlas dagligen på 

samma sätt. Liksom Shleifer (2000) belyser så är investerare inte alltid rationella utan 
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begränsas av bland annat intressekonflikter samt sparhorisonter. En intressekonflikt är 

möjligtvis valet av hållbara investeringar jämfört andra investeringar. Dessutom är 

sparhorisonter viktiga att ta i beaktning vid valet att investera i fonder, i och med att dessa är 

mer långsiktiga alternativ. Utifrån resultatet går det dock att urskilja att Svanenmärkningen 

genererar en positiv genomsnittlig abnormal avkastning vilket innebär att informationen om 

Svanenmärkningen inkorporeras då informationen blir publik, dock inte lika snabbt som för 

aktier. Den finansiella marknaden är således effektiv på den semistarka nivån (Fama, 1970).  

 

Med bakgrund i signaleringsteorin kan Svanenmärkningen även vara ett sätt att skicka ut 

signaler till investerare för att öka sitt anseende. Svanenmärkningen beaktar dock inte 

samtliga aspekter eller dimensioner av hållbara investeringar och åskådliggör inte heller 

skillnaderna mellan de olika fonderna som Svanenmärkts.  

 

Enligt Mio & Fasan (2012) finns det även incitament för både fondförvaltare och investerare 

att välja hållbara alternativ då hållbarhetsarbete kan användas i ett förebyggande syfte. 

Studien visade att det går bättre för företag som är högpresterande inom hållbarhet, då 

investerare hellre väljer att investera i hållbara alternativ under kris och att hållbara 

investeringar då genererar högre riskjusterad avkastning. Således blir det en form av buffert 

för fondförvaltarna likväl som för investerare i och med att dessa hållbara placeringar har en 

större riskjusterad avkastning vid en exogen kris (Mio & Fasan, 2012). 
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6. Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka huruvida Svanenmärkningen har en påverkan på 

fonders avkastning för tre olika eventfönster: fem, elva samt 41 dagar. För att studera detta 

har undersökningen tillämpat en eventstudie och använt marknadsmodellen för att beräkna 

den förväntade avkastningen.  

 

Vid ett eventfönster motsvarande 41 dagar visar undersökningen att Svanenmärkningen har 

en signifikant positiv genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för de Svanenmärkta 

fonderna och nollhypotesen kan därmed förkastas. För eventfönstren omfattande fem och elva 

dagar kan nollhypotesen dock inte förkastas annat än för enskilda fonder. Svanenmärkningen 

har således en påverkan på fondens beteende i termer av avkastning vid en längre 

tidshorisont. Det finns dock anledning att ifrågasätta Svanenmärkningens enskilda påverkan 

på fonderna, då det också visat sig att perioden för undersökningen sammanföll med en period 

som kännetecknades av stark tillväxt. 

 

Undersökningens resultat överensstämmer med teorin om slumpvandring och den effektiva 

marknadshypotesen om att den finansiella marknaden är effektiv. Detta eftersom det kan 

variera hur lång tid det tar för olika fonder eller aktier att till fullo reagera på en händelse. Det 

är alltså inte nödvändigt att en fond inkorporerar all information omedelbart. Det finns flera 

potentiella anledningar till varför fondförvaltare liksom investerare väljer att placera i hållbara 

tillgångar. Det kan vara för att skicka ut signaler till investerare, för att de begränsas av 

riskaversion eller intressekonflikter, för att de vill diversifiera sin portfölj eller ha en buffert. 

Undersökningen uppvisar att valet av hållbara investeringar gynnar fondförvaltare i termer av 

högre intäkter samt i form av ett säkrare fondalternativ vilket eftertraktas av investerare. 

Investerarna gynnas även då den riskjusterade avkastningen ökar då risken minskar och att 

tillgången har en värdeökning vid inkorporeringen av hållbarhet.  

Undersökningen har visat att val av eventfönster är av stor vikt och kan ge olika resultat.  

Eftersom fonder inte är lika volatila som aktier, vore det också av intresse att genomföra en 

eventstudie på de Svanenmärkta fonderna på längre sikt för att se om det lyfter fonderna 

ytterligare och när lyftet eventuellt upphör. I och med att resultatet hade en positiv trend i 

genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning finns det en möjlighet att denna positiva trend 
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fortsatt, vilket undersökningen inte fångat. Det vore även av intresse att beakta en potentiell 

förändring i avgifter eller skillnader i avgifter för fonderna.  
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Appendix 

Tabell A1. Beräkning av genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning, abnormal avkastning 

för eventfönstrets alla dagar per fond samt vertikal beräkning av genomsnittlig abnormal 

avkastning per dag.2 

 
Fondnamn -2 -1 0 1 2  

  

 

  
Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige  -0,317% 0,091% -0,261% 0,015% 0,172% -0,300% 1,66012E-05 

CB Fund Save Earth Fund -0,112% 0,087% -0,473% -0,166% 0,387% -0,278% 1,95039E-05 

Didner & Gerge Global  0,428% 0,026% 1,546% 0,918% 0,201% 3,120% 3,27720E-05 

Handelsbanken Hållbar Energi   0,233% -0,301% -0,459% -0,295% 1,068% 0,246% 3,72124E-05 

Länsforsäkringar Sverige Aktiv  -0,632% 0,881% -0,406% 0,197% -0,135% -0,097% 2,32688E-05 

Nykredit Invest Baeredygtige Aktier  0,503% -1,725% -2,084% 1,662% -1,962% -3,606% 6,95802E-05 

Pareto Global Corporate Bond   -0,014% 0,021% 0,010% -0,053% -0,100% -0,136% 1,43210E-06 

SEB Sustainability Fund Sweden  -0,014% -0,191% -0,209% -0,228% 0,188% -0,454% 1,33732E-05 

Skandia Cancerfonden  -0,086% -0,190% -0,212% -0,302% 0,299% -0,491% 1,46351E-05 

Skandia Världsnaturfonden  -0,161% -0,193% -0,144% -0,307% 0,301% -0,503% 1,50696E-05 

Swedbank Robur Humanfond  -0,369% 0,061% -0,060% -0,663% 0,044% -0,987% 1,23955E-05 

Swedbank Robur Transition Global   0,550% -0,105% -0,625% -0,191% 1,045% 0,674% 3,77574E-05 

Swedbank Robur Transition Global 

MEGA   

0,547% -0,102% -0,613% -0,186% 0,986% 0,631% 3,81761E-05 

Swedbank Robur Transition Sweden 
 

-0,374% 0,047% -0,107% -0,542% -0,035% -1,011% 1,17174E-05 

Swedbank Robur Transition Sweden 

MEGA   

-0,485% 0,083% -0,203% -0,611% 0,039% -1,177% 1,64726E-05 

Triodos Euro Bond Impact Fund  0,007% -0,288% -0,099% 0,005% -0,191% -0,566% 1,88884E-06 

Triodos Global Equities Impact Fund  0,862% -0,159% 0,899% 0,503% 0,088% 2,193% 1,99149E-05 

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral  0,038% -0,279% 0,193% 0,200% -0,024% 0,128% 4,23337E-06 

Triodos Pioneer Impact Fund  0,066% 0,013% 0,013% 0,150% 0,055% 0,296% 3,82903E-05 

Tundra Sustainable Frontier Fund  0,620% -0,845% -0,034% -0,420% 1,200% 0,520% 4,92655E-05 

Xact Norden (UCITS ETF) -0,151% 0,853% 0,425% -0,446% 0,115% 0,795% 4,84613E-05 

Xact Sverige (UCITS ETF)  -0,427% 0,328% -0,439% 0,249% -0,297% -0,585% 1,50725E-05 

 

  

0,032% -0,086% -0,152% -0,023% 0,157%   

 

   -0,072% 

 
2 Denna tabell är representativ för beräkningarna av samtliga eventfönster. Övriga tabeller 

finns att tillgå, vänligen förmedla kontakt om dessa önskas.  

𝐶𝐴�̂�(𝜏1, 𝜏2) 𝜎𝜀
2 

𝐴𝑅𝜏
̅̅ ̅̅ ̅ 

𝐶𝐴𝑅̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝜏1, 𝜏2)  = 
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Tabell A2. Statistiska mått för eventfönster på 41 dagar 

Fondnamn Alfa  Beta Genomsnittlig 

förväntad 

avkastning  

Genomsnittlig 

faktiskt 

avkastning 

Genomsnittlig 

abnormal 

avkastning 

Standardfel t-värde 

Alfred Berg Hållbar 

Tillväxt Sverige 

3,71E-05 0,612 0,093% 0,178% 0,085% 0,004 0,868 

CB Save Earth Fund -4,11E-05 0,658 0,048% 0,176% 0,128% 0,004 2,261** 

Didner & Gerge Global 3,23E-04 0,505 -0,030% -0,036% -0,006% 0,005 -0,091 

Handelsbanken Hållbar 

Energi 

6,90E-05 0,531 0,048% 0,262% 0,214% 0,006 3,347*** 

Länsförsäkringar Sverige 

Aktiv 

1,97E-04 0,770 -0,114% -0,151% -0,037% 0,004 -0,616 

Nykredit Invest 

Bæredygtige Aktier 

-1,91E-04 0,434 -0,143% -0,186% -0,043% 0,008 -0,699 

Pareto Global Corporate 
Bond 

1,91E-05 0,0703 0,002% -0,004% -0,006% 0,001 -0,073 

SEB Sustainability Fund 4,85E-05 0,731 0,112% 0,146% 0,034% 0,004 0,521 

Skandia Cancerfonden -7,37E-05 0,746 0,030% 0,158% 0,127% 0,004 1,199 

Skandia 

Världsnaturfonden 

-6,58E-05 0,748 0,103% 0,158% 0,055% 0,004 0,544 

Swedbank Robur 

Humanfond 

5,11E-05 0,778 0,119% 0,138% 0,019% 0,004 0,284 

Swedbank Robur 
Transition Global 

2,19E-04 0,414 0,054% 0,192% 0,138% 0,006 1,994** 

Swedbank Robur 

Transition Global MEGA 

1,95E-04 0,497 0,058% 0,195% 0,137% 0,006 1,734** 

Swedbank Robur 

Transition Sweden 

1,12E-04 0,775 0,124% 0,141% 0,017% 0,004 0,234 

Swedbank Robur 

Transition Sweden 

MEGA 

-4,57E-06 0,752 0,109% 0,143% 0,033% 0,004 1,463* 

Triodos Euro Bond 

Impact Fund 

-5,58E-05 -0,0125 -0,006% -0,043% -0,036% 0,001 -1,105 

Triodos Global Equities 

Impact Fund 

-4,15E-04 0,794 0,000% 0,123% 0,123% 0,005 1,259 

Triodos Impact Mixed 

Fund - Neutral 

-1,99E-04 0,319 -0,003% 0,024% 0,028% 0,002 1,426* 

Triodos Pioneer Impact 

Fund 

-4,19E-04 0,971 0,009% 0,151% 0,142% 0,006 2,359** 

Tundra Sustainable 
Frontier Fund 

3,55E-04 -0,140 0,025% 0,220% 0,196% 0,007 2,895*** 

Xact Norden (UCITS 

ETF) 

1,43E-04 0,555 0,065% -0,055% -0,120% 0,007 -0,940 

Xact Sverige (UCITS 

ETF) 

1,15E-04 0,899 -0,107% -0,137% -0,030% 0,004 -0,501 

*** = signifikant på 1 % nivå, ** = signifikant på 5 % nivå, * = signifikant på 10 % nivå 
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Tabell A3. Statistiska mått för eventfönster på elva dagar 

 
Fondnamn Alfa Beta Genomsnittlig 

förväntad 

avkastning 

Genomsnittlig 

faktisk 

avkastning 

Genomsnittlig 

abnormal 

avkastning 

Standardfel t-värde 

Alfred Berg Hållbar 

Tillväxt Sverige 

9,93831E-05 0,613152 -0,013% 0,046% 0,059% 0,004 0,481 

CB Save Earth Fund 4,82782E-05 0,681159 0,075% 0,093% 0,019% 0,004 -0,005 

Didner & Gerge Global 0,000219274 0,456511 0,149% 0,386% 0,236% 0,006 -0,014 

Handelsbanken Hållbar 

Energi 

0,000215983 0,597021 0,083% 0,147% 0,064% 0,006 0,439 

Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 

0,000105085 0,760092 0,145% 0,206% 0,061% 0,005 -0,604 

Nykredit Invest 

Bæredygtige Aktier 

-7,27213E-05 0,433284 -0,116% -0,209% -0,093% 0,008 0,449 

Pareto Global Corporate 

Bond 

1,8551E-05 0,072585 -0,006% 0,008% 0,014% 0,001 -0,696 

SEB Sustainability Fund 0,000156141 0,746253 -0,012% -0,064% -0,052% 0,004 -0,479 

Skandia Cancerfonden -3,42111E-05 0,75237 -0,032% -0,032% -0,001% 0,004 0,333 

Skandia Världsnaturfonden -2,56437E-05 0,754185 -0,031% -0,033% -0,002% 0,004 0,139 

Swedbank Robur 

Humanfond 

0,000112734 0,788653 -0,018% -0,083% -0,064% 0,004 -0,469 

Swedbank Robur 

Transition Global 

0,000250027 0,434587 0,069% 0,151% 0,082% 0,006 -0,746 

Swedbank Robur 

Transition Global MEGA 

0,000228699 0,420231 0,066% 0,150% 0,084% 0,006 -0,537 

Swedbank Robur 

Transition Sweden 

3,06136E-05 0,762687 -0,026% -0,084% -0,059% 0,004 -1,191 

Swedbank Robur 
Transition Sweden MEGA 

0,00015111 0,784142 -0,014% -0,086% -0,072% 0,003 0,347 

Triodos Euro Bond Impact 

Fund 

-3,0532E-05 -0,007625 -0,004% -0,053% -0,049% 0,001 1,300 

Triodos Global Equities 

Impact Fund 

-

0,000283749 

0,829743 0,086% 0,175% 0,090% 0,004 0,147 

Triodos Impact Mixed 

Fund - Neutral 

-

0,000135165 

0,336405 0,033% 0,042% 0,009% 0,002 0,665 

Triodos Pioneer Impact 

Fund 

-

0,000336877 

1,019931 0,106% 0,350% 0,244% 0,006 1,372* 

Tundra Sustainable Frontier 
Fund 

0,000492485 -0,168517 0,032% 0,103% 0,071% 0,007 0,389 

Xact Norden (UCITS ETF) 0,000268716 0,581254 0,073% -0,039% -0,112% 0,007 -0,371 

Xact Sverige (UCITS ETF) 9,89337E-05 0,892297 -0,557% -0,644% -0,087% 0,004 0,441 

*** = signifikant på 1 % nivå, ** = signifikant på 5 % nivå, * = signifikant på 10 % nivå 
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Tabell A4. Statistiska mått för eventfönster på fem dagar 

 
Fondnamn Alfa Beta Genomsnittlig 

förväntad 

avkastning 

Genomsnittlig 

faktisk 

avkastning 

Genomsnittlig 

abnormal 

avkastning 

Standardfel t-värde 

Alfred Berg Hållbar 

Tillväxt Sverige 

0,00010346 0,614769465 -0,056% -0,116% -0,060% 0,004074462 -0,330 

CB Save Earth Fund 4,4437E-05 0,688303594 0,056% 0,000% -0,056% 0,004416325 -0,281 

Didner & Gerge Global 0,000145124 0,444603974 -0,043% 0,581% 0,624% 0,00572468 2,437** 

Handelsbanken Hållbar 

Energi 

0,000174391 0,607153334 0,062% 0,112% 0,049% 0,006100194 0,181 

Länsförsäkringar Sverige 
Aktiv 

0,000118539 0,769199793 0,025% 0,006% -0,019% 0,004823771 -0,090 

Nykredit Invest 

Bæredygtige Aktier 

-3,03562E-05 0,451892895 -0,515% -1,236% -0,721% 0,008341473 -1,933 

Pareto Global Corporate 

Bond 

2,3786E-05 0,072536746 -0,009% -0,036% -0,027% 0,001196703 -0,508 

SEB Sustainability Fund 0,000134975 0,747978205 -0,067% -0,158% -0,091% 0,003656939 -0,555 

Skandia Cancerfonden -4,83908E-05 0,752495745 -0,086% -0,184% -0,098% 0,003825584 -0,574 

Skandia Världsnaturfonden -3,73521E-05 0,754842546 -0,085% -0,185% -0,101% 0,003881962 -0,579 

Swedbank Robur 

Humanfond 

0,000115556 0,790612043 -0,073% -0,271% -0,197% 0,00352072 -1,253 

Swedbank Robur Transition 

Global 

0,000203642 0,443914564 0,053% 0,188% 0,135% 0,006144706 0,491 

Swedbank Robur Transition 

Global MEGA 

0,000180973 0,429510412 0,050% 0,176% 0,126% 0,006178682 0,457 

Swedbank Robur Transition 

Sweden 

0,000150913 0,786193717 -0,069% -0,272% -0,202% 0,003423062 -1,321 

Swedbank Robur Transition 
Sweden MEGA 

3,12504E-05 0,765326675 -0,028% -0,264% -0,235% 0,00405865 -1,297 

Triodos Euro Bond Impact 

Fund 

-4,14637E-05 -0,00730868 -0,004% -0,118% -0,113% 0,001374351 -1,843 

Triodos Global Equities 

Impact Fund 

-0,000340004 0,825568373 0,086% 0,145% 0,059% 0,004462606 2,198** 

Triodos Impact Mixed Fund 

- Neutral 

-0,000166003 0,334836655 -0,010% 0,015% 0,026% 0,002057516 0,278 

Triodos Pioneer Impact 

Fund 

-0,000392054 1,020030321 -0,020% 0,419% 0,439% 0,006187912 0,214 

Tundra Sustainable Frontier 
Fund 

0,000437717 -0,158394416 0,032% 0,136% 0,104% 0,007018938 0,331 

Xact Norden (UCITS ETF) 0,000248015 0,584283249 0,281% 0,440% 0,159% 0,006961413 0,511 

Xact Sverige (UCITS ETF) 8,13429E-05 0,893748073 -0,513% -1,256% -0,743% 0,003882331 -0,674 

*** = signifikant på 1 % nivå, ** = signifikant på 5 % nivå, * = signifikant på 10 % nivå 
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Tabell A5. Fonder och deras respektive index 
 

Fondnamn Index 

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige MSCI Sverige 

CB Save Earth Fund MSCI World 

Didner & Gerge Global MSCI World 

Handelsbanken Hållbar Energi MSCI Sverige 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv MSCI Sverige 

Nykredit Invest Bæredygtige Aktier MSCI World 

Pareto Global Corporate Bond MSCI World 

SEB Sustainability Fund MSCI Sverige 

Skandia Cancerfonden MSCI Sverige 

Skandia Världsnaturfonden MSCI Sverige 

Swedbank Robur Humanfond MSCI Sverige 

Swedbank Robur Transition Global MSCI World 

Swedbank Robur Transition Global MEGA MSCI World 

Swedbank Robur Transition Sweden MSCI Sverige 

Swedbank Robur Transition Sweden MEGA MSCI Sverige 

Triodos Euro Bond Impact Fund MSCI World 

Triodos Global Equities Impact Fund MSCI World 

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral MSCI World 

Triodos Pioneer Impact Fund MSCI World 

Tundra Sustainable Frontier Fund MSCI World 

Xact Norden (UCITS ETF) MSCI World 

Xact Sverige (UCITS ETF) MSCI Sverige 
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Tabell A6. Svanenmärkta fonder inklusive datum för märkningen, i datumordning. 

 
Fondnamn Datum för tilldeldning av märkning 

Swedbank Robur Transition Global 2017-10-10 

Swedbank Robur Transition Sweden 2017-10-10 

Skandia Cancerfonden 2017-10-10 

Skandia Världsnaturfonden 2017-10-10 

Swedbank Robur Humanfond 2017-10-10 

SEB Sustainability Fund 2017-10-10 

Swedbank Robur Transition Global MEGA 2017-10-10 

Swedbank Robur Transition Sweden MEGA 2017-10-10 

Tundra Sustainable Frontier Fund 2017-10-10 

Handelsbanken Hållbar Energi 2017-10-10 

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige 2017-10-10 

CB Save Earth Fund 2017-10-11 

Didner & Gerge Global 2018-02-20 

Triodos Global Equities Impact Fund 2018-05-15 

Triodos Euro Bond Impact Fund 2018-05-15 

Triodos Impact Mixed Fund - Neutral 2018-05-15 

Triodos Pioneer Impact Fund 2018-05-15 

Pareto Global Corporate Bond 2018-09-23 

Xact Sverige (UCITS ETF) 2018-10-09 

Länsförsäkringar Sverige Aktiv 2018-11-04 

Nykredit Invest Bæredygtige Aktier 2018-12-06 

Xact Norden (UCITS ETF) 2019-06-19 
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Figur A1. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för eventfönster elva dagar.  

 

 

 
Figur A2. Kumulativ abnormal avkastning per fond för eventfönstret motsvarande elva dagar. 

 

 



 40 

 
Figur A3. Genomsnittlig kumulativ abnormal avkastning för eventfönster fem dagar. 

 

 
Figur A4. Kumulativ abnormal avkastning per fond för eventfönstret motsvarande fem dagar. 
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