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Sammanfattning 
I Sverige är investeringar i fonder en vanlig förekommande sparform. En typ av fonder 
är SRI-fonder (Socially Responsible Investment-fonder), som strävar efter att göra 
hållbara placeringar förutom att prestera goda finansiella resultat. Denna rapport ämnar 
besvara frågan gällande hur bra SRI-fonder i Sverige presterar rent ekonomiskt i 
jämförelse med konventionella fonder, samt vilka variabler fondernas prestation kan 
bero av. Att material inom området samlas in och behandlas är viktigt då SRI-fonders 
framtid skulle kunna leda till stora förändringar i både privatpersoners och företags 
förhållningsätt till hållbarhet. 

För att analysera prestationen hos SRI-fonder och konventionella fonder data samlats in 
för 71 SRI-fonder och 71 konventionella fonder på den svenska fondmarknaden för året 
2012. Genom att utföra en regressionsanalys med hjälp av programmet Stata 
analyserades insamlad data för att uppskatta hur och vad som påverkar fondernas 
ekonomiska prestation. En intervju genomfördes som komplement till den kvantitativa 
metoden. 

Resultatet av regressionsanalysen visar att SRI-fonder i genomsnitt har drygt en 
procentenhet lägre årlig avkastning jämfört med konventionella fonder. Detta stödjer 
tidigare undersökningar som visar att SRI-fonder underpresterar konventionella fonder 
med avseende på absolut avkastning. 

Vidare visar resultatet även att samband kan identifieras mellan den årliga avkastningen 
och vilken bolagsstorlek, region och bransch som fonden placerar i samt vilket 
betavärde, Sharpekvot och KIID-risk fonden har. Regressionsanalysen visar att det i 
genomsnitt är mer lönsamt att investera i medelstora bolag i jämförelse med stora och 
små bolag. Den region som enligt regressionsanalysen presterat bäst är Afrika och 
Mellanöstern, följt av Asien och hela Europa med Australien och Nya Zeeland som den 
sämst presterande regionen. Inget samband kan däremot dras huruvida Latinamerika 
och Nordamerika påverkade avkastningen. Den branschkategori som visade sig vara 
mest lönsam i genomsnitt var den cykliska. Både betavärdet och Sharpekvot var 
signifikanta av högsta graden och en ökning av dessa värden kommer uppskattningsvis 
att öka den årliga avkastningen. Även ökad KIID-risk har en positiv inverkan på den 
årliga avkastningen, vilket delvis kan förklaras med att konjunkturen för det granskade 
tidsintervallet haft en positiv medelförändring. Däremot kan inget klart samband 
identifieras mellan varken fondförmögenheten eller alfavärdet och den årliga 
avkastningen.  

Observera att resultatet endast visar en statistisk bild av ett historiskt perspektiv. Då 
historisk data inte nödvändigtvis är ett mått på framtida prestationer på aktiemarknaden 
bör inte resultatet betraktas som en prognos för fonders framtida prestation. 

Sammanfattningsvis konstateras att mer framtida forskning krävs för att säkerställa 
nyttan av CSR och SRI.  



 
 

Abstract 
A common way to economize in Sweden is investments in mutual funds. One category 
of mutual funds are SRI funds (Socially Responsible Investment funds), who except for 
financial goals also strive towards making sustainably responsible investments. This 
report intends to answer the question regarding how well SRI funds perform in 
comparison to conventional mutual funds on the Swedish market, as well as which 
variables that affect performance. This investigation is important since this area of study 
could lead to positive changes in how individuals and the industry approach 
environmental and social responsibility. 

To analyze the performance of SRI funs and conventional funds data was collected for 
71 SRI funds as well as 71 conventional mutual funds on the Swedish market for the 
year of 2012. The data was then examined through a regression analysis using the 
program S to estimate the financial performance of all monitored funds. An interview 
was conducted to complement the quantitative analysis used. 

The results of the regression analysis show that on average the returns to investment in 
SRI funds are lower as compared to conventional mutual funds by just over one percent. 
This supports previous studies showing that SRI funds underperform conventional 
funds in terms of absolute returns.  

We also find that the performance of mutual funds is positively related to allocation in 
different companies regarding the size of the company and sector of operation. Other 
factors affecting mutual fund performance are region of allocation, beta value, Sharpe 
ratio and KIID risk. The regression analysis shows that allocations in middle sized 
companies on average are more profitable than in large or small sized companies. 
Another finding is that the region with the best performance according to the regression 
analysis is Africa and the Middle East, followed by Asia and then all of Europe. 
Australia and New Zeeland was the region performing least good. No relationship could 
be established to determine whether Latin America or North America had an impact on 
the return of investment. The most profitable sector for allocation was the cyclical 
sector. Both estimations of beta values and Sharpe ratios were highly significant, and an 
increased value of these variables leads to an increase in return to investment. 

The regression analysis also shows that an increase in KIID risk will increase the return 
of investments, which can be explained as the conjunction on average having a positive 
development during the studied time period. No relationship could be established to 
determine whether the total assets of the fund or if the alpha value had an impact on the 
return of investment. 

 Note that the results only show a statistical image of a historical perspective. Historical 
data is not necessarily a measurement of future performance on the stock market, and 
therefor the results should not be interpreted as a forecast of mutual fund performance. 

To summarize we conclude that in order to evaluate the utility of CSR and SRI more 
future research is required.  



 
 

Förord 
Denna rapport omfattar ett kandidatexamensarbete under temat globalisering och 
hållbar utveckling, skrivet under vårterminen 2013 vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Zara Daghbashyan, för vägledning och 
goda råd under arbetets gång. Vi vill även tacka Jonas Lindmark, redaktör och ansvarig 
utgivare på Morningstar Sweden AB, som medverkade på en värdefull intervju. 
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1. Introduktion 
I den här delen diskuteras bakgrund till analysen och dessutom berörs och beskrivs 
undersökningens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund 
En vanligt förekommande sparform i Sverige privatpersoners investeringar i 
företagsandelar, det vill säga då aktiehandel sker (SIFA 2012). Om en privatperson 
placerar sina pengar i en aktiefond, så förlitar sig denne på att en fondförvaltare 
investerar pengarna åt dem, och pengarna placeras då i olika aktier. En aktiefond är 
alltså en sammansättning av olika företags andelar. 

För en person som inte är insatt kan handel med aktier och fonder verka invecklat och 
obegripligt, men trots detta handlar i dagsläget över tre fjärdedelar av Sverige 
befolkning med fonder (SIFA 2012). En anledning som antagligen lockar många är 
chansen till bra utdelning som kan vara bättre än många andra alternativ för sparande. 
Om en privatperson inte själv vill investera i aktier kan fonder vara ett mer bekvämt 
alternativ då det innebär att en expert förvaltar och placerar investeringarna i utbyte mot 
en avgift. Fonder förknippas ofta med mindre risk än direkt aktiehandel, och en 
motgång innebär då inte en lika stor förlust, men ger därför också oftast en sämre 
avkastning. Ett stort problem med att låta någon annan investera ens pengar är att veta 
vart pengarna till slut hamnar. Oftast ser privatpersoner endast utvecklingen för fonden 
och hur det påverkar summan de investerat, inte exakt vart deras pengar placerats. För 
att skapa hållbarhet i fondvärlden finns bland annat SRI-fonder, Socially Responsible 
Investment-fonder, som på svenska kallas SRI- fonder. En SRI-fond är en fond som 
placerar spararnas investeringar i olika företag med hänsyn till vad som kan betraktas 
som etiska eller ansvarsfulla värderingar. 

I Sverige finns det inga speciella riktlinjer för att en fond ska få kallas SRI-fond, utan 
varje fondförvaltare har sin egna speciella placeringspolicy för sin SRI-fond, och 
ansvarar själv för att kommunicera vad som gäller för dennes fond och vilka kriterier 
som placeringarna sker utefter. Ofta utesluts vissa specifika branscher från 
placeringarna (Sparkes 2004) enligt GES Global Ethical Standards policy som beskrivs 
av Andritoiu (2010), och ofta väljer fondbolaget att följa just denna policy. 

Olika fonder kan placera investeringar i både stora och små företag, men gemensamt för 
nästan alla fonder är att de placerat någon del av investeringarna i utlandet eller i 
globala företag. I och med detta berör SRI-fonders verksamhet minst tre dimensioner av 
globalisering, den ekonomiska, den politiska och den sociokulturella. Då 
privatpersonens pengar indirekt kan bidra till ett företags intäkter, och dessa intäkter 
sedan påverkar internationell handel med varor och tjänster, så påverkar privatpersoners 
investeringar den ekonomiska dimensionen. Samtidigt måste fondhandel regleras via lag 
och rätt, och detta gör statliga organisationer, men även olika oberoende internationella 
organisationer, vilket gör att även den politiska dimensionen av globalisering berörs. 
Det sociokulturella perspektivet berörs till exempel genom att miljörörelsen växt fram 
under det senaste decenniet, eller genom att information om människors olika 
levnadsvillkor är mer lättillgängligt idag via internet och sociala medier, och genom 
detta har SRI-fonder blivit mer populära(Benson 2007, Kreander m.fl. 2005, Renneboog 
m.fl. Jan 2008, April 2008). Sparkes & Cowton (2004) hävdar dessutom att SRI i sin 
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helhet har mognat och numera är en filosofi som anammats av stora finansiella 
institutioner. Alla tre av dessa är sammanflätade och påverkar varandra. I och med att 
pengar kan placeras i företag som inte tar hänsyn till privatpersoners förhållningssätt till 
miljö eller etik i frågorna som exemplifierats så påverkar och påverkas fondmarknaden 
av globaliseringen vi ser i dagens samhälle. 

Nära relaterat till globaliseringen finns hållbarhetsfrågor. SRI-fonder anknyter till 
hållbarhet då de är just hållbarhetsvarianten av vanliga fonder, och genom investeringar 
i SRI-fonder kan privatpersoner i vardagen påverka den ekonomiska, ekologiska och 
sociala utvecklingen mot mer beständiga mål. Om fondförvaltare som gör hållbara 
placeringar får mer förtroende och blir mer populära, kommer också företag att rätta sig 
efter efterfrågan (Merton 1987). 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
En nyckelfaktor i en fonds populäritet är självklart anledningen att införskaff fonder i 
förstaläget, alltså att ens investerade pengar genererar en god avkastning. Därför visar 
denna rapport resultatet av en granskning där ett samband mellan svenska SRI-fonders 
avkastning och olika faktorer redovisas. Att material inom området samlas in och 
behandlas är viktigt då SRI-fonders framtid skulle kunna leda till stora förändringar i 
både privatpersoners och företags förhållningsätt till hållbarhet. 

En annan viktig aspekt är den delade meningen om SRI-fonders lönsamhet i förhållande 
till konventionella fonder med avseende på avkastningen. Delvis finns det 
undersökningar som visar att det inte finns någon skillnad (Cortez m.fl. 2009, Blanchett 
2010, Drut 2010, Siegl 2011, Lindmark 2013), men även de som antyder att det finns 
både för och nackdelar med båda (Statman & Gloshkov 2010, Galema m.fl. 2008). 
Samtidigt finns analyser med mer absoluta slutsatser, där det finns artiklar som visar att 
det är en sämre avkastning hos SRI-fonder (Renneboog m.fl. Jan 2008, Adler & 
Kritzman 2008), samt motsatsen till det, att avkastningen hos SRI-fonder är bättre än 
hos konventionella fonder (Gil-Bazo m.fl. 2010, Lyn & Zychowicz 2010, Lundberg & 
Westholm 2006). Att det finns flera aspekter att betrakta frågan ur gör denna 
undersökning viktigare då genom att besvara frågeställningarna nedan kommer resultera 
i ett ställningstagande. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera nyttan av ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbara investeringar på fondmarknaden, vilket görs genom att besvara 
följande två frågor: 

• Hur ekonomiskt hållbara är svenska SRI-fonder i jämförelse med konventionella 
svenska fonder? 

• Vilka samband kan identifieras för en fonds prestation och dess olika placeringar 
på den svenska fondmarknaden?  
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2. Metod 
I detta stycke beskrivs arbetsgången översiktligt. Alla moment som behandlas i 2.1 
Arbetsgång beskrivs i detalj i samtliga av följande kapitel samt Appendix, förutom 
intervjun som istället refereras till. 

2.1 Arbetsgång 
Då undersökningens ändamål är att besvara frågeställningarna och uppfylla syftet, har 
en kvantitativ analys genomförts, där stora mängder empirisk data insamlats och 
analyserats. För att etablera ett stadigt fundament som analysen kunde byggas utifrån 
inleddes arbetet med en djupgående informationssökning. 

Då en stor mängd data om en majoritet av Sveriges fonder finns tillgängligt för 
allmänheten via fondbolagens egna faktablad ansågs en kvantitativ analys vara av större 
vikt än en kvalitativ analys som istället kunnat ge en väldigt subjektiv bild. Dessa data 
har kompletterats med fondinformation från Handelsbankens hemsida (Handelsbanken 
Fondtorg 2013). Genom att granska ett stort antal svenska SRI-fonder och lika många 
konventionella fonder, som alla har önskad tillhörande data, tydliggörs SRI-fonders 
nytta. Även en intervju gjordes med analyschefen på Morningstar Sweden, Jonas 
Lindmark. Globalt sett bygger Morningstars verksamhet på att tillhandahålla all sorts 
oberoende finansiell information till företag och privatpersoner, men i Sverige är 
Morningstar centrerat kring oberoende information för fondmarknaden. Dess 
amerikanska mordebolag Morningstar Inc. är världens största oberoende utgivare av 
information, analys och rating av värdepappersfonder. Därför valdes intervjun hos 
Morningstar Sweden AB. Intervjun gjordes då åsikten hos en erfaren fondexpert 
värderades högt. 

När all fonddata samlats i tabeller undersöktes och analyserades den. Detta gjordes 
genom en regressionsanalys, se Appendix 1, i programmet Stata (StataCorp. 2011). 
Direkta kunskaper inom sannolikhetslära och statistik, industriell ekonomi och 
nationalekonomi har varit till nytta för analysen. Åtskilliga vetenskapliga artiklar inom 
ämnet har också granskats för att införskaffa den centrala kunskapsbas och den 
djupgående förståelse för fonder och dess marknad som krävs för att genomföra en 
analys som detta, se 7. Referenser. 

2.1 Avgränsning och kritik 
Denna undersökning ämnar analysera fonders nytta. Då analysen avser belysa de två 
ämnena hållbar utveckling samt globalisering ansågs denna avgränsning lämplig. Att 
betrakta just SRI-fonder på den svenska marknaden är aktuellt av två huvudsakliga 
anledningar. Dels har den svenska fondmarknaden för just SRI-fonder varit stor och 
befintlig i Sverige i större utsträckning än för större delen av övriga Europa (Kreander 
2005), och dels krävdes en begränsning rent geografiskt. Ett antagande som gjorts är att 
individer från samma geografiska regioner har liknande etiska åsikter, vilket då skulle 
minska skillnaderna gällande placeringar och placeringspolicys hos de SRI-fonderna, 
och genom detta ge undersökningen ett mer korrekt resultat. Detta motiverade till att 
hålla nere den geografiska begränsningen till ett land. 

En bedömning gällande huruvida en fond egentligen anses vara en ansvarsfull fond görs 
inte, då vad som betraktas som hållbarhet eller etiskt korrekt är en individuell subjektiv 
uppfattning i många fall. Några generella världsomfattande definitioner på vad som är 
etiskt korrekt, som accepterats överallt, finns inte. Inga sådana görs heller i denna 
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undersökning utan det som beaktas är om fondförvaltaren anser att fonden är en SRI-
fond eller ej. Anledningen till att ett ramverk för denna rapport inte definierats 
motiveras med följande. En fonds direkta avkastning är direkt beroende av dess 
prestation på finansmarknaden, vilket innebär att en dåligt presterande fond är en 
mindre attraktiv fond för privata investerare, oavsett om den är försvarbar ur ett 
hållbarhetsperspektiv eller inte. Därför analyseras endast SRI-fonders finansiella 
prestation för att besvara frågan om SRI-fonder på den svenska marknaden presterar 
likvärdigt med konventionella fonder. 

Ett problem är transparensen hos fonder, men även hos företagen som fonderna placerar 
investeringarna i. Den är ofta väldigt begränsad, vilket leder till att det är svårt att 
kontrollera att en SRI-fond faktiskt lever upp till sin placeringspolicy. Det är även 
väldigt svårt för fondförvaltaren att granska företagens långa globala produktionsled 
fullständigt innan de placerar ut investeringarna, och med alla mellanhänder är det 
uppenbart inte en omöjlighet att de pengar privatpersonen investerar i fonder till slut 
hamnar i tvivelaktiga sammanhang som strider emot fondens placeringspolicy. 

En annan viktig aspekt är undersökningens reliabilitet. Reliabilitet definieras rent 
matematiskt som andelen av den totala poängens varians som utgörs av den sanna 
poängens varians. I både kvalitativa och kvantitativa undersökningar är reliabilitet 
aktuellt då tillförlitligheten för fallstudier eller insamlad data alltid kan diskuteras. I 
fallet för denna undersökning kommer alltid samma resultat ges då en upprepad 
regressionsanalys görs med identisk data, då matematiken kommer vara densamma. 
Däremot kan reliabiliteten hos fonderna diskuteras, då förutsättningarna för fonderna 
kan variera lite. Variationen av aktier hos SRI-fonderna är vad som gör att det är mer 
lönsamt att investera i vissa jämfört med andra, men eftersom fonderna har olika 
placeringspolicys, begränsar denna de olika placeringsmöjligheterna. Om det fanns ett 
ramverk för vad som fick vara en SRI-fond så skulle förutsättningarna för 
investeringarna vara lika, och en jämförelse mellan SRI-fonder och konventionella 
fonder skulle ge ett mer rättvist svar. Å andra sidan är den här undersökningen gjord på 
SRI-fonder på den svenska fondmarknaden, och då SRI-fondernas profil av den 
anledningen ämnar attrahera samma kundgrupp och intressenter observeras att 
fondernas profiler är lika, vilket delvis eliminerar felet med olika 
placeringsbegränsningar. 

En potentiell modell för att göra en analys som liknar regressionsanalysen som använts i 
detta fall är att göra en parvis jämförelse. En parvis jämförelse innebär att en SRI-fond 
matchas med en konventionell fond utefter vissa kriterier, exempelvis fondens storlek 
och riskprofil. Flertalet par formas, och eftersom faktorerna som matchar paren är 
desamma så visas skillnaden av de variablerna som eventuellt är skilda. Syftet med en 
sådan analys är att få ett precist svar med färre observationer. Denna analys bygger 
alltså på en begränsad tillgång data, och då en stor mängd observationer fanns 
tillgängligt avfärdades parvis jämförelse för en modell mer lämpad för större 
observationer. 

Validitet kan sammanfattas som verklig mätning vad som vill mätas. Resultatet från 
regressionsanalysen visar validiteten hos variablerna i form av signifikans. När data 
utvärderats i Stata görs en bivariat analys, där variablernas korrelation värderas, se 
Appendix 2. Av den anledningen förs ingen större diskussion här, utan ytterligare 
reflektion kring ämnet presenteras i avsnitten 4. Resultat och Appendix 3. 
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I vår modell används fonddata från ett år, år 2012. Det är viktigt att ta hänsyn till detta, 
då ett resultat från ett år kan ge en väldigt vinklad bild. Finansmarknaden har 
konjunkturscykler, vilket innebär att vissa perioder är mer eller mindre gynnsam för 
investerare. Ponera att en fond har en högriskprofil och att marknaden har en positiv 
utveckling så som 2012 hade (Lindmark 2013). Resultatet från en sådan granskning 
skulle då kunna visa på att fondens avkastning är väldigt bra, då ett historiskt perspektiv 
inte beaktas. Fonden skulle teoretiskt sett kunna ha varit en förlustaffär några år tidigare 
vid en negativ konjunktur. Samtidigt varierar marknaden cykliskt, och resultatet blir 
nödvändigtvis inte dåligt bara för att observationen görs med data från ett år då även en 
detta visar ett statistiskt säkerställt mönster av verkligheten (Lindmark 2013). Då 
fonders prestation granskas för endast ett år kan analysen minska den snedvridning som 
uppstår då ett historiskt perspektiv betraktas. Detta eftersom de fonder som upphör 
existera under det historiskt längre tidsförloppet inte är lika många på ett kortare 
tidsintervall. 

Vart på konjunkturscykeln denna granskning befinner sig påverkar alltså resultatet och 
därigenom också slutsatsen, vilket beaktas genom hela denna analys. Aktiemarknaden 
är dock så pass oregelbunden att stora problem uppstår vid framställningen av 
långsiktiga prognoser(Lindmark 2013). Detta talar för att en kortsiktig betraktelse kan 
vara av vikt för kortsiktiga placeringar, men denna analys avser inte publicera någon 
prognos utan endast evaluera tidigare prestation. 
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3. Teori 
Kapitlet har för avsikt skapa en överblick och beskrivning av SRI-fonder och dess 
omgivning samt allmän fakta som är relevant för undersökning. I Appendix 1 
presenteras teorin bakom hur en regressionsanalys konstrueras, och Appendix 2 ger en 
överblick över hur fond- och aktiemarknaden i Sverige ser ut. Syftet med dessa stycken 
är att denna analys skall kunna granskas och återupprepas med ett jämförbart resultat. 

3.2 SRI-fonder 
SRI-fonder är den del av fondmarknaden som beaktar det socialt och ekologiskt 
hållbara, samtidigt som placeringarna görs med hänsyn till det finansiella. I allmänhet så 
uppmuntrar SRI företag att använda metoder som främjar hållbar utveckling, 
konsumentskydd och mänskliga rättigheter. Vanliga uttryck som förknippas med SRI är 
ESG (environmental, social and governance) och CSR (corporate social responsibility). 
ESG är en generisk term som används på kapitalmarknaden och används av investerare 
för att utvärdera företags beteende i förhållande till framtida finansiella resultat. Idén att 
företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, 
miljömässigt som socialt perspektiv kallas CSR. CSR är alltså ett företags allmänna 
samhällsansvar, medan SRI handlar om ansvarsfulla investeringar och placeringar. En 
del fonder placerar endast i företag som anses vara bäst i sin bransch enligt vissa 
definierade kriterier. Dessa kriterier centreras ofta kring just CSR. Fonder som gör 
sådana placeringar kallas bäst-i-klassen fonder, då de placerar i företag som är bäst 
inom sitt område ur ett CSR-perspektiv. 

SRI är en blomstrande marknad i både USA och Europa (Kreander m.fl. 2005). Mellan 
åren 1995 och 2005 ökade antalet SRI-fonder i USA från 55 stycken till 201 stycken 
(Benson & Humphrey 2007). Tillgångar placerade i SRI-portföljer i USA hade en 
ökning med 1200 % mellan 1995 och 2005, och den sammanlagda fondförmögenheten 
år 2005 för SRI-fonder uppskattades till 2.3 biljoner dollar. Även Kanada och 
Australien har haft kraftiga ökningar av tillgångarna i SRI-fonder. I Europa utgjordes 
10-15% av fondmarknaden år 2005 av SRI-fonder, och från år 1995-2005 ökade antalet 
SRI-fonder från 54 stycken till 375 stycken. (Renneboog m.fl. Jan 2008). Allt detta 
visar på att marknaden för SRI växer globalt sett. Uppgångar kan dock bero på att 
konventionella fonder valt att omdefiniera sin policy och sedan dess kallar sig SRI-
fonder, utan att egentligen ha gjort någon större förändring (Lindmark 2013). I Sverige 
har SRI-fonder funnits sedan 1965 (Kreander m.fl. 2005), vilket är extremt tidigt, och 
historiskt sett har Sverige dessutom haft väldigt många SRI-fonder, vilket gör den 
Svenska marknaden ännu mer intressant. Sedan år 2002 måste nationella 
pensionsfonder i Sverige ta hänsyn till miljö och etiska aspekter i deras 
placeringspolicys (Renneboog m.fl. Jan 2008). Detta är en följd av Storbritanniens 
lagändring år 2000, som sedan har spridit sig genom Europa och liknande ändringar har 
genomförts (Solomon m.fl. 2002). 

Termen etisk fond används ofta i akademisk litteratur och syftar på placeringar med 
diverse olika syften och mål, det vill säga olika placeringspolicys (Kreander m.fl. 2005). 
I denna rapport används SRI-fond som ett samlingsord för alla etiska och ansvarsfulla 
fonder. Detta då termen etiska fonder indirekt skulle kunna implicera att alla 
konventionella fonder är oetiska, vilket inte är avsikten. Det som kännetecknar dessa 
fonder är att maximering av den ekonomiska avkastningen inte är deras enda mål, utan 
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ger även investeraren möjlighet att investera i en portfölj som kanske stämmer mer 
överens med dennes etiska övertygelser och värderingar.  

Att investeraren känner att dennes värderingar och moral går i linje med investeringen 
som görs kan ha en avgörande roll för investeringar i SRI-fonder, då effekten att 
investeraren får ut är en känslomässig vinst skapar säljkraft (Lindmark 2013). Dessutom 
är aktiemarknaden huvudsakligen en andrahandsmarknad, och då börsbolagen inte 
intresserar sig för vem som äger deras aktier har inte en investerares investering någon 
effekt på företaget, oavsett om det anses etiskt eller inte (Lindmark 2013). 

Många SRI-fonder i Sverige har som placeringspolicy att följa de kriterier som kallas 
GES, Global Ethical Standards. Dessa etiska kriterier innebär att placeringar inte görs i 
företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 5 % utgörs av produktion 
och/eller intäkter från försäljning av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol 
eller spel. Detta trots att aktier för bolag inom dessa branscher historiskt sett har 
presterat bättre än marknaden generellt sett (Hong & Kacperczyk 2005). Ingen placering 
görs heller i företag med verksamhet kopplat till pornografisk industri och/eller 
pornografiskt material.  

Andra fonder avstår till exempel helt ifrån att placera i företag som tidigare 
dokumenterats som ansvarslösa jämtemot miljön. En del fonder investerar endast i 
företag som aktivt behandlar sitt miljöarbete och strävar emot att förbättra sitt arbete ur 
just miljösynpunkt. Alla ovannämnda exempel är exempel på investeringsstrategin 
screening. Positiv screening innebär att endast placerar i företag som arbetar för de 
värderingar som definierats i placeringspolicyn. Negativ screening är då avstånd tas från 
av placera i företag som tycks tillföra något negativt till samhället. 

Här följer beskrivningar av tre olika strategier som fondförvaltare jobbar med för att 
uppnå ansvarsfulla placeringar (Lundberg & Westhom 2006): 

• Avyttring: Avskaffning av aktier som inte längre lever upp till de kriterier som 
fonden har som placeringspolicy. 

• Shareholder activism: Denna strategi sträcker sig utanför själva investeringen, 
och bygger på att fonden och dess investerare aktivt försöker påverka ledningen 
i företag de placerat i. Genom att förhandla och rösta på bolagsstämmor 
uppmanas företag att sträva mot mål som ska öka både det etiskt försvarbara 
samt ekonomiskt lönsamma för aktieägare, kunder, anställda och även samhället 
i allmänhet.  

• Shareholder engagement: Den här strategin bygger på övervakning av alla icke-
finansiell verksamhet hos alla företag i portföljen. Den informationen används 
sedan för att genom konstruktiv feedback informera om vad företagen kan göra 
för att förbättra sin ESG. 

Trots placeringspolicys som nämnts, som leder till ett begränsat investeringsuniversum 
och diversifieringsproblem (Renneboog Jan 2008, Sparkes & Cowton 2004), så görs en 
stor del av SRI-fonders placeringar i aktier identiska med placeringarna gjorda av 
konventionella fonder. Detta gäller dock inte alla SRI-fonder, då placeringspolicys kan 
variera väldigt mycket eftersom ramverk för vad som får kallas SRI-fonder saknas 
(Lindmark 2013).  
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En alternativ strategi som inte verkar förkomma i någon större utsträckning är 
alternativet där endast maximering av finansiella aspekter beaktas, för att sedan använda 
delar av denna maximerade vinst för att arbeta med hållbarhet och etik. Denna metod 
skulle kunna vara mer effektiv enligt Friedman (1970). Detta strider dock emot filosofin 
att en individ inte vill investera sina pengar i direkt motsats till sina etiska, moraliska, 
religiösa eller politiska åsikter (Owen 1992), och går inte heller i linje med att innehavet 
av en aktie skulle innebära direkt godkännande av det bolagets verksamhet, och att detta 
godkännande av något omoraliskt i sig är omoraliskt (Larmer 1997). 

För allmän information om fond- och aktiemarknaden, se Appenix 2. 

3.3 Problematik kring etik 
I den här undersökningen behandlas inte etiken bakom en SRI-fond. I Sverige anses en 
fond vara etisk om fondförvaltaren anser att fonden är etisk, och placeringspolicyn visar 
på vilket sätt detta sker. Inget allmänt ramverk finns för att avgöra om en fond är etisk 
eller inte, då den svenska staten inte avgör vad som är respektive inte är etiskt. I denna 
undersökning presenteras inte heller något sådant ramverk, då etik i sig är väldig 
problematiskt. 

Ett exempel på problematiken kring etik skulle kunna vara att en fond placerar pengar i 
ett företag som tillverkar kretskort, vilket antagligen inte strider mot placeringspolicyn 
för SRI-fonden. Att kretskorten sedan säljs till företag som arbetar med försvarsindustri 
är kanske ingenting som fondförvaltaren kan ta ansvar för, och heller kanske inte alltid 
kan känna till eller påverka. Med samma argument som precis nämnts skulle det kunna 
anses att en investering i ett gruvföretag som bryter malmen som sedan används av 
kretskortstillverkaren inte heller vore etiskt försvarbart. Detta kanske skulle stämma om 
företaget endast sålde sin metall till en kretskortstillverkare som tillhandahöll kretskort 
till försvarsindustrin, vilket inte är speciellt troligt. På detta sätt kan det anses att 
ingenting är etiskt försvarbart, eller vända på det helt och anse att allt är etiskt 
försvarbart.  

Ett liknande argument skulle kunna vara tillverkning av flygplan. Företaget Boeing till 
exempel tillverkar mestadels civila flygplan, men säljer även stridsflygplan. 
Stridsflygplan är vanligt förekommande i militära sammahang, men det är också 
lastbilar. Då lastbilar är en nödvändighet för alla arméer, skulle det kunna anses att 
placeringar i företag som tillverkar lastbilar som säljs till militären borde strida mot 
placeringspolicys (Lindmark 2013). 

Dessa två exempel statuerar en liten del av alla aspekter som etik kan granskas ifrån, 
och allt verkar vara längs en komplex gråskala. 

Ett annat problem kring etik, förutom att det är svårdefinierat, är att det kan variera 
kraftigt beroende på geografiskt placering. Vad som anses vara etiskt försvarbart i 
Sverige kanske är oacceptabelt i andra länder. Det här kan bero på skillnader i vissa 
regioner, till exempel genom att religion, tradition, historia och kultur allmänt kan 
variera. Av den här anledningen kan företag se väldigt olika ut i olika regioner, och 
globala investeringar kan av den anledningen begränsas. Dessutom kan en policy som 
fungerar bra på den svenska fondmarknaden vara oattraktiv utomlands, och vise versa, 
vilket skapar problem för SRI-fonder som riktar sig till en global kundkrets. Friedman 
(1970) argumenterar för att företag endast borde jobba för att maximera sina vinster, 
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och i och med det avkastningen för sina aktieägare, och sedan låta staten reglera CSR-
arbete kring kollektiva varor. 

3.4 Risk och faktorer som påverkar fonders prestation 
När en analys som denna görs kring fonder är fondernas risk ett centralt begrepp. Det 
finns många olika risker och olika sätt att definiera dessa, och riskerna beror av många 
olika faktorer. I det här stycket behandlas många aspekter, och de vanligaste måtten på 
risk förklaras i korthet. Sammanfattningsvis innebär risk att värdet på placeringar 
varierar över en tidsperiod. Hög risk ger alltså möjlighet till stor avkastning, men kan 
också generera förluster. För att kunna få en hög avkastning måste stora risker tas, men 
bara för att stora risker tas så garanteras inte stora vinster, detta trots att marknaden 
kanske visar en positiv utveckling. 

Olika fonder har olika profiler, och placeringsstrategierna kan variera mycket beroende 
på fondens inriktning. Om en fond som placerar i tillväxtmarknader tas som exempel så 
finns risken till förändringar på grund av politisk instabilitet eller på grund av att 
outvecklade legala och administrativa standarder, som i sin tur leder till svårigheter med 
redovisningar eller köp och sälj.  

Om det istället görs en placering i en fond som har ett väldigt koncentrerat urval av 
aktier riskeras likviditetsrisk eller andra koncentrationsrisker. Att värdet på en 
investering minskar på grund av att aktiernas värde påverkas av ändrade valutakurser är 
ett exempel på detta, och kallas valutarisk (Svenska kyrkan 2012, Carnegie Fonder 
2013). 

Andra förekommande risker som finns vid vissa fall av fondinvesteringar kan vara 
kreditrisk, ränterisk eller förvaltarrisk. Den enskilt största risken bland aktiefonder är 
dock marknadsrisk. Den bygger i korthet på att marknaden för ett helt tillgångslag går 
tillbaka och att priser och värden i sin tur influeras av detta. 

En typ av risk är systematisk risk, som är en risk som påverkar hela marknader, och kan 
till exempel vara ett krig eller en lågkonjunktur. Sådana risker går inte att påverka 
genom en diversifierad portfölj, utan endast i vissa fall genom att ”hedgea”(en speciell 
sorts säkerhet, som inte heller är riskfri i grunden). Ett klassiskt mått för en systematisk 
risk är Beta, som också kallas för en fonds betavärde. Den mäter fondens 
standardavvikelse i förhållande till fondens marknad som helhet, den mäter den så 
kallade volatiliteten. Standardavvikelse är det statistiska mått som visar hur mycket ett 
enskilt värde normalt avviker från ett medelvärde. En stor avvikelse innebär en stor 
variation och en stor risk, och vise versa. Om betavärdet är 1 så följer fonden 
jämförelseindex, medan ett betavärde på 0,85 innebär att fondens utveckling varit 
femton procent sämre än jämförelseindex. Ett betavärde på 1,2 innebär en prestation 
som är tjugo procent bättre än jämförelseindex. Ett problem vid jämförelse mellan olika 
index är att olika index kan ge olika indikationer om hur marknaden beter sig då de har 
olika referenser. Detta problem kallas för benchmarkingproblem. Betavärdet bör inte 
blandas ihop med fondens totala volatilitet, utan snarare betraktas som fondens 
känslighet för marknaden (Carnegie Fonder 2013, Kreander m.fl. 2005). 

En vanlig risk som diskuteras är KIID-risk (Key Investor Information Document), som 
infördes som i Sveriges lagstiftning 2012 som följd av EU-direktiven UCITS (European 
Commission 2009). KIID-risk är en risk/avkastningsindikator som i dagsläget ska 
användas för samtliga fonder i Sverige. Det är en 7-gradig riskskala, där 7 är den högsta 
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riskindikatorn och 1 den lägsta. Skalan är dock inte linjär. KIID-risk omnämns ofta som 
”risk” i denna undersökning. När aktiefonder granskas så baseras skalan på historisk 
volatilitet från de senaste åren, alternativt sedan fonden grundades om det är en 
nystartad fond. I fondsammanhang innebär det alltså hur mycket fondens avkastning 
under en enskild månad i genomsnitt varierar från medelavkastningen under en angiven 
period som oftast är på flera år. KIID-risken beräknas alltså på hur stora svängningarna 
varit tidigare, men tyvärr är det endast en indikation om vad som kan väntas, inte en 
garanti (European Commission 2009). Viss kritik kan dock föras emot denna risk då 
skalan inte är linjär. De sista tre stegen på skalan har väldigt grova steg. Detta resulterar 
till exempel i att en global fond som har en standardavvikelse på 16 % från 
jämförelseindex har risk 6 av 7 på skalan, alltså mycket hög risk. Det kan anses vara 
underligt att säga att det skulle vara hög risk att köpa en global aktieportfölj där 
pengarna sprids ut över hela världen, då väldigt mycket risk relaterat till koncentrerade 
investeringar i regioner eller branscher undvikits. Egentligen är placeringen alltså 
ganska säker, men risken visar en otydlig bild på grund av jämförelseindex. Därför 
betraktas denna risk aktsamt av professionella inom finansvärlden (Lindmark 2013, 
Carnegie Fonder 2013, Kreander m.fl. 2005). 

Däremot är de första 4 stegen på skalan väldigt små. Detta beror på att de traditionellt 
sett har en mycket mer försiktig inställning till investering längre söderut i Europa. En 
stor del av investeringarna där sker i stadsobligationer eller andra liknande säkra 
tillgångar, och för att kunna mäta dessa risker har skalan utformats som den ser ut idag 
(Lindmark 2013). I och med att skalan är utformad på detta sätt har alla fonder som 
granskats i denna analys en KIID-risk mellan 4 och 7, då nordiska aktiefonder överlag 
har en högre volatilitet än stadsobligationer i Sydeuropa (Lindmark 2013). 

En annan viktig faktor i risksammanhang hos fonder är Sharpekvot. Det som 
Sharpekvot jämför är den förväntade avkastningen utöver den riskfria räntan i 
förhållande mot portföljens volatilitet omräknat till årstakt. 

Förenklat kan Sharpekvoten ses som ett mått på hur bra de risker som tagits betalat sig. 
En positiv kvot visar att investeraren fått en bra avkastning i förhållande till den tagna 
risken, och en negativ kvot visar att fonden inte genererat en avkastning värd risken som 
tagits i placeringarna. Även i det här fallet betraktas historiska värden, vilket endast ger 
indikationer om framtiden. Storleken på vad som anses vara en bra Sharpekvot kan 
variera mycket mellan olika tillgångslag. Viss kritik har dock förts emot Sharpekvot av 
den anledningen, men Sharpekvot används och nämns ändå som en avgörande faktor på 
fondmarknaden då dess svagheter är allmänt kända. I sin helhet betraktas ett så högt 
värde som möjligt på Sharpekvoten som bra riskjusterad utveckling (Carnegie Fonder 
2013, Kreander m.fl. 2005). 

En annan variabel som berör risk som använda i den här analysen är Alfa. Alfa är lik 
Sharpekvot då den visar en fonds prestation med hänsyn till den riskfria räntan. Det som 
jämförs för att få fram Alfa är en fonds portfolios volatilitet i jämförelse med den 
riskjusterade avkastningen mot en index som valts som riktvärde. Den vinst som 
genereras av investeringen som överskrider index som användes som riktvärde är 
således fondens Alfa. Ett exempel på hur Alfa betraktas skulle kunna vara att ett givet 
Alfavärde är 2,44, vilket innebär att fonden hade en 2,44 procent bättre utveckling än 
vad betavärdet indikerade. Alfavärdet beror dock på många fler variabler än endast 
betavärdet (Carnegie Fonder 2013, Kreander m.fl. 2005). 
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Viktigt att ha i åtanke när risk betraktas är skillnaden mellan sannolikhet och osäkerhet. 
När viss historisk statistisk data observeras kan de stora talens lag tillämpas. Dess 
användning är dock väldigt begränsad om inte tillhandahållen data följer ett mönster, 
eller i det fall då observationerna inte är oberoende. Då stora variationer kan förekomma 
på aktiemarknaden på grund av plötsliga förändringar i form av medierapportering, 
politiska beslut eller oljepriser m.m. resulterar i att detta antagande inte gynnsamt. 
Marknadspsykologin påverkar oberoendefaktorn då allmänna förväntningar kan 
förstärka omvärderingar, eller att små förändringar kan skapa flockbeteende som 
plötsligt accelererar förändringen på marknaden. Ett exempel på detta skulle kunna vara 
att många vill sälja sina aktier, vilket leder till att köpare väntar på att köpa då de vill att 
aktiernas värde ska gå ner ännu mer, vilket skapar en överreaktion. Detta sker ofta, och 
har en stor påverkan på kortsiktiga investeringar, men ingen större effekt på långsiktiga 
investeringar på till exempel 20 år (Lindmark 2013). Av dessa anledningar punkteras 
osäkerheten och problematiken med risk på aktiemarknaden. Ibland används dock data 
om gången prestation för att identifiera lämpliga fondförvaltare (Benson & Humphrey 
2007). 

Ett problem med i princip alla riskskalor är att de betraktar volatiliteten över ett 
historiskt perspektiv. Då en konjunktur kan vara längre än tidsperspektivet som 
betraktas för att mäta risken kan riskskalorna ibland ge en snedvriden bild. Riskskalan 
tar alltså inte hänsyn till att konjunkturerna är olika. Om skalan betraktar volatiliteten 
över ett femårsperspektiv och det kommer 5 lugna år i rad, så kommer plötsligt många 
fonder som har legat på exempelvis skala 6 minska ett, eller kanske till och med två 
steg. Då betraktas fonden som medelrisk av köpare, och investerare som är mer benägna 
att investera i fonder med den riskprofilen kommer göra det. Sedan kommer en 
förändring, vilket leder till att risken ökar (i och med a volatiliteten ökat) igen när 
investeringen redan skett. När ett ras skett och en investering i fonden är mycket 
billigare flyttas fonden upp i riskskalan vilket ger en felaktig indikation, då en 
investering i något som blivit billigare är mindre riskfyllt. Detta skapar förvirring kring 
risk och dess betydelse. 

3.5 Antaganden och hypoteser 
Enligt klassisk ekonomi, exempelvis Adam Smiths osynliga hand eller de sociala 
välfärdsteoremen, bör det inte finnas någon konflikt mellan finansiella mål eller SRI-
investeringar. Dessa modeller bygger på att fullständiga marknader med perfekt 
konkurrens, där alla parter maximerar sin egen nytta, resulterar i att alla varor är 
paretoeffektiva och genom detta maximeras den sociala välfärden. Dessa teorier går 
dock inte i linje med modern nationalekonomi, då en mängd externiteter påverkar 
varandra, vilket inte passar in i de klassiska modellerna. Baumol & Blackman (1992) 
förutspår att CSR inte är hållbart på marknader med hög konkurrens då CSR kräver 
finansiella uppoffringar, vilket är en nackdel på konkurrensintensiva marknader. 

Den första hypotesen som antas är att SRI-fonder kommer att prestera sämre än 
konventionella fonder. Denna hypotes går i linje med insamlad litteratur (Renneboog 
m.fl. Jan 2008, Adler & Kritzman 2008), men motsäger samtidigt många andra källor 
(se 1.2 Syfte och frågeställning). Överlag visar insamlad litteratur väldigt varierade 
resultat, vilket bland annat kan bero på att undersökningarna gjorts vid olika tillfällen, 
för olika regioner och med olika metoder. Anledningen till att denna hypotes ändå antas 
är då SRI-fonder begränsas av sin placeringspolicy vilket kan leda till problem för 
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diversifiering. Dessutom använder ofta SRI-fonder på den svenska marknaden negativ 
screening (Eurosif 2013) av företag med produktion och/eller intäkter från försäljning 
av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol eller spel. Detta trots att aktier för 
bolag inom dessa branscher historiskt sett har presterat bättre än marknaden generellt 
(Hong & Kacperczyk 2005). Då denna potentiella finansiella fördel utesluts minskar 
chansen för SRI-fonder att prestera likvärdig med konventionella fonder. Dessutom 
visar en studie presenterad av Renneboog m.fl.(Jan 2008) att SRI-fonder som jobbar 
med negativ screening presterar sämre än medel-SRI-fonden, vilket går i linje med den 
ställda hypotesen. 

Som tidigare nämnt presterar generellt sett fonder med högre risk bättre då marknaden 
går bra. Då SRI-fonder generellt sett har lägre risk än konventionella fonder (Kreander 
2005) och år 2012 varit ett bra år för marknaden (Lindmark 2013), tyder detta på att 
SRI-fonder kommer prestera sämre än konventionella fonder under granskad tidsperiod. 

En hypotes som ställts är att det generellt sett är större risk för de fonder som investerar 
stora delar av sitt kapital i mindre aktiebolag än de som investerar i större och mer 
etablerade aktiebolag, då nystartade och mindre bolag är mer riskfyllda investeringar 
(Kreander 2005). Ytterligare en hypotes är att även fondens utveckling kommer att 
variera beroende på vilka geografiska regioner som fonden investerar. Ett extremt 
exempel är att placera kapitalet i ett redan stabilt land som Sverige, där det inte lika 
riskfyllt som att placera dem som i ett land som inte är lika stabilt (Svenska kyrkan 
2012). 
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4. Empiri 
I styckena nedan berörs arbetsmetoden genom fördjupande beskrivningar av de olika 
delarna i form av diskussioner kring olika modeller samt data som undersöks. 

4.1 Modell 
För att kunna besvara frågeställningarna som presenterats i 1.2 Syfte och Frågeställning 
utförs en kvantitativ analys i form av en multipel regressionsanalys. Denna 
regressionsanalys uppskattar dels om det finns ett samband mellan den årliga 
avkastningen och huruvida en fond klassas som SRI-fond. Regressionsanalysen 
uppskattar även sambandet mellan den årliga avkastningen och andra faktorer såsom i 
vilka regioner, branscher och bolagsstorlekar som fonderna investerar. Den framtagna 
regressionsmodellen ställs upp enligt ekvation (1); 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑅𝑖𝑠𝑘  +  𝛽2𝑥𝐴𝑓𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑀𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛ö𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛 +  𝛽3𝑥𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛  

     + 𝛽4𝑥𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛 & 𝑁𝑍 +  𝛽5𝑥𝐿𝑎𝑡𝑖𝑛𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎 +  𝛽6𝑥𝑁𝑜𝑟𝑑𝑎𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎 +  𝛽7𝑥𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒  

     + 𝛽8𝑥𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑎 𝑒𝑥𝑘𝑙 𝑆𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 +  𝛽9𝑥𝐶𝑦𝑘𝑙𝑖𝑠𝑘 + 𝛽10𝑥𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘 +  𝛽11𝑥𝑆𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙 (1) 

     + 𝛽12𝑥𝑆𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 +  𝛽13𝑥𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 +  𝛽14𝑥𝑆𝑚å 𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + 𝛽15𝑥𝐸𝑡𝑖𝑠𝑘  

     +𝛽16𝑥𝐹𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 +  𝛽17𝑥𝐵𝑒𝑡𝑎 +  𝛽18𝑥𝐴𝑙𝑓𝑎 + 𝛽19𝑥𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 + 𝑢.  

 

Variablerna och data förklaras utförligare i nästa avsnitt 4.2 Data. 

En fördel med att använda multipel regressionsanalys istället för parvis jämförselse är 
att en viss oberoende variabels påverkan på den beroende variabeln kan undersökas, när 
alla andra faktorer hålls fixa. Detta begrepp, när allt annat hålls fixt, benämns ”ceteris 
paribus” och är ett nyckelbegrepp inom regressionsanalyser. 

För utförligare beskrivning av tillvägagångssättet för regressionsanalysen, se Appendix 
1. 

4.2 Data 
En avgörande faktor för analysens resultat är insamlad data. Vad för data som behandlas 
är lika viktigt som hur den behandlas. Val av variabler har influerats av L. Renneboog 
(Jan 2008) och N. Kreander (2005). I det här stycket presenteras och diskuteras 
grundligt alla variabler som används i analysen, förutom fyra stycken. De fyra är KIID-
risk, Alfa, Beta och Sharpe, som redan har förklarats i stycke 2.5 Risk och Fonder. 

Den beroende variabeln som används för alla fonder är avkastningens ökning, och den 
kallas Ökning. Anledningen till att den valts som beroende variabel är då grund av 
frågeställningarna som undersökningen ämnar besvara. Då avkastningens ökning är den 
generella variabeln för att mäta fondens finansiella prestation valdes den som ett 
lämpligt mått för det ändamålet även i detta fall. Förutom den beroende variabeln finns 
en annan speciell variabel, nämligen indikatorvariabeln. Den variabeln är antingen ett 
eller noll, där en etta innebär att fonden är en SRI-fond och en nolla representerar en 
konventionell fond. Av den anledningen finns inte indikatorvariabeln SRI med i Figur 1 
eller Figur 2. 
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Det behandlas även 18 förklarande variabler av olika slag. Sju av dessa fjorton utgör 
regioner, och dessa är följande sju: Afrika & Mellanöstern, Asien, Australien & Nya 
Zeeland, Sydamerika, Nordamerika, Europa exklusive Sverige, och Sverige. 
Anledningen till att Sverige exkluderats ur övriga Europa är då ett tydligare resultat för 
Sverige som land då kan skapas ur fondsynpunkt, vilket är av intresse då SRI-fonder i 
Sverige är vad som granskas. Anmärkningsvärt är också att hela Ryssland räknas in i 
Europa. 

Tre andra av de fjorton förklarande variablerna är branschfördelningen, som delats upp 
som variablerna Cyklisk, Dynamisk och Stabil, beroende på hur branschen beter sig i 
förhållande till konjunkturer. I variabeln Cyklisk ingår bland annat bolag som handlar 
med råvaror, finansbolag och fastighetsbolag. I variabeln Dynamisk ingår industribolag, 
energibolag, tekniktunga bolag samt bolag som jobbar med kommunikationstjänster. I 
den tredje branschvariabeln, Stabil, ingår bland annat sjukvård, och företag som jobbar 
med almännytta. Indelningen för de olika sektorerna följer GICS(Global Industry 
Classification Standard). 

I de förklarande variablerna finns också fördelningen av bolag ur storleksperspektiv, 
och fördelningen är Stora-, Medelstora-, samt Små bolag. Ett företag klassas som stort 
om dess börsvärde överstiger en miljard euro. Det klassas som medelstort om dess 
börsvärde är mellan 150 miljoner euro och 1 miljard euro, och om börsvärdet 
understiger 150 miljoner euro går bolaget i kategorin Små bolag. 

Gemensamt för regioner, bransch och storlek, är att alla tre av dessa kategorier täcker in 
hela marknaden. Alla tre kategorier är med för att analysen skall skapa en förståelse för 
hur fonders prestation påverkas av vilka regioner, branscher, samt bolagen som fonden 
placerar i. 

Den sista av de förklarande variablerna som behandlas i detta stycke är 
Fondförmögenheten. Fondförmögenhet är ett mått på hur stor fonden är. Denna variabel 
är med för att visa om, och i sådant fall hur, en fonds storlek är avgörande för dess 
avkastning. De fyra återstående variablerna är KIID-risk, Alfa, Beta och Sharpe, som 
behandlats i stycke 2.5 Risk och Fonder. 

För att skapa en bättre överblick och med det även en bättre förståelse för variablerna 
presenteras deras medelvärde, maximala- och minimala värde samt standardavvikelse 
nedan i Figur 1 samt Figur 2. Figur 1 presenterar värden för samlad data från 71 SRI-
fonder, medan Figur 2 visar samlade värden för 71 konventionella fonder. 

Enligt det andra Gauss-Markovantagandet, se Appendix 1, skall data bestå av 
slumpmässiga stickprov. Efter en kartläggning av de svenska SRI-fonder som 
påträffades valdes 71 av dessa ut på ett nästintill slumpmässigt tillvägagångssätt. Dock 
valdes bara de fonder som varit aktiva i minst fyra år. Detta för att kunna skapa en 
uppfattning om hur utvecklingen sett ut för SRI och konventionella fonder de senaste 
åren. Om två fonder i princip var identiska valdes bara en av dessa för att utvidga 
observationsområdet. Därefter valdes motsvarande konventionella fonder genom att 
jämföra och försöka matcha SRI-fonderna med konventionella fonder så bra som 
möjligt, utifrån fondens storlek och placeringar. Dock är detta extremt tidskrävande då 
det finns ett stort antal fonder i Sverige och dessa varierar mycket sinsemellan, 
matchningen är därför inte helt perfekt men borde heller inte skilja så mycket sett till 
antalet observationer. 
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Figur 1. Figuren visar medelvärde, maximala- och minimala värde samt 
standardavvikelse för granskade SRI- fonder. Variabeln Ökning visas i procent, Risk 
utgår från KIID-risk, regionerna, branscherna, och bolagsstorkelen visas i antalet 
procent som investerats i varje segment, fondförmögenheten i miljoner kronor. 
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Figur 2. Figuren visar medelvärde, maximala- och minimala värde samt 
standardavvikelse för granskade konventionella fonder. Variabeln Ökning visas i 
procent, Risk utgår från KIID-risk, regionerna, branscherna, och bolagsstorkelen visas 
i antalet procent som investerats i varje segment, fondförmögenheten i miljoner kronor. 
Figur 3 visualiserar den procentuella utvecklingen hos SRI-fonder och konventionella 
fonder över fyra år, för året 2009 till och med året 2012. SRI-fonders procentuella 
utveckling är konstant sämre än utvecklingen för de konventionella fonderna, vilket inte 
går i linje med modellerna för risk och volatilitet. Däremot indikerade 
medelsharpekvoten för 2012 att konventionella fonder fått mer betalt för den tagna 
risken än SRI-fonder fått. Om sådant även vore fallet för 2011 skulle detta förklara 
grafens utseende, men ingen granskning för år 2011 är gjord. 

 

 
Figur 3. Genomsnittliga procentuella utvecklingen hos SRI-fonder och konventionella 
fonder under åren 2009-2012. 
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5. Resultat 
I det här kapitlet redovisas och beskrivs resultatet av regressionsanalysen som gjorts på 
insamlad data. Alla värden som används i detta kapitel är hämtade från resultatet av 
regressionsanalysen som utfördes med hjälp av Stata. 

5.1 Resultat av undersökning 
Det erhålla numeriska resultatet från regressionsanalysen som utfördes i Stata 
presenteras nedan i Figur 4.  

 
Figur 4. Tabell över det numeriska resultatet från regressionsanalysen. 
För att avgöra huruvida nollhypoteserna, som säger att det inte finns något linjärt 
samband mellan en specifik oberoende variabel och den beroende variabeln, kan 
förkastas studeras signifikansen hos den aktuella variabeln. Om variabeln klassas som 
signifikant kan nollhypotesen förkastas på det konfidensintervall som motsvaras av 
signifikansnivån, som i sin tur beror av P-värdet.  

Indikatorvariabeln SRI, som säger huruvida en fond klassas som en SRI-fond eller en 
konventionell fond, är signifikant och påverkar således avkastningen. Dess koefficient 
är negativ och antar värdet -1,108 vilket betyder att en SRI-fond uppskattningsvis 
presterar drygt en procent sämre än en konventionell fond.  

Risken är signifikant i högsta graden och dess koefficient antar värdet 1,908. Det 
betyder att ökning med ett steg på KIID-skalan uppskattningsvis kommer att öka den 
årliga avkastningen med nästan två procent. En ökning med två steg kommer således 
öka den årliga avkastningen med nästan fyra procent. 
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När Stata utför regressionsanalysen utelämnar programmet automatiskt en av 
regionsvariablerna och använder denna som referensvariabel. Anledningen till 
användandet av en referensvariabel är att det finns ett linjärt samband mellan 
regionsvariablerna vilket motstider det fjärde Gauss-Markovantagandet, se Appendix 1. 
I detta fall används variabeln Australien och Nya Zeeland som referensvariabel.  

Afrika och Mellanöstern är i högsta grad signifikant med koefficienten 0,783 vilket 
betyder att för varje procentenhet som investeras i dessa regioner istället för i Australien 
och Nya Zeeland kommer den årliga avkastningen uppskattningsvis att öka med 0,783 
procentenheter. Afrika och mellanöstern är även den region som har störst koefficient 
vilket betyder att det är den region som det bör vara mest lönsamt att investera i, under 
2012.  

Asien är signifikant och dess koefficient antar värdet 0,424 vilket betyder att för varje 
procentenhet som investeras i Asien istället för Australien och Nya Zeeland kommer det 
uppskattningsvis att vara 0,424 procent mer lönsamt för investeringar i Asien. 

Varken Latin- eller Nordamerika är signifikanta vilket betyder att nollhypotesen inte 
kan förkastas för någon av dem. Därmed kan ingen slutsats dras om deras på verkan av 
den årliga ökningen av avkastning. Dock är deras koefficienter positiva vilket antyder 
att det är mer lönsamt att investera i dessa regioner jämfört med Australien och Nya 
Zeeland, men eftersom regionerna inte är signifikanta kan någon slutsats därför inte 
dras. 

Vidare är även Sverige och Europa exklusive Sverige signifikanta med koefficienterna 
0,425 respektive 0,484. Sverige är alltså 0,425 % bättre än referensvariabeln och Europa 
exklusive Sverige är ytterligare 0,059 % bättre än Sverige.  

På samma sätt som Australien och Nya Zeeland valdes som referensvariabel bland 
regionerna valde Stata automatiskt att använda variabeln Cyklisk som referens bland 
branschvariablerna. Båda variablerna Dynamisk och Stabil är signifikanta av högsta 
graden med nästintill lika stora negativa koefficienter. Det betyder således att det 
uppskattningsvis är 0,12 % mindre lönsamt att investera en procentenhet i branscherna 
som klassificeras som dynamimska och stabila jämfört med de som klassificeras som 
cykliska. 

Medelstora bolag valdes även den som referensvariabel i sektionen bolagsstorlek.  Stora 
bolag och Små bolag är båda signifikanta av högsta grad. Från koefficienterna utläses 
det att en investering i små bolag är 0,11 % per procentenhet mindre lönsamt än 
referensvariabeln, följt av stora bolag som per procentenhet uppskattningsvis bör vara 
0,072 % sämre än referensvariabeln. 

Fondförmögenheten är varken signifikant eller har någon koefficient som tyder på att 
den ska ha någon inverkan på fondens årliga procentuella avkastning.  

Betavärdet är signifikant av högsta graden med koefficienten 6,966, vilket betyder att en 
ökning med en enhet av betavärdet kommer uppskattningsvis att öka den årliga 
procentuella avkastningen hos fonden med 6,966 %. Däremot är betavärdena väldigt 
små, se Figur 1 och 2, med ett medelvärde strax ovanför 1,000 och kommer således 
endast kunna påverka avkastningen med ett fåtal procent. 

Alfa är inte signifikant och ingen slutsats kan därför dras om huruvida den påverkar 
avkastningen.  
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Sharpekvoten är signifikant av högsta graden med koefficienten 8,566. En ökning med 
en enhet kommer således att öka den årliga avkastningen med 8,566 % enligt denna 
modell.  

Avslutningsvis är konstanten 𝛽0 inte signifikant, dock hade denna inte varit speciellt 
relevant även om den varit signifikant då den endast beskriver genomskärningen av y-
axeln. Determinantkoefficienten, 𝑅2, antog värdet 0,700 och det kan då sägas att de 
oberoende variablerna förklarar 70 % av verkligheten, alltså den årliga procentuella 
avkastningsökningen i detta fall.  

Korrelationerna mellan de olika variablerna presenteras i en korrelationsmatris, se 
Appendix 3. 
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6. Slutsats och diskussion 
I den här avslutande delen presenteras och diskuteras slutsatser som är gjorda utifrån 
granskad teori och resultatet från regressionsanalysen. Även potentiell vidareforskning 
föreslås och diskuteras. 

 

6.1 Slutsatser 
Den första frågeställningen som undersökningen ämnade besvara var ifall det finns 
någon prestationsskillnad sett till avkastningen mellan SRI-fonder och konventionella 
fonder. Regressionsanalysen visar att indikatorvariabeln SRI är signifikant. Dess 
koefficient antar det negativa värdet -1,108. Detta innebär att en investering i en SRI-
fond generellt skulle ge en sämre årlig avkastning med 1,108 % i förhållande till en 
investering i en konventionell fond under den granskade tidsperioden. Detta stödjer 
resultatet från Renneboog m.fl. (Jan 2008) och Adler & Kritzman (2008), men är en 
direkt motsägelse till Gil-Bazo m.fl. (2010), Lyn & Zychowicz (2010) samt Lundberg & 
Westholm (2006). Detta kan antyda att investerare och fondförvaltare för SRI-fonder 
lägger mindre vikt vid finansiell prestation (Lindmark 2013), vilket stämmer överens 
med resultat presenterade av Benson m.fl. (2007) och Sparkes & Cowton (2004). 

Resultatet antas bero på flera faktorer. För det första så visar Figur 1 och Figur 2 att den 
genomsnittliga KIID-risken hos SRI-fonder är lägre än för konventionella fonder. 
Marknaden uppvisade år 2012 en positiv finansiell trend och detta kan vara en direkt 
anledning till att variabeln risk uppvisar en positiv koefficient. Med den positiva 
koefficienten för KIID-risken och skillnaden i medelrisk mellan SRI-fonder och 
konventionella fonder som grund kan slutsatsen dras att konventionella fonder 
uppskattningsvis kommer att prestera bättre än SRI-fonder med avseende på absolut 
ökning av årlig avkastning. Ur ett perspektiv där risk jämförs i förhållande till 
avkastning visar en beräkning av skillnaden i medelrisken mellan SRI-fonder och 
konventionella fonder multiplicerat med koefficienten för KIID-risk, se Figur 4, att 10 
% av skillnaden mellan SRI-fonder och konventionella fonders årliga avkastning kan 
förklaras av just skillnaden i KIID-risken. 

En annan potentiell förklaring till varför SRI-fonderna presterar sämre är de 
begränsningar som uppstår på grund av negativ screening. Eftersom möjligheterna till 
diversifiering inte är lika stora som för en konventionell fond, kommer en SRI-fond inte 
alltid kunna göra de placeringar som en konventionell fond kan och kan därför inte 
alltid prestera lika bra finansiellt som en konventionell fond. En överhängande majoritet 
av portfolierna hos SRI-fonder överensstämmer med portfolierna för konventionella 
fonder, vilket i praktiken borde innebära att skillnaden i prestation borde vara väldigt 
liten, om ens mätbar, beroende på portfolieskillnadens storlek (Lindmark 2013). Med 
det argumentet kan det enligt teorin antas att SRI-fonder överlag aldrig kan utklassa de 
konventionella fonderna (då den konventionella alltid kan imitera SRI-fonden, men inte 
tvärtom), men inte heller borde den vara avsevärt mycket sämre. Ytterligare en 
förklaring skulle kunna vara att många företag infört arbete med CSR under de senaste 
åren. Eftersom arbete med CSR inte är fördelaktigt för aktievärdet på kort sikt 
(Renneboog m.fl. Jan 2008) då det är väldigt dyrt att införa CSR-arbete (Dabhilkar 
2013), så finns möjligheten att företagen som infört CSR inte hunnit få ut nyttan av 
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investeringen. Inga indikatorer finns dock på detta och inga slutsatser kring det 
sistnämnda antagandet kan göras. 

Den andra frågeställningen som undersökningen ämnade besvara var ifall något 
samband kan identifieras för en fonds prestation och dess olika placeringar på den 
svenska aktiemarknaden. Regressionsanalysen visar att så är fallet och att flera variabler 
spelar in, bland annat är indikatorvariabeln SRI signifikant. Resultatet av 
regressionsanalysen visar också att KIID-risken är signifikant av högsta graden. I det 
här fallet innebär ökad KIID-risk en ökad avkastning med 1,908 % per ett steg på KIID-
riskskalan, se Figur 4. Detta antas bero på att året 2012 uppvisat en positiv utveckling, 
se Figur 3, vilket resulterat i att fonder med en större volatilitet visar en högre 
avkastning. Trots att koefficienten är positiv i denna analys, antas den kunna ha ett 
negativt värde i det fall då konjunkturen uppvisat en negativ utveckling. 

Ett stort antal regioner visade sig vara signifikanta, och deras koefficient visar hur bra 
de presterar i förhållande till referensregionen Australien och Nya Zeeland, se Figur 4. 
Afrika och Mellanöstern-variabeln var signifikant av högsta graden, och var även den 
region som presterade bäst. Anmärkningsvärt i detta fall är att medelinvesteringen i 
denna variabel endast uppgår till 0,6 %, vilket leder till att detta kan vara en slump då 
fonder som placerat i Afrika och Mellanöstern kan ha övriga placeringar som varit 
väldigt framgångsrika. Detta är nödvändigtvis inte fallet, då många länder i Afrika 
betraktas som tillväxtmarknader, vilka i sin tur presterade över jämförelseindex under år 
2012 (Bowman 2012). Detsamma gäller för Asien, som är nästa signifikanta region. I 
snitt presterar Asien 0,424 % per procentenhet bättre än referensregionen.  

Variablerna Sverige och Europa exklusive Sverige är också signifikanta variabler, som 
båda presterar bättre än Australien och Nya Zeeland med 0,425 % respektive 0,484 % 
per procentenhet, vilket även är sämre än Afrika och Mellanöstern. Anledningen till 
detta kan bero på många faktorer, men en anledning skulle kunna vara påverkan från 
finanskrisen som skakat Europa de senaste åren, inklusive 2012 (Kukolja 2012). En 
anledning till att Sverige och övriga Europa presterat bättre än Australien och Nya 
Zeeland kan vara att de fonder som observerats i denna analys som placerat i Australien 
och Nya Zeeland är globala fonder, och därför har diversifierat sina portfolier mer än 
den generella fond som placerat i Sverige eller övriga Europa. Volatiliteten för Sverige 
och Europa exklusive Sverige var, enligt observerad data, generellt sett högre än för 
Australien och Nya Zeeland, vilket kan bero på koncentrationsrisken som uppstår vid 
regionsbegränsade placeringar. Då marknaden visat en positiv uppgång kan den höga 
risken vara förklaringen till att avkastningen i Sverige och övriga Europa varit högre än 
för referensregionen. 

Nordamerika och Latinamerika är inte signifikanta och inget linjärt samband kan 
konstateras mellan dessa och den årliga avkastningen, och därmed dras inte heller någon 
slutsats. 

Avslutningsvis konstateras att ingen slutsats kan dras för referensregionen Australien 
och Nya Zeeland, förutom att samtliga signifikanta regioner presterat bättre ur ett 
fondavkastningsperspektiv. En förklaring till detta kan vara att medelplaceringen i 
Australien och Nya Zeeland uppgår till ungefär 0,7 % hos alla observationer i denna 
analys. Då detta är en extremt liten del av de totala placeringarna är det svårt att dra 
några slutsatser kring detta då den låga avkastningen för fonder investerade inom 
regionen helt enkelt kan vara en slump. 



 

22 
 

Samtliga branscher visade sig vara signifikanta, och deras koefficient visar hur bra de 
presterar i förhållande till referensbranschen Cyklisk. Cykliska branscher är i 
genomsnitt de bäst presterande visar resultatet, varpå dynamiska är den näst bästa med 
stabila branscher tätt följande efter sig. Då år 2012 varit ett positivt år på marknaden, se 
Figur 3, så är branscher som följer konjunkturen på ett mer extremt vis även de 
branscher som presterar bra, det vill säga cykliska branscher. Cykliska branscher har 
generellt sett ett betavärde över ett (Morningstar Inc. 2011).  

Koefficienten för dynamiska och stabila branscher var mycket lika, och de båda 
presterar ungefär 0,12 % per procentenhet sämre än cykliska företag. Som namnet tyder 
på så är en dynamisk oregelbunden bransch, som har allmänt ett betavärde nära ett.  
Dynamiska branscher är inte immuna mot konjunkturförändringar, men påverkas inte 
nödvändigtvis av dem heller och exakt varför de presterat dåligt under 2012 beror 
säkerligen på ett väldigt stort antal faktorer. 

Stabila branscher går däremot alltid i en liknande takt, och påverkas inte speciellt 
mycket av att marknaden antingen visar en positiv eller negativ utveckling. Branscher 
som tillhör denna kategori tillhandahåller alltså produkter som alltid konsumeras, 
oavsett konjunktur. Därför presterar den sämre än cykliska branscher, då denna 
observation är gjord ett år då marknaden visade positiva resultat, se Figur 3. Om 
marknaden visat en nedgång istället hade antagligen kategorin Stabil presterat bättre än 
kategorin Cyklisk (Morningstar Inc. 2011). 

Resultatet visar också att alla variabler inom sektorn för företagsstorlek är signifikanta, 
och referensstorleken är Medelstora bolag. Både Stora bolag och Små bolag är 
signifikanta av högsta graden, och har negativa koefficienter. Lägst koefficienten har 
variabeln Små bolag, -0,11 % per procentenhet, medan koefficienten för variabeln Stora 
bolag ligger mellan de resterande bolagsstorlekarna med ett koefficientvärde på -0,072 
% per procentenhet, vilket stödjer resultat presenterat av Kreander mfl. (2005). 
Förklaringarna till detta kan vara många. Till exempel är medelstora bolag mer flexibla 
än stora bolag då de har lättare att ändra sina strategier genom hela organisationer än 
vad stora bolag har, medan små bolag inte tänker i de banorna ännu då de har en 
begränsad möjlighet till förändringar. Andra potentiella förklaringar är att medelstora 
bolag har mindre administrativa kostnader än stora bolag, eller att de lyckas bibehålla 
mer fokuserade och personliga kundkontakter (Sniderman 2012, Svenska kyrkan 2012).  

Variablerna Beta och Sharpe uppvisar en signifikans av högsta graden. Beta har 
koefficienten 6,966 medan Sharpes koefficient är 8,566. Det betyder alltså att ju högre 
värden dessa variabler antar, desto mer kommer fonderna att öka. Medelbetavärdet för 
SRI-fonder är 1,046 och för konventionella fonder är det 1,090, vilket innebär att SRI-
fonder presterar 4,4 procentenheter sämre än konventionella fonder i förhållande till 
jämförelseindex. Detta stämmer överens med resultat presenterade av Kreander 
m.fl.(2005). 

Sharpekvoterna för både SRI- och konventionella fonder är positiva, där kvotens värde 
för SRI-fonder är 0,21 och för konventionella fonder är den 0,28. Då båda kvoterna är 
positiva så har investerarna hos både SRI-fonder och konventionella fonder fått betalt 
för risken de tagit, men investerarna av konventionella fonder har fått mer betalt för den 
tagna risken. Då KIID-risken generellt sett var högre för konventionella fonder, ökar de 
skillnaden i den positiva avkastningen ytterligare, vilket går i linje med resultatet av 
indikatorvariabeln SRI. 
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Variabeln Alfa är inte signifikant, och någon slutsats kan därför inte dras. Då Alfa är en 
högt ansedd variabel i granskad teori hade ett signifikant resultat kunnat resultera i 
intressanta resonemang (Anand & Ashish 2001). 

Fondförmögenheten var en variabel som betraktades, men visade sig inte vara 
signifikant. Detta resultat stärker resultatet presenterat av Kreander m.fl. (2005).  

 

6.2 Vidareforskning 
Under undersökningens gång har flertalet intressanta områden för potentiell 
vidareforskning identifierats. Att göra om denna studie i en större skala vore intressant 
av flera anledningar, då en större mängd data, säg närmare 1000 observationer, skulle 
kunna betraktas över en längre tidsperiod, förslagsvis uppemot 15 år. De 15 åren skulle 
kunna beaktas som en enda lång tidsperiod, men också segmenteras till femårsperioder 
och treårsperioder. De resultat som stämde för alla observerade tidsperioder skulle då 
vara väldigt robust och trovärdigt (Lindmark 2013). Detta då man på detta sätt skulle 
rensa resultatet från snedvridningen som uppstår på grund av konjunkturskiftningar. 
Hindret för att åstadkomma en sådan studie är problematiken att ackvirera en så stor 
mängd data, vilket även var hindret för utförandet av en sådan studie i stället för den nu 
gjorda analysen. 

En kvalitativ analys där beteende och strategi för fondförvaltares arbete med SRI-fonder 
utvärderas vore intressant för att besvara samma frågeställningar som denna analys 
ämnar göra. Detta skulle kunna ge svar på frågan om fondförvaltare är villiga att avstå 
från finansiella mål i utbyte mot att göra placeringar som främjar hållbar utveckling. 

Resultatet från denna undersökning visar också att Sharpekvoten är högre för 
konventionella fonder än för SRI-fonder. Detta tyder på att konventionella fonder får 
bättre betalt för risken de tar. Att undersöka anledningen till detta vore även det 
intressant. 
En annan intressant studie vore en kartläggning av SRI-fonders egentliga effekt och 
syfte ur ett hållbarhetsperspektiv, då detta ifrågasätts av granskad teori (Lindmark 2013, 
Svenska kyrkan 2012).  

För att kunna mäta CSR-arbete, eller jämföra SRI-fonder, med en rättvis metod krävs en 
formulerad skala eller någon form av ramverk. Undersökningar om hur sådana skalor 
och regleringar skulle kunna se ut är en nödvändig grund för framtida arbete mer hållbar 
utveckling. Ett regelverk kring detta skulle i sin tur kunna leda till vidareforskning kring 
hur CSR behandlas som en variabel på aktiemarknaden, och hur CSR påverkar hur ett 
företag värderas finansiellt och icke finansiellt. Med CSR som något mätbart skulle det 
också vara möjligt att ur ett perspektiv där risk i förhållande till avkastning jämförs med 
kostnaderna för CSR skulle ge ett mått på hur mycket en aktieägare får betalt för att 
dennes investeringar placerar i ett företag som aktivt arbetar med CSR.  

I denna undersökning har inte förvaltningsavgiften beaktats, och en undersökning kring 
hur denna påverkar SRI-fonder och dess avkastning, och även en jämförelse av detta 
med resultatet från en motsvarande undersökning för konventionella fonder vore 
intressant. Detta då förvaltningsavgiften eventuellt har en avgörande roll i detta fall, 
men svaret på den frågan förblir obesvarat (Lindmark 2013). 



 

24 
 

Sammanfattningsvis konstateras att mer forskning krävs för att säkerställa nyttan med 
CSR och SRI., vilket stödjer slutsatsen som dras av Renneboog m.fl. (2008). 
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Appendix 1 – Regressionsanalys 
Målet med regressionsanalysen är att beskriva den beroende variabeln y som en 
funktion av de oberoende variablerna 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 som antas påverka y. Detta kan 
matematiskt skrivas som 

 𝑦 =  𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) (1) 

Efter att variablerna specificerats tas en ekonometrisk modell fram som beskriver 
relationen mellan av de n stycken oberoende variablerna och den beroende variabeln 
enligt  

 𝑦 =  𝛽0 +  𝛽1𝑥1  +  𝛽2𝑥2 + ⋯  + 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝑢 (2) 

där 𝛽0 är skärningspunkten genom y-axeln, 𝛽1 mäter förändringen av y med avseende på 
𝑥1 när de andra faktorerna hålls fixa och på ekvivalent sätt tas 𝛽2,𝛽3, … ,𝛽𝑛 fram. 
Koefficienterna  𝛽1,𝛽2, … ,𝛽𝑛 bestämer tillsammans funktionens lutning. Den sista 
termen, u, är en oobserverad felterm och kan aldrig uppskattas helt och hållet. Oavsett 
av hur många variabler som läggs till i modellen kommer alltid att finnas faktorer som 
inte kan inkluderas och det är dessa som utgör u.  

För att bestämma den linjära funktion som stämmer bäst överrens på alla observationer 
för respektive variabel som påverkar y används minsta kvadratmetoden som minimerar 
summan av residualerna i kvadrat, som definieras enligt 

 
�(𝑦𝑖 − 𝑦�𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 
(3) 

En residual kan förklaras med hjälp av Figur 1, där 𝑦6 är det uppmätta värdet och 𝑦�6 är 
det uppskattade värdet. 

 
Figur 1. Avståndet 𝑦6 − 𝑦�6 är en residual och används i Minstakvadratmetoden. 
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En empirisk analys som denna använder, per definition, data för att testa en teori eller 
för att uppskatta en relation. 

För att kunna utföra regressionsanalysen behöver fem antaganden göras, dessa går 
tillsammans under namnet Gauss-Markovantagandena. Det första antagandet säger att 
det ska vara en linjäritet hos parametrarna enligt det som beskrivs i ekvation (2). Det 
andra antagandet säger att datan ska bestå av slumpmässiga stickprov insamlade från 
populationen av intresse. Däremot spelar ordningen som datan används i ingen roll. Det 
tredje antagandet säger att feltermen u har ett förväntat värde 0, givet vilka värden som 
helst på de oberoende variablerna 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛. Detta kan matematiskt skrivas enligt 

 𝐸(𝑢|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 0 (4) 

Dock är detta inget antagande så länge skärningspunkten 𝛽0 är inkluderad i modellen. 
Det fjärde antagandet säger att det inte får vara någon perfekt kolinjäritet. Det betyder 
att ingen av de oberoende variablerna från stickprovet får vara konstant och att det 
heller inte finns någon exakt linjär relation mellan dessa. En viktig notis här är att de 
oberoende variablerna kan vara korrelerade, bara de inte är perfekt korrelerade. Om 
några variabler är perfekt korrelerade skall då ett antal av dessa tas bort tills de 
kvarstående inte längre är perfekt korrelerade. Det femte och sista antagandet säger att 
residualernas varians skall vara lika, även kallat homoskedasticitet, och skrivs 
matematiskt enligt 

 𝑉𝑎𝑟(𝑢|𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝜎2 (5) 

Ju större 𝜎2 är desto svårare blir det att uppskatta effekten som de oberoende 
variablerna har på y. Det enda sättet att minska felvariansen är att lägga till fler 
oberoende variabler.  

När den insamlade datan väl matats in i Stata skapas spridningsdiagram för att 
eventuella kunna identifiera och eliminera observationer som sticker ut ovanligt mycket 
från mängden. Exempelvis bör de rött inringade punkterna i Figur 2 uteslutas från 
analysen då de troligtvis stjälper mer än de hjälper. 
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Figur 2. Visar ett exempel på två punkter som förslagsvis bör exkluderas från analysen. 
Den röda anpassade linjen, framtagen enligt Minstakvadratmetoden, i Figur 2 har en 
positiv lutningskoefficient. Om dessa två punkter utesluts får den anpassade linjen ett 
annorlunda utseende, se Figur 3. 

 
Figur 3. Visar den nya anpassade linjen då två punkter exkluderats från analysen. 
Den anpassade linjen har nu en negativ lutningskoefficient och observationerna följer 
ett rätlinjigt mönster utan några större avvikelser. Denna åtgärd kommer troligtvis att 
generera ett mer sanningsenligt resultatet. 
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Efter att eventuella avvikande punkter avlägsnats utförs själva regressionsanalysen i 
Stata. Men dessförinnan måste en variabel utelämnas för att användas som 
referensvariabel hos var och en av de tre undergrupperna; regioner, branscher och 
bolagsstorlek. Dessa tre undergrupper har alla en linjär relation mellan de interna 
variablerna där summan av dessa är 100, för varje observation. Användandet av 
referensvariabler är för att inte bryta mot det fjärde Gauss-Markovantagandet som säger 
att det inte finns någon perfekt kolinjäritet mellan några av de oberoende variablerna. 
Stata utför uteslutningen automatisk när regressionen exekveras och en tabell med 
diverse numeriska värden erhålls. 

Genom att studera P-värdena för de olika variablerna kan slutsatser dras huruvida 
nollhypotesen, som säger att det inte finns något samband mellan fondens årliga 
procentuella ökning av avkastning och variabeln ifråga, kan förkastas. P-värdet anger 
hur stor sannolikheten är att förkastningen av nollhypotesen är felaktig. Vidare finns det 
tre olika signifikansnivåer och en nivå som antyder att variabeln inte är signifikant. 
Dessa presenteras som följande: 

• *** betyder signifikant i högsta grad och uppstår då P < 0,01. 
• ** betyder signifikant i högre grad och uppstå då 0,01 ≤ P < 0,05. 
• * betyder signifikant och uppstår då 0,05 ≤ P < 0,1. 
• Samt - betyder icke signifikant och uppstår då 0, 1 ≤ P. 

Om P-värdet klassas som att vara av signifikant i högsta grad betyder det att 
sannolikheten att det är felaktigt att förkasta nollhypotesen är mindre än 0,1 %.  

Är P-värdet signifikant för en viss variabel studeras även dess koefficient. Denna 
beskriver hur mycket den aktuella variabeln påverkar y då allt annat hålls fixt. 

Ytterligare en central del i regressionsanalysen är det uppskattade standardfelet, 𝜎�, som 
är en uppskattning av standardavvikelsen hos feltermen u som påverkar y. Standardfelet 
ger en uppfattning om hur noggrann själva uppskattningen är.  

Även en korrelationsanalys utförs för att få fram ett mått på hur nära ett linjärt samband 
som två variabler ligger, och beskrivs av korrelationskoefficienten r. Måttet i sin tur 
beror av kovariansen och standardavvikelsen. Om korrelationskoefficienten är noll sägs 
variablerna vara icke-korrelerade, det finns alltså inget linjärt samband mellan dem. Om 
koefficienten däremot antar värdena -1 eller 1 så är variablerna starkt negativt 
respektive starkt positivt korrelerade och det finns då ett perfekt linjärt samband. En 
positiv korrelation mellan den beroende variabeln y och en godtycklig oberoende 
variabel x betyder att y kommer att öka om x ökar. 

Determinantkoefficienten, 𝑅2, är ett mått på hur väl den beroende variabeln kan 
förutsägas utifrån de oberoende variablerna och den antar värden mellan noll och ett. Ju 
högre värde koefficienten antar, desto bättre blir förutsägelsen. Med ett annat namn 
kallas koefficienten även för förklaringsgrad eftersom det är ett mått på hur mycket av 
verkligheten som kan förklaras av de oberoende variablerna. Storleken på koefficienten 
kommer aldrig att minska när en variabel tillförs till analysen, oftast ökar den istället. 
Detta leder till att det oftast inte är lämpligt att använda 𝑅2 för att avgöra om en eller 
flera variabler ska läggas till i analysen. 

Stora delar av teorin presenterad i detta stycke är kunskaper införskaffade genom 
studerande av boken Principles of Econometrics (Hill m.fl. 2007).  



 

V 
 

Appendix 2 – Fond- och aktiemarknaden 
En aktie är en andel i ett bolag, närmare bestämt ett aktiebolag. Sättet som ett aktiebolag 
skiljer sig ifrån ett vanligt företag är att ett aktiebolag har frigjort sina ägare från 
personligt ansvar för företagets förbindelser, bolaget har möjlighet till ett obegränsat 
antal delägare (bolaget har dock ett begränsat antal aktier) samt att bolaget kräver ett 
aktiekapital. Det obegränsade antalet ägare är de som köpt andelar i bolaget via 
investeringar i aktier, och aktiekapitalet är den totala summan som investerats av 
delägarna. 

Det som fås när en aktie inhandlas är rätt till bolagets tillgångar, och även resultatet 
efter det att bolagets fordringsägare fått sin andel. Hur mycket en aktie kostar varierar 
från bolag till bolag, och kostnaden beror av en mängd olika faktorer. Kort sagt så beror 
värdet på en aktie på aktiebolagets lönsamhet, och prissättningen sker löpande. Detta 
innebär att värdet på ens aktie kan minska om ett företag presterar dåligt, vilket innebär 
att aktieägaren gör en förlust. Av den här anledningen betraktas aktier som riskkapital, 
och är inte en lika säker sparandeform som att placera pengarna på ett bankkonto med 
en fast ränta. Däremot öppnar ju investeringen i aktiebolag möjligheten till en utdelning 
som är avsevärt mycket mer lönsam än den fasta bankräntan i det fall då företagets 
lönsamhet ökar. 

Det vanligaste sättet att bedriva handel med aktier är genom en aktiebörs. Banker och 
diverse finansinstitut är i princip de enda företag som får betecknas som aktiebörser i 
Sverige. Definitionen av en aktiebörs är att den förmedlar riskkapital mellan företag och 
en bredare skara investerare, med andra ord en organiserad marknadsplats för köp och 
sälj av företagsandelar. I Sverige sker en majoritet av aktiehandeln på aktiemarknaden 
Stockholmsbörsen. Ofta förmedlas också andra typer av värdepapper på aktiebörsen, 
och investerare kan sälja och köpa aktier mellan varandra också. Genom att investera i 
företag vars aktievärde kommer öka kan alltså privatpersoner tjäna pengar. Samtliga 
affärer som sker med fonder och aktier i Sverige regleras av lagar som övervakas av 
staten, främst finansinspektionen. Varje företag har ett begränsat antal aktier som de 
säljer ut. Detta innebär att en majoritet av de aktier som köps och säljs inte ger någon 
direkt intäkt till företaget, utan till personen som aktien köptes av. Aktiemarknaden är 
därför huvudsakligen en andrahandsmarknad (Lindmark 2013). 

En fond är en samling av olika värdepapper som ägs av ett antal andelsägare. De 
samlade värdepapprena kallas en portfölj och den kan bestå av aktie- eller räntebaserade 
värdepapper. Andelsägarna väljer inte själva vart pengarna placeras, utan en så kallad 
fondförvaltare placerar fondförmögenheten utifrån en angiven placeringspolicy, som 
kan vara att fonden investerar utifrån en specifik riskbenägenhet till exempel. 
Fondförvaltaren administrerar alltså fonden emot en avgift som varje andelsägare 
betalar, men fondens tillgångar ägs helt av andelsägarna. Hur bra avkastning fonden ger 
är beror därför av fondförvaltarens skicklighet att placera pengarna klokt.  

En typ av fonder är aktiefonder, vilket innebär att fonden placerat sina tillgångar på 
aktiemarknaden. En fond vars portfölj innehåller 50 aktier gör alltså andelsägarna till 
indirekta ägare av aktier på börsen. Om aktiernas värde ökar, ökar också fondens 
tillgångar och värdet på varje andel likaså.  

Det finns många olika typer av fonder förutom aktiefonder, bland annat räntefonder, 
blandfonder, fond-i-fond-fonder, indexfonder, börshandlande fonder, SRI-fonder, 
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regionfonder, branschfonder och hedgefonder. I dessa olika fall används olika 
investeringsstrategier och fonden investerar i olika typer av värdepapper. Om man delar 
in ovanstående kategorier lite grövre kan man säga att det finns räntefonder och 
aktiefonder, där räntefonder placerar i räntebärande värdepapper och generellt sett har 
en lägre risk än aktiefonder. Att pensionsspara i diverse olika fonder är dessutom ett 
populärt val i Sverige, där nästan alla gör det (Eurosif 2013). 

Det finns många olika anledningar till varför personer väljer att investera i fonder 
respektive aktier. En aktiefonds portfölj innehåller fota väldigt många aktier, och 
aktiernas respektive företag befinner sig ofta i olika branscher och olika regioner. 
Eftersom att investeraren istället för att investera sina totala tillgångar i en aktie nu 
köper in sig på flera mindre delar i olika aktier så sprids riskerna. Dessutom så placeras 
pengarna av en professionell fondförvaltare som dessutom hanterar allting kring 
omplacering, emissioner och dylikt, vilket gör att investeraren inte själv behöver lägga 
tid på sitt sparande. Bekvämligheten har sitt pris i form av avgifter. Eftersom att dessa 
avgifter finns blir inte värdeökningen lika stor som om investeraren själv hade ägt de 
enskilda aktierna i fonden.  

En annan viktig pjäs på aktiemarknaden är media. Genom rapportering av nyheter 
skapas allmänna opinioner vilket påverkar marknaden väldigt mycket. Denna 
opinionsbildningskraft kan vara till fördel för privata investerare, men inte alltid. Vid en 
skandal eller en plötslig förändring kan opinioner förändras snabbt vilket ofta 
rapporteras, men ofta tar opinionsskiften längre tid än så. Oavsett detta så har media en 
inverkan på marknaden och dess aktörer (Renneboog m.fl. 2011). 

Utvecklingen på aktiemarknaden år 2011 var positiv till en början, men skiftade sedan 
och backade ungefär 20 % på kort tid. Efter det började media rapportera om negativa 
aspekter av Euron och europakriser. Trots att marknaden återigen svängde kraftigt och 
tog igen hela raset på kort tid så rapporterades fortfarande en negativ bild av 
aktiemarknaden. Efter att marknaden skiftat och visat på positiva resultat under en tid 
började media ge en mer balanserad rapportering (Lindmark 2013). Detta exempel visar 
på att aktiemarknaden och media ömsesidigt påverkar varandra, vilket stämmer med 
Renneboog m.fl. (Jan 2008). 
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Appendix 3 – Korrelationsmatris i två delar 
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