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Förord 
 

Vi vill framföra ett stort tack till Finansinspektionen och Fondbolagens förening som har hjälp 

till att tillhandahålla den data som studien krävt. Utan den hade denna studie inte kunnat 

genomföras. Vi vill tacka alla våra nära och kära som har stöttat oss under uppsatsprocessen. 

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Ogi Chun som har stöttat oss i den vision som vi 

haft för studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har investeringsstrategin ”Socially Responsible Investment” (SRI) ökat 

markant. Detta har lett till många studier kring området och de flesta har fokuserat på att 

jämföra den finansiella prestationen mellan SRI-fonder och konventionella fonder. Majoriteten 

av dessa har kommit fram till att det inte finns någon skillnad mellan fondtyperna mätt i 

riskjusterad avkastning. Därför har frågan om huruvida det finns en skillnad alls i 

investeringsprocessen väckts i den akademiska SRI-forskningen. Studien har som syfte att 

undersöka skillnader och likheter gällande karaktärsdrag i portföljinnehaven, samt i den 

riskjusterade avkastningen. Studien är av en kvantitativ karaktär där en komparativ 

forskningsdesign använts. Data har tillhandahållits av Finansinspektionen och Fondbolagens 

förening. T-test har valts som statistiskt test för att se huruvida fondtyperna skiljer sig åt. 

 

Studiens resultat blev att SRI-fonder och konventionella fonder skiljer sig åt när det gäller vissa 

karaktärsdrag. De aspekterna som skiljer sig åt mellan fondtyperna är antalet innehav, 

procentuell andel som de tio största innehaven står för, samt den riskjusterade avkastningen. 

Dock är detta resultat inte genomgående, då skillnader finns beroende på fondens storlek. I en 

aspekt kunde ingen skillnad påvisas, detta är i antalet branscher representerade i de tio största 

innehaven. En sammanställning som gjorts visar även att innehaven i fondtyperna till stor del 

liknar varandra.  

 

Nyckelord: Socially Responsible Investments, Corporate Social Responsibility, SRI-fonder, 

konventionella fonder, portföljdiversifiering, riskjusterad avkastning 

 

 



 

 

 
 

Abstract 
 

The study aims to investigate the similarities and differences in the portfolio composition and 

in the risk-adjusted return between Socially Responsible Investments (SRI) funds and 

conventional funds. The study has used a quantitative research method and a comparative 

research design. Four hypothesis have been tested, using a t-test, to fulfill the purpose of the 

study.  

 

The result of the study is that there is both differences and similarities in characteristics of the 

portfolio between SRI funds and conventional funds. We found a significant difference in the 

number of holdings, the top ten holdings in relation to the total market value and in the risk -

adjusted return. Thus, this result is not consistent in all fund sizes. One characteristic, the 

number of industries represented in the top ten holdings, did not differ between SRI funds and 

conventional funds. By studying the most common top ten holdings in both fund types, many 

similarities are found.  

 

Keywords: Socially Responsible Investments, Corporate Social Responsibility, SRI funds, 

conventional funds, portfolio diversification, risk-adjusted return 

 

 

 



 

 

 
 

Begreppslista 
 

CSR 
Corporate Social Responsibility, innebär att ta hänsyn till den påverkan som företaget har på 

samhället utöver det lagen kräver (Europeiska kommissionen, 2018).  

 

Konventionell fond 
Avser en fond som inte har investeringsstrategier som huvudsakligen fokuserar på etiska, 

sociala eller miljömässiga aspekter vid val av portföljinnehav. 

 

SRI 
Socially Responsible Investments, är en investeringsstrategi som väljer att inkludera etiska, 

sociala eller miljömässiga aspekter vid investeringar.  

 

SRI-fond 
Avser en fond som väljer att inkludera etiska, sociala eller miljömässiga aspekter vid val av 

portföljinnehav.  
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1.  Inledning 

Det inledande kapitlet i studien kommer till en början att redogöra ämnets bakgrund, för att 

sedan presentera den problematik som existerar inom området. Avslutningsvis specificeras 

studiens forskningsfrågor, syfte och de avgränsningar som finns. 
 

1.1 Bakgrund     

Under de senaste åren har både privata och institutionella investerares beteende förändrats då 

allt fler börjar ta in miljömässiga och sociala faktorer vid investeringsbeslut (Koellner, Weber, 

Fenchel & Scholz, 2005). Den huvudsakliga faktorn vid investeringsbeslut, den finansiella, tas 

fortfarande i beaktande men ackompanjeras med ytterligare faktorer (Dorfleitner & Utz, 2012). 

Även Bengtsson (2008) delar denna syn om investerares förändrade beteende och menar även 

att det har kommit att bli accepterat att ta hänsyn till etiska och miljömässiga aspekter vid 

konventionella investeringsbeslut. Flera forskare som Koellner et al. (2005) och Renneboog, 

Ter Hors och Zhang (2008a) påpekar att idén om hållbara investeringar är något som har slagit 

igenom på marknaden under det senaste årtiondet, men det är viktigt att ha i åtanke att ideologin 

grundar sig i tidiga religiösa övertygelser som sträcker sig hundratals år tillbaka (Von Wallis 

& Klein, 2015). I dagens samhälle har dessa övertygelser och etiska värderingar tagit sig in i 

den finansiella världen i form av “Socially Responsible Investments” (SRI) (Renneboog et al., 

2008a). Utz och Wimmer (2014) menar att SRI i början var en liten marknad när det 

introducerades på 1960-talet, men att det idag har kommit att bli en inflytelserik och betydande 

investeringsgrupp. SRI innebär att integrera etiska, sociala eller miljömässiga faktorer i 

investeringsprocessen (Renneboog et al., 2008a). En studie gjord av Eurosif (2017) visar att 

dessa former av investeringsstrategier i snitt har ökat med 146 procent mellan åren 2013 till 

2015 enbart i Europa.  

 

O’Rourke (2003) menar att SRI uppfattas av många som ett område som, förutom att vara bra 

för investerare, även har potential att kunna påverka företag. Det kan förändra ett företags 

beteende mot ett mer hållbart tänk i verksamheten. Sparkes och Cowton (2004) påpekar att SRI 

influerar företag till att implementera “Corporate Social Responsibility” (CSR) då kraven från 

investerarna, speciellt de stora institutionella, blir för svåra att förbise. Det finns dock delade 

meningar om huruvida CSR hör hemma i det finansiella området. Nobelpristagaren och 

nationalekonomen Milton Friedman skrev en omdebatterad artikel i New York Times år 1970 

där han framförde sina skeptiska åsikter kring CSR. Att företag skulle välja att integrera CSR 

och välgörenhet inom organisationen, menade Friedman, var som att stjäla pengar från 

företagets aktieägare. Friedman ansåg att företag enbart skulle fokusera på att skapa lönsamhet 

och att regeringen skulle ta hand om CSR. Sjöström (2010) menar på att kritik mot CSR i stor 

mån handlar om att det i grunden är ett försäljningsknep och går emot det ansvar företaget har 

mot sina aktieägare. Istället framför Sjöström (2010) att företag som använder sig av CSR är 

mer delaktiga i former av greenwashing, ett fenomen som grundar sig i att företagen förskönar 

sitt CSR-arbete och inte kan omvandla sina påståenden till faktiska handlingar. 

 

Nitsche och Schröder (2015), samt Benson, Brailsford och Humphrey (2006) påpekar att 

forskningen kring SRI-området har varit fokuserat på att jämföra eventuella skillnader i 

prestation, genom att mäta den riskjusterade avkastningen, mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder. SRI-fonder är en benämning på fonder som tar hänsyn till, bland annat, 

etiska och miljömässiga faktorer vid beslut om vilka företag som ska inkluderas i portföljen 
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(Barracchini, 2004). Derwall och Koedijk (2009) menar att SRI-fonder har utgångspunkten i 

övertygelsen om att de kan kombinera sociala faktorer med en hög riskjusterad avkastning 

genom att investera i företag vars företagsledare satsar på CSR. I studien av Utz och Wimmer 

(2014) framgår det att den finansiella prestationen mellan SRI-fonder och konventionella 

fonder inte skiljer sig åt. Detta resultat har även flera tidigare studier kunnat påvisa (Bello, 

2005; Benson et al., 2006; Hamilton, Jo & Statman, 1993; Kreander, Gray, Power & Sinclair, 

2005). Benson et al. (2006) beskriver en problematik kring detta; 

 

 “The conclusion that there is no overall difference in performance between SRI funds and their 

conventional counterparts raises some interesting further questions. Specifically, if there is no 

substantial differences in performance, then are the portfolios of SRI funds any different from 

the portfolios of conventional funds?” (s. 338) 
 

1.2 Problemformulering 

Antalet studier och vetenskapliga artiklar inom SRI är många, men som tidigare nämnt har 

majoriteten av dessa avsett att studera och mäta eventuella skillnader i den riskjusterade 

avkastningen mellan SRI-fonder och konventionella fonder (Capelle-Blancard & Monjon, 

2012). Bauer, Koedijk och Otten (2005) har kommit fram till att SRI-fonder underpresterar i 

riskjusterad avkastning i vissa perioder för att sedan återhämta sig och Statman (2000) har 

kommit fram till att SRI-fonder överpresterar gentemot konventionella fonder. Dock har de 

allra flesta som studerat detta kommit fram till att det inte finns någon signifikant skillnad i 

prestation mellan fondtyperna (Bello, 2005; Benson et al., 2006; Hamilton et al., 1993; 

Kreander et al., 2005; Utz & Wimmer, 2014).  

 

Det har även förekommit studier om huruvida karaktärsdragen av portföljerna mellan SRI-

fonder och konventionella fonder skiljer sig åt. Bello (2005) förklarar att det finns flertalet 

studier som menar att tillämpning av SRI kommer att påverka karaktärsdragen i portföljen, men 

påvisar i sin egen studie att så inte är fallet. Bello (2005) kunde inte påvisa att fondtyperna 

skiljer sig åt när det gäller diversifiering, innehavens karaktärsdrag eller olika effekter som 

diversifiering har på prestationen. Studien studerade bland annat antalet innehav i fonden, hur 

stor procentuell del de tio största innehaven står för, fondförmögenheten och andelen aktier i 

innehavet. Det finns även studier om huruvida SRI-fonder har mer etiska placeringar än vad 

konventionella fonder har. Utz och Wimmer (2014) har undersökt detta och kunnat påvisa att 

SRI-fonder inte har betydande mer etiska placeringar i sina portföljer än vad konventionella 

fonder har. Den enda skillnaden de har kommit fram till i studien är att den sämst klassade SRI-

fonden slår den sämst klassade konventionella fonden med 3.32 procent i etiska placeringar.  

 

Med dessa studiers resultat i åtanke är det kanske inte så förvånande att det förekommer en del 

tvivelaktigheter kring SRI-fonder. Det som avgör vilka fonder som är SRI-fonder är hur fonden 

marknadsförs (Benson et al., 2006). Sparkes (2001) framför att det finns en problematik med 

att vinstsökande fondbolag marknadsför sina fonder som “etiska” då det inte finns en klar och 

tydlig definition. 

 

Schwartz (2003) menar att om en fond inte tar ett etiskt perspektiv vid investeringsprocessen 

så är det missvisande för investeraren att kalla fonden för etisk - när väl en produkt fått en 

etikett så bör den efterlevas. Benson et al. (2006) menar även att SRI-fonder har en tendens att 

transformeras mot konventionella fonder över tid. Utz och Wimmer (2014) ställer sig frågan 

om SRI-fonder är mer ett försäljningsknep då de i sin studie inte kunde påvisa att SRI-fonder 
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har mer etiska investeringar och att det därför inte går att garantera ett etiskt innehåll bara för  

att fonden har etiketten “SRI”. Om tidigare studier har kunnat påvisa att SRI-fonder inte har 

betydande mer etiska placeringar än vad konventionella fonder har, att det inte finns någon 

skillnad i riskjusterad avkastning och att det inte finns någon skillnad i portföljernas karaktär - 

vad är då skillnaden mellan SRI-fonder och konventionella fonder? Som Kempf och Osthoff 

(2008) framför det; “... är SRI-fonder konventionella fonder i utklädnad” (s.1276). 

 

Den här studien kommer att handla om hur fondtypernas portföljer skiljer sig åt. Det kommer 

att undersökas genom att jämföra data om antalet innehav, hur stor del de tio största innehaven 

står för, hur många branscher som finns representerade i de tio största innehaven och den 

riskjusterade avkastningen. Tidigare forskning som har undersökt liknande område är äldre och 

har inte undersökt fonder på den svenska marknaden, utan främst på den amerikanska 

marknaden (Bello, 2005; Benson et al., 2006). Eurosif (2017) framför att Sverige är ett av de 

länderna i Europa med den mest expansiva SRI-marknaden och således är det av intresse att 

studera fondmarknaden i Sverige. 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur skiljer det sig i portföljinnehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder?  

– Skiljer det sig i riskjusterad avkastning mellan fondtyperna? 

 1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka portföljinnehavet och den riskjusterade avkastningen i SRI-

fonder och konventionella fonder, för att kunna identifiera skillnader och likheter mellan dem.  

1.5 Avgränsningar 

Studien kommer endast undersöka aktiefonder som är registrerade i Sverige och som investerar 

majoriteten av tillgångarna i svenska bolag. Studien har även valt att inte göra skillnad på 

innehaven utefter om fonden är aktivt eller passivt förvaltad.   
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2. Teoretisk referensram   

Under teoriavsnittet presenteras tidigare forskning och teorier, för att redogöra områden som 

berör studiens problemområde. Detta sker i följande ordning; CSR, SRI och modern 

portföljteori. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt om tidigare forskning. 
 

2.1 Corporate Social Responsibility 

Innan begreppet ”Corporate Social Responsibility” (CSR) fanns det idéer om vad det innebar 

för företag att bidra till samhället. Företags påverkan på samhället ledde till diskussioner både 

i det politiska och i det akademiska rummet. I början var CSR något som var fokuserat på 

individen, då företagsledarna fick ansvaret att agera med hänsyn till samhället, men på 1950-

talet skiftades fokuset från företagsledarna till själva organisationen i sig (Blowfield & Murray, 

2008). Mᾰnescu (2010) menar att CSR har utvecklats till att bli en del av vårt dagliga liv då det 

finns produkter med “gröna” etiketter i butiken, etiska investeringar och miljömedvetna och 

socialt ansvarstagande företag. 

 

Crane, McWilliams, Matten, Moon och Siegel (2008) menar att det inte finns någon 

genomgående definition av CSR och att definitionen ofta varierar beroende på vilken typ av 

motivation som förekommer. Vidare belyser Crane et al. (2008) frågan om företaget har 

motivationen att minska sin miljöpåverkan eller att minska kostnaderna för miljöarbetet. 

Europeiska kommissionen (2018) definierar CSR som “the responsibility of enterprises for 

their impact on society”. Mᾰnescu (2010) beskriver konceptet av CSR som en skyldighet 

gentemot samhället, det ekologiska fotavtrycket som verksamheten medför och mot 

intressenter som kunder, aktieägare och anställda. Denna skyldighet sträcker sig längre än lagen 

och andra regelverk som företaget lyder under (Mᾰnescu, 2010). Crane et al. (2008) identifierar 

fyra drivkrafter till CSR-arbete. En välkänd drivkraft kommer från konsumenten. Konsumenter 

påverkar genom att antingen välja att köpa produkter som är producerade av ansvarsfulla 

företag, eller att välja bort produkter som är producerade av företag som inte står för 

ansvarsfulla värderingar. En annan drivkraft är företagsledaren. Denna agerar som en agent till 

aktieägarna och är även ansvarig för hur företagets resurser är fördelade och kan därför påverka 

hur företaget arbetar med CSR-aktiviteter. Motståndare till detta argument menar att det uppstår 

agentproblem när företagsledare involverar CSR i arbetet då det är ett ineffektivt sätt att 

använda företagets resurser på. En ytterligare drivkraft är bristen på legalt skydd och statliga 

regleringar, speciellt i utvecklingsländer, där företagen behöver agera med hänsyn till sociala 

funktioner istället för att myndigheter gör det och då behöva bidra till en stabil ekonomi och en 

hållbar utveckling. Den sista drivkraften som Crane et al. (2008) identifierat kommer från 

regeringen. Regeringen kan uppmuntra företag att arbeta med CSR, med hjälp av antingen 

belöning eller bestraffning. Vidare påpekar Crane et al. (2008) att det är viktigt att ha i åtanke 

att ett företags CSR-arbete inte alltid är transparent för intressenter.  

  

Sparkes och Cowton (2004) menar att något som har satt stor press på företag att införa CSR 

är SRI. Detta på grund av att SRI som område har mer och mer anammats av institutionella 

investerare, som exempelvis pensionsbolag. Det sätter följaktligen stor press på företagen att 

implementera CSR om de stora institutionella investerarna kräver det (Sparkes & Cowton, 

2004). Renneboog et al. (2008a) presenterar att det finns flertalet studier som har påvisat att 

företag som investerar i CSR skapar långsiktigt värde för sina aktieägare, trots att marknaden 

tenderar att undervärdera CSR på kort sikt. Företag kan på längre sikt få flertalet negativa 
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konsekvenser om CSR inte beaktas, exempelvis dåligt rykte och kostnader för rättstvister 

(Renneboog et al. 2008a). Däremot menar El Ghoul och Karoui (2017) att det är troligt att CSR 

ökar tillsynskostnaderna och minskar antalet investeringsmöjligheter. Detta styrks med 

resultatet från deras studie där CSR påvisas ha en negativ påverkan på den riskjusterade 

avkastningen. 

2.2 Socially Responsible Investment 

Socially Responsible Investment (SRI) är ett brett område som Crane et al. (2008) definierar 

som en investering där investeraren inkluderar någon sorts etisk, social, religiös eller 

miljömässig aspekt vid investeringsbeslutet. Detta utöver de finansiella aspekterna, som 

avkastning och risk, som också inkluderas. Benson et al. (2006) delar denna definition och 

menar att SRI handlar om att, förutom att ta in finansiella aspekter vid investeringsbeslut, även 

ta in andra aspekter som miljö, etik och moral. Till skillnaden från vanliga fonder har SRI-

fonder andra områden att tillgodose och tillfredsställa. Barracchini (2004) nämner att SRI-

fonder utöver att ge avkastning till sina investerare även måste ta hänsyn till de etiska principer 

som SRI-fonden utlovar. Sjöströms (2010) beskriver SRI som hur ansvarstagande investerare 

är utöver de rent finansiella kriterierna. Det handlar även om att ta hänsyn till etik, miljö och 

annat socialt ansvar när det kommer till vilka bolag som ska ingå i portföljerna. SRI kan även 

handla om att förvaltarna aktivt vill påverka och förbättra bolagens arbete inom hållbarhet  

(Sjöström, 2010). Sparkes och Cowton (2004) påpekar att SRI är ett område som har utvecklats 

från att handla om ett fåtal nischfonder med troligtvis liten ekonomisk betydelse till att bli en 

investeringsfilosofi som anammas av de stora institutionella investerarna. 

2.2.1 Utvecklingen i Sverige 

Den första SRI-fonden i Sverige AktieAnsvar Aktiefond skapades av Baptistkyrkan och 

“Temperence movement” och bildades år 1965. Fonden anses vara den första SRI-fonden som 

var öppen för offentligheten. I fonden uteslöts företag med verksamheter inom alkohol, tobak 

och vapen på grund av de etiska värderingar som organisationen hade. År 1980 startade svenska 

kyrkan tillsammans med fondbolaget Robur en fond som hette ”Svenska Kyrkans 

värdepappersfond” som följdes av fyra ytterligare fonder med etisk klassificering. Gemensamt 

för dessa fonder var att kristna värderingar, som åsikter om förvaltarskap och om människors 

värdighet, präglade investeringsbesluten. (Bengtsson, 2008) 

 

Det är tydligt att den svenska kyrkan har spelat en stor roll i utveckling i Sverige. Även runtom 

i Europa har den religiösa tron spelat en viktig roll i utvecklingen av etiska investeringar 

(Bengtsson, 2008). Det var exempelvis den judiska lagen som satte de allra första riktlinjerna 

för etiska investeringar (Von Wallis & Klein 2015). Judendomen har sedan tidigt lärt ut hur 

människor ska hushålla med sina pengar. Inom kristendomen fanns det etiska restriktioner om 

hur lån och investeringar skulle skötas i det gamla testamentet (Renneboog et al., 2008a). Enligt 

Renneboog et al. (2008a) grundar sig dagens utveckling av SRI i personliga etiska frågor och 

sociala övertygelser, till skillnad från de historiskt tidiga investeringarna som grundade sig i 

religiösa övertygelser och traditioner. 

 

Bengtsson (2008) menar att utvecklingen av SRI har tidigare grundats på institutionella element 

snarare än ekonomiska drivkrafter, men på mitten av 1980-talet, tog de privata aktörerna över 

de religiösa organisationernas ledande roll i utvecklingen av SRI. Bengtson (2008) förklarar att 

utveckling av SRI ändrades från att ta hänsyn till de religiösa värderingarna till att beakta 

problem inom politik, miljö och demokrati. Vidare menar Bengtsson (2008) även att normer 

och kultur har varit viktiga aspekter för utvecklingen av SRI. År 1988 kom Skandinaviens första 
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miljöfond, Swedish Carlson Världsnaturfonden, i en tid där den miljömässiga medvetenheten 

ökade och media uppmärksammade den historiska Brundtlandrapporten (Bengtsson, 2008). 

Rapporten presenterade att hållbar utveckling innebär att möta dagens behov utan att 

kompromissa med möjligheten att dessa kan mötas i framtiden (Pihl, 2014). Swedish Carlson 

Världsnaturfonden använde negativ screening, vilket innebär att företag uteslöts, och donerade 

dessutom två procent av den årliga avkastningen till en miljöorganisation. Senare kom även 

positiv screening, så kallade ”bäst-i-klassen”-strategier, till Sverige. Där valdes företag in, 

snarare än att uteslutas, efter att två fonder i Norge börjat använda denna investeringsstrategi. 

Den första fonden som enbart fokuserade på denna typ av strategi var Länsförsäkringars BIC 

Miljöteknikfond som startades år 1990. Bengtsson (2008) förklarar att SRI-investeringar gått 

från att vara en liten, välgörenhetsfokuserad nisch som använt negativ screening, till att bli ett 

vanligt förekommande investeringssätt där så kallade ”bäst-i-klassen”-strategier används. 

2.2.2 Screeningprocesser 

O’Rourke (2003) belyser problemet med att fonder ofta screenar samma företag och därför är 

sättet de screenas på av stor vikt för att fonder ska kunna differenserna sig från andra fonder. 

Vidare måste fonden ha stark identitet för att kunna vara attraktiv mot kunder och skilja sig 

från andra konkurrerande fonder. Även Statman (2000) menar att fondernas screeningprocess 

har liknande teman, då 84 procent av SRI-fonderna utesluter tobak, 72 procent utesluter spel, 

69 procent utesluter vapen och 68 procent utesluter alkohol. Schwartz (2003) menar att företag 

som inte direkt är en del av screeningprocesserna, utan snarare underleverantörer eller kunder 

till företagen som screenas, även ska tas i beaktande i denna process. Detta för att skapa en 

etisk kontinuerlig fond. Dock menar Schwartz (2003) att detta inte görs av SRI-fonderna i 

nuläget. Vidare är det viktigt för fondbolagen att belysa problemet med denna aspekt då det 

påverkar transparensen och ansvarsfullheten (Schwartz, 2003). Renneboog et al. (2008a) 

förklarar att screening genererar andra värden än enbart finansiella, dock är det enkelt för 

konventionella fonder att säga att de använder samma former av strategier för att generera 

legitimitet. Benson et al. (2006) förklarar att det vanligaste steget till att skapa en SRI-portfölj 

är att utgå från alla möjliga investeringar och därefter genomföra en screeningprocess. Denna 

screeningprocess kan ske på tre olika sätt, genom negativ screening, positiv screening eller 

genom aktivt ägande.  

2.2.2.1 Negativ screening 

Negativ screening innebär att företag som befinner sig inom vissa branscher kan anses 

olämpliga, ur andra perspektiv än de rent finansiella, och då väljs bort. Det kan exempelvis vara 

på grund av inblandning i alkohol- eller tobaksbranschen (Benson et al., 2006), men det kan 

även handla om att utesluta spelbolag och kärnvapen (Kinder & Domini, 1997). Negativ 

screening handlar i grunden om att fondbolag väljer att utesluta vissa branscher eller industrier 

som inte går i linje med det som anses vara socialt ansvarstagande. Det handlar således inte om 

att aktivt engagera sig, utan att till stor del undvika vissa innehav. Som ovan nämnts utesluts 

vanligtvis bolag inom tobak, alkohol, spel och pornografi och anledningen till detta enligt 

Sjöstrom (2010) är att företagen ofta har en skeptisk inställning till dessa branscher redan innan. 

Denna form av strategi är vanligt förekommande inom SRI-fonder. Dock finns det många 

forskare som ställer sig kritiska till negativ screening. Sparkes och Cowton (2004) menar att 

investerare kan anse sig nöjda med sitt moraliska ansvar och således inte vidare försöker främja 

moraliska aktiviteter. 
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2.2.2.2 Positiv screening 

Vid positiv screening väljs företag som exempelvis anses socialt och miljömässigt ansvarsfulla 

in i portföljen snarare än att exkludera företag som inte passar in i den ramen (Benson et al., 

2006). O’Rourke (2003) menar att vilka företag som väljs in eller exkluderas i en fond är 

beroende av hur hållbarhet eller etiskt beteende definieras. Enligt Sjöström (2010) är det första 

steget i en positiv screeningprocess att urskilja vilka bolag det är som har bra finansiell 

prestation, för att sedan i nästa steg analysera hur bra CSR företaget har. Det tillhör det ovanliga 

att investerare börjar med att se hur bra CSR företaget då den finansiella prestationen väger 

tyngre (Sjöström, 2010). 

2.2.2.3 Aktivt ägande 

Det finns även en tredje form av strategi inom SRI. Den formen kallas vanligtvis aktivt ägande. 

Utöver att tillämpa någon form av screeningprocess arbetar denna typ av investerare även på 

ett mer aktivt sätt för att påverka företagen, enligt Sjöström (2010). Vanligtvis handlar aktivt 

ägande om ägardialoger, där det investerade bolaget begär möten för att aktivt kunna analysera, 

utvärdera och förbättra motpartens CSR-arbete. Skillnaden med aktivt ägande gentemot de 

andra screeningstrategierna är att det investerade bolaget genomgående försöker att förbättra 

företagets CSR. (Sjöström, 2010) 

2.2.3 Investeringsprocessen 

För att få en djupare förståelse kring skillnaden i investeringsbeslut mellan konventionella 

fonder och SRI-fonder, förklarar Renneboog et al. (2008a) att det finns fyra olika 

investeringsalternativ A, B, C och D. Där investeringsalternativ A kommer att åstadkomma ett 

positivt nuvärde för fondbolagens fondägare och även till andra intressenter utöver de 

finansiella, som exempelvis miljön och samhället i helhet. Medan B också kommer att 

åstadkomma ett positivt nuvärde, men kommer att bidra till negativa konsekvenser för dess 

omgivning. Investering C kommer att åstadkomma ett negativt nuvärde, men ge positiva 

fördelar för samhället och miljön. Den sista investeringen, D, kommer att åstadkomma ett 

negativ nuvärde och även en negativ påverkan på samhället och miljön. (Renneboog et al., 

2008a) 

 

Renneboog et al. (2008a) för sedan resonemangen om att både konventionella fonder och SRI-

fonder kommer att investera i A, om möjligt, och ingen av konventionella fonder eller SRI-

fonder kommer att väja att investera i D. Dock råder det en skillnad hur dessa två olika fonder 

kommer att välja att investera gällande B och C. SRI-fonder kommer att välja bort B eftersom 

denna kommer att ha en negativ inverkan på samhället, medan den konventionella fonden inte 

har någon policy eller ställningstagande för att inte investera i B. Dock kommer troligen inte 

en konventionell fond att investera i C, eftersom denna investering har ett negativt nuvärde.  
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Tabell 1: Investeringsbeslut 

(Källa: Renneboog et al., 2008a, s. 1734) 

Företag  Positivt NPV Negativt NPV 

Positiv CSR A. Både SRI-fonder och 

konventionella fonder kommer 

att investera 

C. Bara SRI-fonder kommer 

investera 

Negativ CSR B. Bara konventionella fonder 

kommer att investera 

D. Varken SRI-fonder eller 

konventionella fonder 

kommer investera 

 

2.2.4 Rapportering och restriktioner  

I nuläget ska fondbolagen rapportera sina innehav varje kvartal enligt restriktioner från 

Finansinspektionen (FI) (2012), men Schwartz (2003) menar att fondbolagen borde rapportera 

detta löpande under året för att uppnå en fullständig transparens. Barracchini och Adessi (2012) 

menar att transparensen i SRI-fonder är låg. Utöver lagar och restriktioner om hur fondbolagen 

måste rapportera kvartalsvis granskas även fondmarknaden av Etiska nämnden för 

fondmarknadsföring (ENF). ENF har som ändamål som obunden nämnd att granska svenska 

fondbolag utifrån den marknadsföring och information bolaget utger. ENF undersöker att de 

svenska fondbolagen efterlever de regler och riktlinjer som finns, som nämnden tillsammans 

med Konsumentverket har sammanställt, och ska även yttra sig gällande principfrågor och 

anmälningar från privatpersoner och företag (Fondbolagen, 2011).   

 

I och med internet som en plattform för informationsflöden till investeraren, så är det viktigt 

att som fondbolag, kunna ge kompletta och tidsenliga beskrivningar på innehaven. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att detta inte helt säkerställer att SRI-fonden faktiskt agerar etiskt. Vidare 

menar Schwartz (2003) att om investeraren utvecklar en övertygelse om en viss aspekt kring 

fonden och därför beslutar att investera, oavsett om det är på grund av marknadsföring eller 

inte, så har fonden ett etiskt ansvar att belysa detta. Om fonden inte gör det så menar Schwartz 

(2003) att det är respektlöst och vilseledande för investeraren och detta påverkar det 

grundläggande förtroendet för SRI-fonder. Han argumenterar för att SRI-fonder på något sätt 

måste rättfärdiga sig för att investerare ska kunna få möjligheten att utvärdera fonden innan ett 

beslut om investering tas. (Schwartz, 2003) 

  

Hellsten och Mallin (2006) menar på att etik och socialt ansvarstagande inom företagsamhet är 

en väldigt komplicerad sammansättning. Anledningen till detta är för att synen och värderingen 

av ordet etik definieras olika. Vad vi i grunden anser vara etiskt och socialt ansvarsfullt kan 

influera oss från sociala antaganden, lagar, regler, politik och andra traditioner i vårt samhälle. 

Detta leder till att det är vår egen uppfattning som avgör vad som anses vara etiskt. 

 

2.3 Moderna portföljteorin 

Den moderna portföljteorin går att dela in i två olika steg. Det första steget, enligt Markowitz 

(1952), handlar om att investeraren väljer att beakta sina egna erfarenheter och observationer  
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för att kunna avgöra det framtida utfallet för en viss tillgång. Det andra steget handlar om det 

aktiva valet som investeraren gör.  

 

Den moderna portföljteorin avser att beskriva hur en investerare väljer att diversifiera sin 

portfölj för att kunna nå den högsta möjliga avkastningen till låg risk. Detta genom att ta hänsyn 

till den systematiska risken, marknadsrisken, och den osystematiska, den unika risken. Det går 

att diversifiera bort den unika risken, men inte marknadsrisken (Markowitz, 1952). Markowitz 

(1952) menar på att det finns en viktig regel vid val av portfölj för en investerare, nämligen att 

beakta den framtida avkastningen. Han menar på att en rationell investerare strävar efter att 

skapa den optimala portföljen som kommer att generera en hög avkastningen till en låg risk. 

Dock menar Markowitz (1952) även att om en investerare skulle ställa sig inför ett val av två 

portföljer, med samma förväntade avkastning, men den ena med en lägre förväntad risk, 

kommer alltid den rationella investeraren att välja portföljen med den lägsta risken. 

 

Anledningen till att diversifiera sin portfölj handlar i sin helhet om att minska risken. 

Markowitz (1952) förklarar att det går att minska den osystematiska risken genom att 

diversifiera sin portfölj över olika branscher. Genom att välja flera olika företag i sin portfölj 

som är verksamma inom olika branscher, kan risken minskas. Markowitz (1952) menar att om 

en investerare väljer att skapa en portfölj med enbart en bransch, kommer den inte vara lika 

diversifierad som en portfölj med fem olika branscher. Resonemanget kring detta är att ofta har 

alla företag inom samma bransch samma risk att gå dåligt och att enbart ha en portfölj som 

representerar exempelvis industribranschen, ökar risken. (Markowitz, 1952) 

 

2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 SRI-fonder och finansiell prestation 

Något som är väldigt vanligt i studier kring SRI-fonder är dess finansiella prestation och 

huruvida den skiljer sig från konventionella fonder (Renneboog et al., 2008a). Tidigare studier 

har utgångspunkten att SRI-fonder kommer underprestera i riskjusterad avkastning jämfört med 

deras konventionella motsatser. Detta på grund av att screeningprocesserna medför att 

portföljernas investeringsmöjligheter begränsas och därför kan inte SRI-fonder uppnå samma 

nivå som konventionella fonder (Junkus & Berry, 2015). Renneboog et al. (2008b) däremot 

argumenterar för aspekten att SRI-fonder kan komma att överprestera konventionella fonder då 

de skapar andra värden för investeraren än finansiella. I begreppet “Social Responsibility” (SR) 

finns det två aspekter inom litteraturen att se på hur dessa implementeras i investeringar och 

hur de används. Den första delen brukar nämnas som att investerarna försöker att “do good, but 

not well” (Junkus & Berry, 2015, s. 1178). Den andra aspekten är att de även ses som “Doing 

well by doing good” (Junkus & Berry, 2015, s. 1179), när ett företag väljer att inkludera denna 

aspekt i en investering kommer företaget att prestera bättre än vad ett företag som inte använder 

sig av SR kommer att göra. Bland annat för att företaget möjligtvis väljer att inkludera flera 

områden som kan bidra till aktieägarvärde och även ge en “push” för företagets goda gärning 

(Junkus & Berry, 2015). 

 

Renneboog et al. (2008a) förklarar även att det finns två anledningar till att SRI-fonder kommer 

att underprestera konventionella fonder gällande avkastning. Den första anledningen till att 

SRI-fonder kommer att generera lägre finansiell avkastning beror på att fonderna väljer att  

investera i mindre attraktiva investeringar, eftersom det passar den etiska ramen. Andra 

anledningen beror på att SRI-fonder exkluderar företag via screeningprocessen och därför 
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utesluter företag som eventuellt skulle kunna generera högre avkastning (Renneboog et al., 

2008a). Även Sparkes och Cowton (2004) menar att uteslutningsmetoden kan medföra att 

potentiella möjligheter missas, samt att graden av diversifiering minskar.  

 

Bello (2005) kan inte påvisa att det finns en signifikant skillnad mellan fondtyperna, efter att 

ha undersökt 42 SRI-fonder på den amerikanska marknaden under åren 1994 till 2001. Detta 

mätt utifrån Jensens alpha, Sharpe ratio och eSDAR. eSDAR visar den överskottliga 

avkastningen jämfört med valt index och är en modifiering av måttet Sharpe ratio (Statman, 

2000). Utz och Wimmer (2014) undersökte den finansiella prestationen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder utifrån flera finansiella mått, Sharpe ratio, Treynor ratio och Jensens 

alpha, på den amerikanska marknaden mellan åren 2002 till 2010. Dessa mått är de vanligaste 

vid mätning av riskjusterad avkastning. Resultatet påvisade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad mellan dessa två olika fondtyper i finansiell prestation. Flertalet andra forskare har 

använt sig av samma finansiella mått, antingen enskilt eller i kombination, men applicerat dem 

på olika marknader, under olika år och i olika länder (Renneboog et al., 2008a). Benson et al. 

(2006) har undersökt SRI-fonder under åren 1994 till 2003 på den amerikanska marknaden. De 

kunde påvisa att det inte fanns en signifikant skillnad i riskjusterad avkastning, mätt i Sharpe 

ratio, mellan SRI-fonder och konventionella fonder. Det fanns bara en signifikant skillnad år 

2003 då konventionella fonder hade en högre riskjusterad avkastning än SRI-fonder.  

 

Statman (2000) har undersökt SRI-fonder under åren 1990 till 1998. Studien har använt både 

Jensens alpha och eSDAR som mått för riskjusterad avkastning. Totalt har 31 SRI-fonder 

undersökts. Resultatet blev att SRI-fonder överpresterar konventionella fonder i mätt i 

riskjusterad avkastning, dock är inte resultatet statistiskt signifikant. Detta stämmer överens 

med den utgångspunkt Statman (2000) haft, att investera i SRI inte bara gör gott utan även 

genererar den avkastning som deras konventionella motsatser har. Bauer et al. (2005) 

undersökte 103 stycken SRI-fonder på den internationella marknaden under åren 1990 till 2001. 

Forskarna kunde inte påvisa någon signifikant skillnad i avkastning mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder mätt utifrån Jensens Alpha. Däremot gick det att se att SRI-fonder 

tenderar att underprestera konventionella fonder i riskjusterad avkastning under vissa perioder 

för att sedan återhämta sig. Deras slutsats kring detta handlar till stor del om att SRI-fonder är 

mindre representerade för marknader med högre variation i avkastning än vad konventionella 

fonder är (Bauer et al., 2005). En av anledningar anser forskarna kan bero på att SRI-fonder 

framförallt väljer att investera i bolag efter deras etiska kriterier, vilket i sin tur gör att 

konventionella fonder och SRI-fonder kommer att välja olika. 

 

Renneboog et al. (2008b) har undersökt den riskjusterade avkastningen i SRI-fonder på den 

globala marknaden under tre tidsperioder: år 1991 till 1995, år 1996 till 1999 och år 2000 till 

2003. Tidsperioderna är uppdelade utifrån internets framkomst, där den första tidsperioden är 

innan, den andra är under och den sista är efter “bubblan”. Forskarna har kommit fram till att 

det inte finns någon signifikant skillnad, mätt i Jensens alpha, mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder. Renneboog et al. (2008b) har dock kommit fram till att SRI-fonder i 

Sverige, Irland, Frankrike och Japan under dessa tidsperioder underpresterar jämfört med deras 

konventionella motsatser och forskarna drar därför slutsatsen att investerare betalar ett pris för 

etiska investeringar i dessa länder. Forskarna förklarar att detta resultat inte kan bero på höga 

avgifter i dessa länder då de räknat ut Jensens alpha på bruttovärdet. De kan därför inte dra 

några slutsatser om varför SRI-fonder i dessa länder tenderar att underprestera deras 

konventionella motsatser.  
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2.4.2 SRI-fonder och portföljinnehav 

Den moderna portföljteorin förklarar hur risk kan reduceras med en större diversifiering 

(Barracchini, 2004). Utifrån portföljteorin bör SRI-fonder vara ineffektiva. Enligt Junkus och 

Berry (2015) finns det vissa begränsningar när det kommer till investeringsalternativ inom SRI 

eftersom portföljer av tillgångar utesluter vissa länder, industrier och aktier. Således 

argumenterar forskarna att denna begränsning även måste minska portföljens riskjusterade 

avkastning och diversifiering. Utöver detta kommer SRI även anses vara ineffektiva i och med 

att de vägda tillgångarna kommer att vara högt exponerade för vissa specifika industrier och 

således inte uppnå en fullt diversifierad portfölj (Junkus & Berry, 2015). Revelli (2017) drar 

slutsatsen att en mindre diversifierad portfölj, i detta fall en SRI-fond, kommer att ha lägre 

avkastning än vad en konventionell och mer diversifierad portfölj skulle ha. Dock råder det en 

tvetydighet gällande det, andra anser att den finansiella prestationen ligger i det aktiva valet 

hos förvaltaren och inte i själva SRI-processen (Revelli, 2017).  

 

I en studie av Renneboog et al. (2008b) förklaras det att SRI-fonder vanligen inte investerar i 

företag som bedriver verksamhet inom tobak, alkohol och spel. Genom att inte investera i dessa 

typer av bolag kan eventuell avkastning utebli, eftersom dessa former av företag och branscher 

vanligen presterar bättre än marknaden. När dessa olika former av producerande företag av 

alkohol, tobak och pornografi exkluderas från möjligheten att inkluderas i en SRI-fond 

resulterar det i att den riskjusterade avkastningen kan påverkas negativt (Renneboog et al., 

2008b) 

 

Bello (2005) undersöker diversifieringen i totalt 42 SRI-fonder och 84 konventionella fonder 

under åren 1994 till 2001 genom att studera antalet innehav i portföljen och hur stor del de tio 

största innehaven står för. Det genomsnittliga antalet innehav för SRI-fonder var 122,79 

stycken och för konventionella fonder 104,85 stycken. De tio största innehaven stod i SRI-

fonder för i genomsnitt 35,24 procent och för konventionella fonder i genomsnitt 35,73 procent. 

Resultatet från studien blev därför att det inte gick att påvisa någon signifikant skillnad mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder i dessa karaktärsdrag. Bello (2005) studerade även om 

portföljens diversifiering, mätt i residualvarians, har ett samband med den riskjusterade 

avkastningen. Resultatet blev att det inte gick att påvisa något samband i SRI-fonder, men det 

gick att påvisa i konventionella fonder. Det fanns inte heller någon skillnad i residualvarians 

mellan SRI-fonder och konventionella fonder.  

 

Benson et al. (2006) genomförde en empirisk analys av bland annat portföljkompositonen, 

industrifördelningen och investeringsstrategierna mellan SRI-fonder och konventionella 

fonder. Studien visade att det finns en procentuell skillnad i hur fondtyperna investerar i olika 

industrier, dock påvisas en fluktuation mellan åren och således är det svårt att dra några 

konkreta slutsatser om detta. Dock påvisar studien vissa trender under undersökningsperioden, 

under år 1999 tenderade SRI-fonder att investera mer i branscherna konsumenttjänster, finans 

och konsument cykliska än konventionella fonder. Under år 2000 förändrades 

investeringsstrategier och SRI-fonder började att investera i allt fler branscher. Forskarna 

resonerade kring att denna handling mer talade för att SRI-fonderna använde sig av vanliga 

investeringsstrategier än vad SRI ska beakta. Det finns ingen tydlig koppling kring vilka 

branscher SRI-fonder faktiskt investerar i, det går enbart att påvisa att konsumentvaror är den 

mest representerade under undersökningsperioden. Däremot menar Benson et al. (2006) att 

inom konsumentvaror ingår även företag som distribuerar tobak och alkohol, vilket forskarna 

anser är anmärkningsvärt i SRI-fonder. Avslutningsvis menar forskarna att under dessa år finns 

det en liten skillnad i branschfördelningen mellan SRI-fonder och konventionella fonder, men 

att fördelningen förändras över tiden. Benson et al. (2006) menar också att SRI-fonder och 



 

 

12 
 

deras investeringsstrategier ändras över tiden, från att fokusera på SRI till att börja likna 

konventionella fonder efter en viss tid. Resultatet påvisade att fondtyperna genererar snarlik 

riskjusterad avkastning, trots att de besitter olika portföljinnehav uppdelat på olika industrier. 

Genom detta resultat kan även Benson et al. (2006) styrka att SRI-fonder inte är fonder i 

utklädnad, som även Bauer et al (2005) kom fram till, och menar att fondtyperna överlag 

investerar olika. Renneboog et al. (2008b) menar däremot att SRI-fonder övergår från sina 

etiska innehav till att mer snarlikt besitta samma innehav som konventionella fonder, eller det 

motsatta, att konventionella fonder blir mer etiska.  
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3. Metod  

Nedanstående kapitel redogör studiens metod. Först presenteras valet av metod och därefter 

presenteras studiens fyra hypoteser som ska prövas. Detta följs av studiens urval och tidsram. 

Sedan redogörs studiens tillvägagångssätt och bortfall. Därefter diskuteras begreppen 

”validitet”, ”reliabilitet” och slutligen presenteras källkritik och metodkritik.   

 

3.1 Val av metod 

Studien har valt en kvantitativ forskningsstrategi. Det som utmärker en forskningsstudie med 

en kvantitativ forskningsstrategi, enligt Bryman och Bell (2013), är betydelsen av kvantifiering 

av data vid insamlingen och hur forskaren väljer att bearbeta data. Utöver det har kvantitativa 

forskningsstrategier ett annat synsätt på förbindelsen mellan teori och forskning. Vanligen har 

den kvantitativa forskningsstrategin en deduktiv ansats, som menar att den större vikten ligger 

i den teoretiska prövningen i studien (Olsson & Sörensen, 2011). Det finns en del kritik när det 

kommer till den kvantitativa forskningsstrategin, framför allt framhåller Bryman och Bell 

(2013) svårigheten att beakta de känslomässiga aspekterna i det som mäts och att forskaren ser 

till att inte koppla egna åsikter och tankar när data ska tolkas. 

 

Inom det vetenskapliga området talas det i termer om induktiva och deduktiva ansatser. May 

(2011), samt Bryman och Bell (2013) beskriver en deduktiv ansats som där syftet och 

utgångsläget grundar sig i teorier som forskaren sedan med hjälp av exempelvis utformade 

hypoteser ska pröva. Studien utgår från en deduktiv ansats då studien har samlat in och 

bearbetat siffermässig data för att pröva studiens hypoteser. Studiens hypoteser är utformade 

för att pröva befintlig teori inom området.  

3.1.1 Forskningsdesign  

Studiens forskningsdesign stämmer in på både komparativ- och tvärsnittsdesign. Bryman och 

Bell (2013), samt Olsson och Sörensen (2011) definierar tvärsnittsdesign som en form där 

forskaren samlar in en mängd data utifrån vissa kriterier. Mer än ett fall behöver studeras och 

under flera tidpunkter för att kunna hitta samband. Genom att använda tvärsnittsdesign granskas 

flertalet olika variabler, vilket således gör att möjligheten till att finna kopplingar kring 

insamlad data finns. (Bryman & Bell, 2013) 

 

Studien har även en komparativ forskningsdesign, i och med att den avser att studera två olika 

fall i jämförande syfte (Bryman & Bell, 2013). Komparativ design underlättar när en ökad 

förståelse och kunskap inom ett område vill erhållas (May, 2011), vilket studien avser att göra. 

May (2011) förklarar dock att det finns en del kritik när det kommer till användandet av en 

komparativ design. Han anser att det finns svårigheter för forskare vid komparativa studier att 

kunna förstå och tolka de kulturella kopplingarna och samhällskopplingarna till det resultat som 

finns, men även för att kunna generalisera i ett större sammanhang.  
 

3.2 Hypoteser 

För att besvara forskningsfrågorna har fyra stycken hypoteser utformats. Olsson och Sörensen 

(2011) förklarar att en hypotes utformas för att kunna förklara förbindelsen mellan variabler.  

Hypoteserna har till avsikt att pröva resultaten och resonemangen från tidigare forskning för att 
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kunna dra slutsatser kring studieområdet på den svenska marknaden. Nedan presenteras de fyra 

hypoteserna tillsammans med motiveringar till varför dessa bidrar till att uppnå studiens syfte.  

3.2.1 Hypotes 1 

Den första hypotesen som ska prövas grundar sig i Markowitz (1952) argument för den 

moderna portföljteorin. Utifrån den moderna portföljteorin ska det finnas en skillnad i 

branschfördelningen mellan SRI-fonder och konventionella fonder. SRI-fonder ska utifrån 

teorin ha en mindre diversifierad portfölj. Detta genom att färre branscher väljs in och fler 

exkluderas i och med investeringsstrategier som begränsar valen av vissa branscher och företag 

(Barracchini, 2004; Junkus & Berry, 2015; Renneboog et al., 2008b Revelli, 2017). I studien 

av Benson et al. (2006) kunde det påvisas att det fanns en skillnad i branschfördelning mellan 

fondtyperna, men den är inte konstant över tid.  

 

Genom att studera om det skiljer sig i antalet branscher representerade mellan fondtyperna så 

kan forskarna därmed pröva dessa påståenden från tidigare studier om att SRI-fonder ska ha 

färre branscher representerade och därför bli mindre diversifierade än konventionella fonder. 

För att kunna se skillnader eller likheter i portföljinnehavet, vilket är studiens syfte, så anser 

forskarna att denna aspekt kommer kunna bistå med information om huruvida fondtyperna 

skiljer sig åt. I denna studie kommer branschfördelningen i de tio största innehaven undersökas. 

Enligt Bello (2005) kan det vara användbart att studera de tio största innehaven för att få en 

inblick i hur diversifieringen ser ut i fonden. Även i tidigare akademiska studier av Lundberg, 

Novak och Vikman (2009) och Nitsche & Schröder (2015) har de tio största innehaven i varje 

fond studerats. Forskarna anser således att studera enbart de tio största innehaven i varje enskild 

portfölj kommer att ge en rättvis bild av portföljen. 

 

H0: Det finns ingen skillnad i antalet branscher representerade i de tio största innehaven 

mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

H1: Det finns en skillnad i antalet branscher representerade i de tio största innehaven mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder 

3.2.2 Hypotes 2 och 3 

Hypotes 2 och 3 har en tydlig koppling till hypotes 1 då dessa även handlar om 

sammansättningen och strukturen av portföljinnehaven. Hypotes 2 och 3 grundar sig i studien 

gjord av Bello (2005) där det bland annat undersöks hur många innehav varje fond har, samt 

hur stor procentuell del de tio största innehaven står för. Detta för att kunna bedöma huruvida 

SRI-fonder och konventionella fonder skiljer sig åt. Bello (2005) menar att dessa två faktorer 

är bra indikatorer på hur väldiversifierad portföljen är. Står de tio största innehaven för en stor 

procentuell del av de placerade tillgångarna totalt så är fonden mer exponerad för dessa 

innehavs fluktuationer (Bello, 2005). Bello (2005) förklarar även att antalet innehav kan ge 

insikt i hur diversifieringen ser ut i fonden och ju färre innehav fonden har desto mer utsatt är 

den för fluktuationer.  

 

H0: Det finns ingen skillnad i antalet innehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

H2: Det finns en skillnad i antalet innehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

 

H0: Det finns ingen skillnad i hur stor procentuell del de tio största innehaven står för i SRI-

fonder och konventionella fonder 

H3: Det finns en skillnad i hur stor procentuell del de tio största innehaven står för i SRI-fonder 

och konventionella fonder 
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3.2.3 Hypotes 4 

Hypotes 4 är framtagen på grund av att de flesta tidigare studier har kollat på någon sorts 

finansiell prestation och jämfört denna mellan fondtyperna. De argument som presenterats 

tidigare, som exempelvis Benson et al. (2006) som menar att det kanske inte skiljer sig i 

portföljinnehaven mellan fondtyperna, grundar sig i att den finansiella prestationen inte skiljer 

sig åt och att det därför går att ifrågasätta fondernas sammansättning. För att kunna få svar på 

studiens forskningsfråga så behöver forskarna kunna påvisa huruvida det finns en skillnad i 

finansiell prestation.  

 

H0: Det finns inte en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder 

H4: Det finns en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder 
 

3.2 Urval och tidsram 

Perioden som studien undersöker är mellan åren 2011 till 2017. Denna tidsperiod är studiens 

urvalsram. Anledningen till att en sjuårsperiod har valts baseras på Renneboog et al. (2008a) 

studie som sammanfattar tidigare forskning kring SRI-fonder och den genomsnittliga 

undersökningsperioden var sju år. Valet av att undersöka sjuårsperioden mellan åren 2011 till 

och med 2017 grundar sig i den ökande marknaden kring SRI-fonder, därför anses det intressant 

att studera de senaste sju åren.  

 

Studien har endast studerat innehavsrapporter för kvartal fyra för varje år. Valet av detta kvartal 

grundar sig i Kempf och Osthoffs (2008) resonemang gällande att fondförvaltare gör nya, 

aktiva val inför det nästkommande året kring denna period. Studien har studerat 

portföljeinnehav mellan svenskregistrerade SRI-fonder och konventionella fonder, som 

investerar minst 75 procent i svenska bolag och högst 30 procent i andra finansiella instrument 

än aktier. Skälet till att 25 procent av investeringar i utländska bolag har accepterats grundar 

sig i att Morningstar har valt att kategorisera fonder med maximalt 25 procent i utländska bolag 

som “Sverigefonder” (Morningstar, u.å.a). Att högst 30 procent av placeringar i andra 

finansiella instrument har accepterats grundar sig i Bellos (2005) resonemang kring att denna 

siffra fortfarande tillåter en majoritet av aktier. Även Statman (2000) har tillåtit högst 30 

procent i andra finansiella tillgångar. Efter kategorisering och utsortering utifrån ovan kriterier 

kvarstod 28 SRI-fonder och 60 konventionella fonder totalt under tidsperioden. Studien har valt 

att undersöka fonderna per år, vilket innebär att fonder som bara funnits med en del av 

undersökningsperioden även har tagits med. Därför varierar antalet undersökta fonder mellan 

åren.  

 
Tabell 2: Antal SRI-fonder och konventionella fonder per år 
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3.3 Tillvägagångssätt 

3.3.1 Datainsamling 

All rådata som denna studie har samlat in har tillhandahållits av Finansinspektionen (FI) och 

Fondbolagens förening. Viss data är även offentlig data som har samlats in av forskarna. 

Innehavsrapporterna är fondbolagen skyldiga till att tillhandahålla FI på bestämda 

rapporteringsdatum. Information gällande bland annat namn på fondbolaget och fonden, 

instrumenttyp, identifikationsnummer, marknadsvärde, andel av fondförmögenhet och 

landstillhörighet ska finnas med (Finansinspektionen, u.å).  

3.3.2 Kategorisering av SRI-fonder och konventionella fonder  

Som tidigare redovisats i teoriavsnittet råder det svårigheter i att enas om en tydlig definition 

kring benämningen ”etisk” och vad SRI faktiskt innebär (Sparkes, 2001). Forskare har i tidigare 

studier själva fått ta ställning till vad som klassas som en SRI-fond, och det har även denna 

studie gjort. Första steget i definieringen av en SRI-fond var att använda Morningstar, som är 

en av världens största oberoende investeringsplattform som undersöker finansmarknader 

världen över (Morningstar, u.å.b). Morningstars har klassificerat vissa fonder som ”etiska 

fonder” och dessa har klassificerats som SRI-fonder i studien, vilket bland annat Kempf och 

Osthoff (2008) även gjort. Om en fond inte funnits med på listan över ”etiska fonder” hos 

Morningstar har fondens identifieringsnummer granskats mot Hållbarhetsprofilens 

sammanställning över hur fonder arbetar med SRI. Hållbarhetsprofilen är ett standardiserat 

informationsblad som tillhandahåller tydlig information för investerare om hur fondbolagen 

arbetar med hållbara investeringar (Swesif, u.å). För att fonden skulle bli klassad som en SRI-

fond behövdes kravet från Hållbarhetsprofilen uppfyllas enligt följande; 

  

“Hållbarhetsfrågor är avgörande för förvaltarens val av bolag. Fonden har specifika och 

uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av 

bolagens arbete med hållbarhet är avgörande för valet av bolag i fonden” (Hållbarhetsprofilen, 

u.å). 

  

För att en fond ska bli klassad som en konventionell fond ska den inte finnas med på 

Morningstars lista över ”etiska fonder” och den ska inte uppfylla Hållbarhetsprofilens 

ovanstående kriterium.  

3.3.3 Bearbetning av data 

Fonderna har delats upp efter storlek, då bland annat Bello (2005) menar att det är ger en bättre 

bild vid jämförandet mellan fondtyperna. Även Statman (2000) menar att det är användbart att 

dela upp efter storlek då många aspekter ofta har en koppling till fondförmögenheten, som till 

exempel avgifter. Storleksbestämmelsen skedde enligt FI:s klassificering av fondstorlek 

(Finansinspektionen, 2015) och presenteras i tabell 3 och tabell 4.  
 

Tabell 3: Storleksbestämmelse 
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Tabell 4: Resultat av storleksbestämmelsen 

 
 

 

 

Sedan klassificerades innehaven i storleksordning i varje fond. Detta för att kunna testa hypotes 

två och tre som handlade om hur många innehav fonderna har och hur stor procentuell del de 

tio största innehaven har av fondens totala marknadsvärde. Därefter bearbetades innehaven och 

branschindelades. I filerna från FI kom innehaven dels med ett företagsnamn och dels en 

tillhörande ISIN-kod. En ISIN-kod är ett nummer som bestäms och är unikt för varje innehav 

och fungerar som en slags säkerhetsidentifikation (ISIN u.å). ISIN-koden gjorde det möjligt att 

se vilka innehav som var densamma, trots att fondbolagen rapporterat in företagsnamnen med 

felstavningar och förkortningar. Branschindelningen skedde enligt Morningstars klassificering 

där företagen delades in i elva olika branscher (Bilaga 1). Då Morningstar endast redovisar 

branschfördelning för den senaste rapporten så behövde forskarna söka upp varje innehav med 

hjälp av ISIN-koden för att se i vilken bransch Morningstar delat in innehaven tidigare.  

3.3.4 Jensens alpha 

I denna studie har måttet Jensens alpha valts för att mäta den riskjusterade avkastningen. Detta 

på grund av att detta mått är det mest förekommande när riskjusterad avkastning ska mätas 

mellan SRI-fonder och konventionella fonder (Renneboog et al., 2008a). Många studier har 

använt detta mått i kombination med andra, vanligtvis Treynors ratio och Sharpe ratio, men det 

finns studier som endast har studerat Jensens alpha (Bauer et al., 2005; Hamilton et al., 1993). 

Jensens alpha, även nämnt Jensens mått, är ett mått på riskjusterad avkastning. Jensen (1968) 

utvecklade fram detta mått som visar om fonden genererar under- eller överavkastning, det vill 

säga om den presterar över eller under förväntan i förhållande till risk. Det som används för att 

beräkna måttet är portföljens avkastning för perioden, den riskfria räntan, marknadsportföljens 

avkastning, samt fondens betavärde. För att kunna räkna ut avkastningen på fonderna mellan 

åren 2011 till 2017 behövdes fondernas NAV-kurser för denna period. Denna information 

tillhandahölls av Fondbolagens förening som skickade dagliga NAV-kurser på fonderna mellan 

åren 2010 till 2017. Forskarna valde OMX Stockholm_PI (OMXSPI) som marknadsportföljens 

index på grund av att fonderna som undersöks i studien är registrerade i Sverige, samt har 

majoriteten svenska innehav. Historiken från OMXSPI hämtades från Nasdaq och innehöll 

daglig information om index från 1 januari år 2010 till och med 31 december år 2017. Den 

riskfria räntan för varje år har hämtats från Riksbanken där 10 åriga statsobligationer använts 

(Riksbanken u.å). Studien har räknat ut varje enskild fonds årliga alphavärde för att sedan 

beräkna ett genomsnitt för hela undersökningsperioden, detta har även Bauer et al. (2005) gjort.  

 

Ri = Portföljens avkastning för perioden 

Rf = Riskfri ränta 

𝛽 = Beta  

Rm = Marknadsportföljens avkastning 
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Jensens alpha beräknades genom: 

𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 = 𝑅𝑖 − (𝑅𝑓 +  𝛽 • (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)) 

 

Betavärdet beräknades genom: 

𝛽 =
Cov (Ri, Rm)

Var (Rm)
 

 

3.3.5 T-test 

För att testa hypoteserna har ett two-sample t-test utförts på respektive storleksgrupp för varje 

hypotes. Ett t-test är ett statistiskt test som mäter om medelvärdena från två grupper signifikant 

skiljer sig åt eller inte. Det visar på förhållandet mellan skillnaden i medelvärdena och denna 

skillnads standardavvikelse. T-test har unika egenskaper som att ett litet antal observationer gör 

att urvalet frångår normalfördelningen, samt att det finns många olika metoder att mäta 

standardavvikelsen på. P-värdet är ett sannolikhetsvärde och om detta värde är mindre eller lika 

stort som det satta signifikansvärdet så ska nollhypotesen förkastas och mothypotesen ska 

behållas istället (Williams, 1992). En lämplig signifikansnivå ska enligt Williams (1992) väljas 

i beaktande till den grad av fel som forskaren är villig att acceptera. I denna studie har en 

signifikansnivå på 5 % valts. Denna typ av statistiskt test valdes för att den var bäst lämpad till 

studien med hänsyn till datastrukturen. 

 

3.4 Bortfall 

Vid insamling och bearbetning av data i studien har det förekommit två bortfall under specifika 

år. Under år 2017 har ”Skandia Världsnaturfonden” klassats som ett bortfall i och med att 

fonden under detta år blev en mottagarfond och då uppfylldes inte längre kraven för studiens 

population. ”Öhman Sverige” finns inte med i data från FI för år 2013. Fonden räknas därför 

som ett bortfall det året (Bilaga 2).  

 

Vidare har studien sex bortfall i data om den riskjusterade avkastningen (Bilaga 2). Detta på 

grund av att Fondbolagens förening inte hade historiskt rapporterade NAV-kurser från dessa 

fonder. 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Inom den akademiska världen finns det ett flertal olika viktiga begrepp och områden som måste 

beaktas och förklaras, några av dessa begrepp är validitet, reliabilitet och replikerbarhet. 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i en viss forskningsstudie eller en undersökning. 

Bryman och Bell (2013) förklarar det som hur stark studien är i sin karaktär om den skulle 

återupprepas på nytt vid ett senare tillfälle. Är det så att studien påverkas av vissa variabler och 

förutsättningar som gör att resultatet skulle ändras om studien återupprepas? Studien anses ha 

en hög reliabilitet av den orsaken att sekundärdata som har bearbetats och samlats in inte har 

manipulerats. Andra forskare som har ett intresse av genomföra samma typ av studie med 

samma data, kommer med stor sannolikhet att erhålla samma resultat. 
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Det andra begreppet som nämns är replikerbarhet, det avser att belysa om hur det skulle gå för 

andra forskare att genomföra samma form av studie igen vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 

2013). Detta begrepp har sin koppling till det ovanstående första begreppet, reliabilitet. Denna 

studie argumenteras för att ha en hög replikerbarhet, i och med att ett tydligt tillvägagångssätt 

och förklaringar gällande bearbetning och kategorisering. Vilket således gör att det underlättar 

för kommande forskare att genomföra samma form av studie på nytt. 

 

Sista begreppet är validitet, i sin helhet handlar validitet om huruvida det studien avser att 

studera har ett samband till det resultat som påvisas (Bryman & Bell, 2013). Detta begrepp är 

indelat i flera former av underkategorier för att förklara specifika områden. Ett av begreppen är 

extern validitet, Bryman och Bell (2013) förklarar det som att de avser att beskriva hur ett 

resultat från en studie kan tillämpa över valda studieområdet. Denna studie har en svag extern 

validitet, därför har studien valt att enbart har avgränsat sig i att studera svenskregistrerade 

fondbolag på den svenska marknaden. Således går det inte att generalisera resultatet över andra 

fonder eller länder. Då även antalet observationer i storleksgrupp C var så pass litet är det också 

svårt att dra generaliserbara slutsatser över hela populationen.  

 

3.6 Metodkritik 

Sekundärdata som har erhållits har behövts bearbetas. Den bearbetningsprocess som har 

genomförts i denna studie har varit omfattande, i och med att många olika sorteringar och 

bearbetningssteg har behövts. I och med denna omfattande bearbetningsprocess går det inte att 

garantera att bearbetningsfel eller dylikt kan ha inträffat och att den mänskliga faktorn kan ha 

bidragit till eventuella fel. 

 

Utöver ovanstående områden ställer sig forskarna till denna studie sig även kritiska till 

kategoriseringsprocessen av de valda SRI-fonderna. I och med att det inte finns någon tydlig 

definition av vad en SRI-fond rent konkret innebär, har forskarna behövt göra som tidigare 

studier, och definiera detta själva. Således går det inte att garantera att varje enskild fond som 

har blivit kategoriserad som en SRI-fond eller som en konventionell fond skulle kategoriseras 

på samma sätt i andra studier. Forskarna ställer sig även kritiska till den kategoriseringsprocess 

av fondstorlekar som genomfördes. Hade studien genomförts på nytt hade det istället varit mer 

passande att para ihop en SRI-fond med en eller två jämlika konventionella fonder gällande 

fondförmögenhet för att kunna jämföra SRI-fonderna med deras nästan exakta konventionella 

motsvarighet. Detta i linje med vad tidigare studier i området gjort (Bello, 2005; Benson et al., 

2006; Statman, 2000). I och med det intervall som storleksuppdelningen gav utrymme till kan 

fonderna i varje storleksgrupp variera väsentligt i fondförmögenhet.  

 

Valet av Jensens alpha som mått för riskjusterad avkastning grundar sig i att de flesta som 

undersökt riskjusterad avkastning i SRI-fonder har använt detta mått (Renneboog et al., 2008a). 

Däremot ställer sig forskarna kritiska till att detta mått endast tar hänsyn till den systematiska 

risken och inte till den osystematiska som andra mått gör, exempelvis Sharpe ratio och eSDAR. 

Bello (2005) anser att betavärdet, den systematiska risken, endast är en korrekt avspegling på 

portföljens risk om portföljen är fullt diversifierad. Då forskarna har använt samma 

osystematiska risk för båda fondtyperna och det huvudsakliga syftet med att undersöka den 

riskjusterade avkastningen är att se huruvida fondtyperna skiljer sig åt, anses ändå Jensens 

alpha som ett adekvat mått för studien. 
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Avslutningsvis vill forskarna påpeka att det kan finnas delade meningar om huruvida de tio 

största innehaven speglar hela portföljen. Grunden till detta tillvägagångssätt har varit Bellos 

(2005) argument om att de tio största innehaven i en portfölj kommer att ge en bra avspegling 

av innehaven i sin helhet. Forskarna anser därmed att en totalundersökning av hela portföljen 

hade varit önskvärd. 

 

3.7 Källkritik 

Till stor del har denna studiens teoretiska referensram grundats på tidigare forskning som har 

berört områden kring SRI-fonder och konventionella fonder. Forskarna av studien ställer sig 

kritiska till studiernas publiceringsår, majoriteten av de forskningsartiklar som studien är 

baserad på har publicerats omkring 2000 till och med 2008. Det går att se en trend i 

forskningsområdet gällande jämförelse studier om SRI-fonder och konventionella fonder under 

tidigt 2000-tal. Forskarna anser att innehållet i forskningsartiklarna är relevanta för denna 

studie, men i och med att artiklarna är av äldre karaktär går det att ifrågasätta aktualiteten. 

Således hade det varit önskvärt att finna fler nyligen publicerade forskningsartiklar inom detta 

område.  

 

Forskarna ställer sig även kritiska till att två av de artiklar som har använts vid utformningen 

av hypotes 1 i studien inte är akademiska forskningsartiklar. Dessa två artiklar av Lundberg, 

Novak och Vikman (2009) och Nitsche & Schröder (2015) inte är forskningsartiklar och således 

ställer forskarna sig kritiska till innehållet, men anser att studierna har relevans inom området 

som denna studie granskat. Dock används dessa väldigt begränsat på grund av detta.  
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4. Resultat 

Under detta kapitel presenteras studiens resultat. Inledningsvis presenteras en 

sammanställning över de vanligaste företagen och därefter presenteras resultatet av studiens 

hypoteser i ordning. 

 

 

De mest förekommande tio största innehaven för SRI-fonder och konventionella fonder mellan 

åren 2011 till 2017 har sammanställts (Tabell 5). Bland SRI-fonder år 2011 till år 2017 så finns 

det populäraste innehavet i 74 till 90 procent av fonderna. Bland konventionella fonder däremot 

ligger denna siffra på 48 till 65 procent. 

 

Det finns flera företag som förekommer i båda typerna av fonder, till exempel H&M, Nordea, 

Volvo, Handelsbanken, SEB och AtlasCopco. H&M och Nordea förekommer under alla år i 

båda fondtyperna utan undantag. Volvo förekommer i alla år i båda fondtyperna, undantaget år 

2015 för konventionella fonder. Handelsbanken förekommer genomgående, undantaget för år 

2016 och 2017 för SRI-fonder. SEB finns under alla år i båda fondtyperna förutom i 

konventionella fonder år 2011. AtlasCopco finns bland de populäraste innehaven för båda 

fondtyperna under alla år, undantaget år 2015 för SRI-fonder. Telia/Teliasonera förekommer 

bland de populäraste innehaven för båda fondtyper år 2011 till 2013, för att sedan falla bort 

från listan för både SRI-fonder och konventionella fonder år 2014. SCA förekommer för båda 

fondtyper år 2015 till 2016, men förekommer inte något annat år. ASSA börjar förekomma år 

2014 i båda fondtyperna, försvinner år 2016 från SRI-fonder, och finns återigen i både 

fondtyperna år 2017. Investor börjar förekommer år 2013 för konventionella fonder, och år 

2014 tillkommer den även i SRI-fonder för att sedan 2015 förekomma i båda fonderna. De 

innehav som inte förekommer så ofta bland de tio populäraste innehaven är SKF, Essity, 

Trelleborg. Autolivinc förekommer endast för SRI-fonder och inte för konventionella fonder. 

 

Sammanfattningsvis finns det en del innehav som endast förekommer i de tio populäraste 

innehaven för konventionella fonder och det finns en del innehav som endast förekommer i de 

tio populäraste innehaven för SRI-fonder, men de allra flesta innehaven förekommer i både 

fondtyperna. 

 



 

 

22 
 

 

Tabell 5: Sammanställning av de mest förekommande innehaven 

Tabellen visar de mest förekommande innehaven i de tio största innehaven för SRI-fonder och konventionella fonder. Innehaven presenteras i 

fallande ordning för varje år. Hur stor procentuell del av fonderna, i respektive fondtyp, som besitter innehavet presenteras bredvid tillhörande 

innehav.  

 

SRI-fonder

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VOLVO AK   B 90% VOLVO AK   B 86% NORDEA AK  85% NORDEA AK  81% H&M AK   B 74% H&M AK   B 84% VOLVO AK   B 81%

NORDEA AK 81% H&M AK   B 81% VOLVO AK   B 85% H&M AK   B 76% NORDEA AK  70% SWEDBANK AK   A 76% NORDEA AK 74%

ERICSSON AK   B 76% NORDEA AK 76% H&M AK   B 80% SEB AK   A 67% ERICSSON AK   B 65% VOLVO AK   B 72% ESSITY AK   B 56%

TELIA AK/TELIASONERA AK 76% SANDVIK AK 76% SWEDBANK AK   A 75% ERICSSON AK   B 67% SEB AK   A 65% SEB AK   A 72% SWEDBANK AK   A 56%

SANDVIK AK 71% SEB AK   A 71% SEB AK   A 75% VOLVO AK   B 67% VOLVO AK   B 61% NORDEA AK 68% H&M AK   B 52%

H&M AK   B 71% ERICSSON AK   B 67% HANDELSBANKEN AK   A 55% SWEDBANK AK   A 62% ASSA AK   B 57% ATLASCOPCO AK   A 52% SANDVIK AK 48%

HANDELSBANKEN AK   A 57% SWEDBANK AK   A 52% SANDVIK AK 55% ATLASCOPCO AK   A 52% SWEDBANK AK   A 57% SCA AK   B 52% SEB AK   A 44%

SWEDBANK AK   A 43% ATLASCOPCO AK   A 48% ERICSSON AK   B 55% ASSA AK   B 52% HANDELSBANKEN AK   A 52% ERICSSON AK   B 40% ABBLTD AK 41%

SEB AK   A 43% TELIA AK/TELIASONERA 48% ATLASCOPCO AK   A 40% INVESTOR AK   B 48% INVESTOR AK   B 30% SANDVIK AK 32% ATLASCOPCO AK   A 41%

SKF AK   B 38% HANDELSBANKEN AK   A 38% TELIA AK/TELIASONERA AK 35% ABBLTD AK 48% SCA AK   B 30% AUTOLIVINC SDB 32% ASSA AK   B 37%

ATLASCOPCO AK   A 38% ABBLTD AK 35% HANDELSBANKEN AK   A 48% AUTOLIVINC SDB 30%

Konventionella fonder

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
H&M AK   B 65% H&M AK   B 59% H&M AK   B 59% H&M AK   B 57% H&M AK   B 58% NORDEA AK 51% VOLVO AK   B 48%

VOLVO AK   B 59% SANDVIK AK 51% NORDEA AK 57% NORDEA AK 51% NORDEA AK 50% H&M AK   B 51% NORDEA AK 45%

NORDEA AK 54% NORDEA AK 51% VOLVO AK   B 55% SEB AK   A 49% SWEDBANK AK   A 46% VOLVO AK   B 47% H&M AK   B 43%

SANDVIK AK 51% VOLVO AK   B 49% SWEDBANK AK   A 55% VOLVO AK   B 49% SEB AK   A 46% SWEDBANK AK   A 44% ATLASCOPCO AK   A 38%

ERICSSON AK   B 51% ERICSSON AK   B 49% ERICSSON AK   B 52% SWEDBANK AK   A 45% ERICSSON AK   B 42% SCA AK   B 42% SEB AK   A 38%

TELIA AK/TELIASONERA AK 49% TELIA AK/TELIASONERA AK 44% SEB AK   A 48% ERICSSON AK   B 45% ASSA AK   B 40% SEB AK   A 39% SWEDBANK AK   A 38%

SWEDBANK AK   A 49% SEB AK   A 44% TELIA AK/TELIASONERA AK 45% HANDELSBANKEN AK   A 45% HANDELSBANKEN AK   A 37% INVESTOR AK   B 37% INVESTOR AK   B 35%

HANDELSBANKEN AK   A 41% SWEDBANK AK   A 38% HANDELSBANKEN AK   A 43% INVESTOR AK   B 41% ATLASCOPCO AK   A 37% HANDELSBANKEN AK   A 33% SANDVIK AK 32%

ATLASCOPCO AK   A 38% ATLASCOPCO AK   A 36% ATLASCOPCO AK   A 36% ATLASCOPCO AK   A 41% SCA AK   B 33% ATLASCOPCO AK   A 33% HANDELSBANKEN AK   A 30%

TRELLEBORG AK   B 24% HANDELSBANKEN AK   A 36% INVESTOR AK   B 23% ASSA AK   B 33% INVESTOR AK   B 31% ASSA AK   B 30% ASSA AK   B 27%

SANDVIK AK 23%
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4.1 Hypotes 1 

För att få svar på studiens huvudsakliga forskningsfråga så har antalet branscher representerade 

i de tio största innehaven studerats för respektive fondtyp (Diagram 1). I de fonderna med minst 

fondförmögenhet, i storleksgrupp A, blev medelvärdet av antalet branscher representerade i de 

tio största innehaven i båda grupperna 4,8. För storleksgrupp B blev medelvärdet 4,8 för SRI-

fonder och 5,0 för konventionella fonder. I storleksgrupp C var medelvärdet av SRI-fonder 4,4 

och för konventionella fonder var det 4,6, följaktligen lägre medelvärden än i de andra 

grupperna. Intervallet för hur många branscher som är representerade i de tio största innehaven 

hamnar därmed på 4,4 - 5,0 för alla olika fondstorlekar och för både SRI-fonder och 

konventionella fonder. 

 

 
 

Diagram 1: Antal branscher representerade i de tio största innehaven 

 

Hypoteserna som ställdes upp angående branscher var:  

 

H0: Det finns ingen skillnad i antalet branscher representerade i de tio största innehaven 

mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

H1: Det finns en skillnad i antalet branscher representerade i de tio största innehaven mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder 

 

Medelvärdena har testats med hjälp av t-test och p-värdena blev 0,902 (A), 0,086 (B) och 0,619 

(C). Inget av värdena uppfyller kraven för ett 95 procentigt konfidensintervall och därför kan 

inte nollhypotesen förkastas.  

4.1.1 Branschfördelning 

En sammanställning av branschfördelningen för SRI-fonder respektive konventionella fonder 

för åren 2011 till 2017 har gjorts (Bilaga 3). De tre mest förekommande branscherna för båda 

fondtyperna genomgående under alla år är, i fallande ordning, “industri”, “finans” och 

“konsument cyklisk”. För konventionella fonder år 2016 låg dock även “råvaror” på tredje 
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plats. Överlag har även ordningen på dessa topp tre varit densamma under alla år, med undantag 

för SRI-fonder år 2013 och år 2015 där “finans” låg på förstaplatsen och “industri” låg på 

andraplatsen.  

 

 4.2 Hypotes 2   

För att få svar på studiens huvudsakliga forskningsfråga har antalet innehav per fond undersökts 

i båda fondtyperna. Diagram 2 visar hur antalet innehav är fördelat på de två olika fondtyperna. 

SRI-fonder i storleksgrupp A har i genomsnitt 51 stycken olika innehav i sin portfölj och 

konventionella fonder har 46 stycken. Medan SRI-fonder i storleksgrupp B har under denna 

tidsperiod i genomsnitt 52 stycken olika innehav och konventionella fonder i storleksgrupp B 

har i genomsnitt 81 stycken olika innehav. SRI-fonder i storleksgrupp C har i genomsnitt 65 

stycken olika innehav i sin portfölj och konventionella fonder har 147 stycken olika innehav. 

 

 
 

Diagram 2: Antal innehav per fond 

 

Hypoteserna som ställdes upp angående antalet innehav var: 

 

H0: Det finns ingen skillnad i antalet innehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

H2: Det finns en skillnad i antalet innehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder 

 

Medelvärdena har testats med hjälp av t-test och p-värdena blev 0,344 (A), 0,000 (B) och 0,064 

(C). Nollhypotesen kan inte förkastas i storleksgrupperna A och C, men den kan förkastas i 

storleksgrupp B.  

 

4.3 Hypotes 3  

För att få svar på studiens huvudsakliga forskningsfråga har de tio största innehaven i relation 

till fondens totala marknadsvärde undersökts i båda fondtyper (Diagram 3). För SRI-fonder i 

storleksgrupp A står de tio största innehaven för i genomsnitt 48 procent av fondens totala 

marknadsvärde och för konventionella fonder blev det i genomsnitt 51 procent. I storleksgrupp 
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B blev medelvärdet för SRI-fonder 53 procent och för konventionella fonder 49 procent. För 

SRI-fonder i storleksgrupp C blev medelvärdet 49 procent, och för konventionella fonder blev 

medelvärdet 46 procent.  

 

 
 

Diagram 3: Tio största innehaven i relation till fondens totala marknadsvärde 

 

Hypoteserna som ställdes upp var: 

 

H0: Det finns ingen skillnad i hur stor procentuell del de tio största innehaven står för i SRI-

fonder och konventionella fonder 

H3: Det finns en skillnad i hur stor procentuell del de tio största innehaven står för i SRI-fonder 

och konventionella fonder 

 

Medelvärdena har testats med hjälp av t-test och p-värdena blev 0,010 (A), 0,000 (B) och 0,331 

(C). Med ett 95 procentigt konfidensintervall kan nollhypotesen förkastas för storleksgrupperna 

A och B, men den kan inte förkastas för storleksgrupp C. 

 

4.4 Hypotes 4  

Jensens Alpha har räknats ut för alla fonder på en årsbasis mellan 2011 till 2017 (Diagram 4). 

För storleksgrupp A blev det genomsnittliga alpha-värdet för SRI-fonder 1,2 procent och för 

konventionella fonder 5,0 procent. För storleksgrupp B blev det genomsnittliga alpha-värdet 

för SRI-fonder 3,0 procent och för konventionella fonder 4,9 procent. För storleksgrupp C blev 

det genomsnittliga alpha-värdet för SRI-fonder 5,6 procent och för konventionella fonder 4,8 

procent.  
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Diagram 4: Jensens Alpha 

 

Hypoteserna som har ställts upp angående finansiell prestation var:  

 

H0: Det finns inte en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder 

H4: Det finns en skillnad i den riskjusterade avkastningen mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder 

 

Medelvärdena har testats med hjälp av t-test och p-värdena blev 0,001 (A), 0,022 (B) och 0,369 

(C). Med ett 95 procentigt konfidensintervall kan nollhypotesen förkastas för storleksgrupp A 

och B, men ej för storleksgrupp C.  
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5. Analys  

Nedanstående analys ställer tidigare forskning och teorier i relation till studiens resultat. Detta 

för att kunna få en djupare förståelse och inblick i varför denna studie har erhållit det resultat 

som ovan prsenterats. 
 

 

Det finns många studier kring SRI-fonder och majoriteten av dessa fokuserar på den 

riskjusterade avkastningen. De flesta kommer fram till att det inte finns någon skillnad jämfört 

med konventionella fonder och detta har lett till ifrågasättande om huruvida det finns en 

skillnad alls mellan SRI-fonder och konventionella fonder (Benson et al., 2006; Kempf & 

Osthoff, 2008; Utz & Wimmer, 2014). Benson et al. (2006) har därför undersökt 

branschfördelningen mellan SRI-fonder och konventionella fonder. Forskarna kom fram till att 

det fanns en liten skillnad mellan fondtyperna. SRI-fonder investerade mer i branscherna 

konsumenttjänster, finans och konsument cykliska under ett år. De kom även fram till att 

branschfördelningen varierar över tid, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser mellan 

fondtyperna. Detta skiljer sig från resultatet av denna studie där de tre mest vanliga branscherna 

representerade i de tio största innehaven var samma under alla år och för båda fondtyperna.  
 

Ett av resultaten i den här studien blev att det inte finns någon skillnad i antalet branscher 

representerade i de tio största innehaven mellan SRI-fonder och konventionella fonder. De mest 

förekommande branscherna i de tio största innehaven är industri, finans och konsument 

cykliska under alla år, för båda fondtyperna. Detta skiljer sig från Benson et al. (2006) som år 

1999 har identifierat branscherna konsumenttjänster, finans och konsument cykliska som mer 

förekommande i SRI-fonder än konventionella fonder. Benson et al. (2006) resultat påvisade 

även att SRI-fonder började att investera i allt fler olika branscher under undersökningstiden.  

 

I och med att SRI-fonder använder sig av antingen negativ screening, positiv screening, aktivt 

ägande eller en kombination av dessa så innebär det att företag antingen exkluderas eller väljs 

in i fondportföljen utifrån vissa etiska, miljömässiga eller sociala kriterier. Det finns flera 

forskare, med den moderna portföljteorin som utgångspunkt, som menar att SRI-fonder 

kommer vara mindre diversifierade än konventionella fonder (Junkus & Berry, 2015; 

Renneboog et al., 2008a; Revelli, 2017; Sparkes & Cowton, 2004). Därmed kommer SRI-

fonder enligt tidigare forskning och moderna portföljteorin per automatik utesluta branscher i 

sina portföljer, och bör därför ha en mindre diversifierad portfölj då färre branscher är 

representerade. Som nämnt påvisar studien att det inte finns någon skillnad i de tio största 

innehaven gällande antalet branscher representerade.  

 

Benson et al. (2006) hävdar att det kan vara bra att undersöka innehaven på företagsnivå då det 

finns företag som kan anses olämpliga ur ett SRI-perspektiv som göms i en branschindelning. 

Exempelvis ingår alkohol, tobak och vapen i branschen konsumentvaror (Benson et al., 2006). 

Den här studien har sammanställt de tio vanligaste förekommande företagen för SRI-fonder 

och konventionella fonder och sammanställningen visar att många företag är återkommande 

varje år och i båda fondtyperna. Det finns vissa skillnader mellan fondtyperna, då vissa företag 

är mer populära i SRI-fonder än i konventionella fonder och tvärtom, men i det stora hela är 

likheterna fler än skillnaderna. Likheterna som sammanställningen visar är att de tio 

populäraste företagen, för båda fondtyperna, till stor del är samma, samt att företag tenderar att 

försvinna och tillkomma samtidigt bland de populäraste innehaven i fondtyperna.   
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Enligt studiens resultat kan det tolkas som att SRI-fonder är mer lika varandra än vad 

konventionella fonder är, då de populäraste innehaven förekommer i fler SRI-fonder, än vad de 

populäraste innehaven förekommer i de konventionella fonderna. O’Rourke (2003) menar att 

det är viktigt att SRI-fonder differentierar sig, då de ofta screenar samma företag. Detta för att 

kunna utmärka sig för investerarna och skilja sig från deras konkurrenter. Enligt O’Rourke 

(2003) resonemang kan det då antas att studiens SRI-fonder är mindre differentierade från 

varandra än vad de konventionella fonderna är, vilket sammanställningen även visar.  

 

Bello (2005) menar att antalet innehav speglar hur diversifieringen ser ut i portföljen där ju mer 

innehav ger desto högre diversifiering. Studiens resultat visar att det finns en skillnad mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder i storleksgrupp B, men ingen signifikant skillnad kan 

påvisas i storleksgrupp A och C. Detta resultat skiljer sig delvis från det resultat som Bello 

(2005) kunnat påvisa i sin studie, men i två av storleksgrupperna ligger resultatet i linje med 

Bellos (2005) resultat. Det genomsnittliga antalet innehav i Bellos (2005) studie var högre än 

vad det var i denna studie. Resultat styrker delvis argumenten från forskare som menar att SRI-

fonder kommer att vara mindre diversifierade (Junkus & Berry, 2015; Renneboog et al., 2008a; 

Revelli, 2017; Sparkes & Cowton, 2004), men det är inte ett enhetligt svar då det endast blev 

signifikant för en storleksgrupp. Följaktligen är det svårt att säga huruvida det generellt finns 

en skillnad eller inte mellan fondtyperna.  

 

En annan faktor som Bello (2005) hävdar spegla diversifieringen i fonden är den procentuella 

andelen som de tio största innehaven i fonderna står för, där en högre procentuell andel speglar 

en lägre diversifierad fond. Resultatet blev att denna andel skiljer sig mellan SRI-fonder och 

konventionella fonder i storleksgrupp A och B, men inte i storleksgrupp C. I storleksgrupp A 

har SRI-fonderna mindre procentuell andel i de tio största innehaven och i storleksgrupp B så 

är det konventionella fonder som har den lägre procentuella andelen. Detta innebär då att i 

storleksgrupp A är SRI-fonder mer diversifierade och i storleksgrupp B är konventionella 

fonder mer diversifierade, utifrån resonemanget som Bello (2005) framför. I studien av Bello 

(2005) var den genomsnittliga procentuella andel i de tio största innehaven betydligt lägre än i 

denna studie, utifrån resonemanget av Bello (2005) påvisar därför denna studie lägre 

diversifierade fonder. 

 

Investeringsstrategier vid förvaltandet av SRI-fonder kan ha fler effekter än att diversifieringen 

påverkas. Något som är starkt sammankopplat till diversifiering är riskjusterad avkastning då 

anledningen till att diversifiera sin portfölj grundar sig i att reducera den osystematiska risken 

(Markowitz, 1952). Junkus och Berry (2015) argumenterar för att investeringsstrategierna som 

SRI utgår från kan påverka den riskjusterade avkastningen i portföljen. Resultatet från studien 

blev att det finns en skillnad i riskjusterad avkastning mellan SRI-fonder och konventionella 

fonder i storleksgrupp A och B, men det går inte att påvisa en skillnad i storleksgrupp C. Detta 

resultat skiljer sig från majoriteten av tidigare studier, då de flesta kommit fram till att det inte 

finns en signifikant skillnad i riskjusterad avkastning (Bello, 2005; Benson et al., 2006; Utz & 

Wimmer, 2014). Renneboog et al. (2008b) har även i deras globala studie kommit fram till att 

det inte finns en signifikant skillnad mellan SRI-fonder och konventionella fonder, men några 

länder sticker ut från resultatet. Sverige är ett av dessa länder. Sveriges SRI-fonder tenderar, 

under åren 1991 till 2003, att underprestera i riskjusterad avkastning jämfört med deras 

konventionella motsatser. Renneboog et al. (2008b) menar att det betyder att investerare betalar 

ett pris för att investera i fonder med SRI-strategier. Flertalet forskare förklarar detta fenomen 

utifrån portföljdiversifiering, då de menar att exkluderandet av specifika branscher och företag 

leder till en mindre diversifierad portfölj (Junkus & Berry, 2015; Renneboog et al., 2008b; 

Revelli, 2017). Junkus och Berry (2015) hävdar även att investeringsstrategier inom SRI leder 
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till att vissa länder exkluderas. Det är inget som direkt kan appliceras på denna studie då endast 

fonder som investerar minst 75 procent i Sverige har undersökts. Trots att det är många tidigare 

studier som menar att SRI-fonder kommer vara mindre diversifierade än vad konventionella 

fonder är så finns det de med åsikter om att det aktiva valet ligger hos förvaltaren och inte i 

investeringsstrategin SRI (Revelli, 2017).   

 

I en studie av El Ghoul och Karoui (2017) har det påvisats att CSR har en negativ påverkan på 

den riskjusterade avkastningen, forskarna argumenterar för att CSR kan minska på antalet 

investeringsmöjligheter och öka tillsynskostnaderna. Renneboog et al. (2008b) framför ett 

annat perspektiv på den finansiella prestationen och menar att SRI-fonder kan komma att  

överprestera konventionella fonder då de skapar andra värden än finansiella. Bauer et al. (2005) 

har identifierat en återhämtningsperiod för SRI-fonder gällande riskjusterad avkastning. Till en 

början har SRI-fonder en tendens att underprestera gentemot konventionella fonder, men 

därefter finns det ingen skillnad mellan fondtyperna. Bauer et al. (2005) hävdar att det kan bero 

på att SRI-fonder lär sig med tiden. Även Benson et al. (2006) argumenterar för att SRI-fonder 

förändras med tiden, men då gällande branschfördelning, och menar även att de börjar 

efterlikna konventionella fonder efter ett tag i deras investeringsstrategier. Renneboog et al. 

(2008b) delar denna syn, men påpekar att det även kan vara åt det motsatta hållet, att 

konventionella fonder börjar likna SRI-fonder efter ett tag.  

 

Enligt Derwall och Koedijk (2009) är utgångspunkten för SRI-fonder att det går att kombinera 

en hög riskjusterad avkastning med sociala faktorer, vilket inte kunde påvisas i denna studie 

om jämförelsen görs mot konventionella fonder. Markowitz (1952) menar att den rationella 

investeraren vid ett val av två investeringar med samma förväntade avkastning alltid kommer 

välja det investeringsalternativ med lägst risk. I Tabell 1 som Renneboog et al. (2008a) 

presenterar finns det ett investeringsalternativ som endast kommer väljas av SRI-fonder, detta 

är investeringar med negativt nuvärde, men med positivt CSR. Det säger emot Markowitz 

(1952) argument om den rationella investeraren. Renneboog et al. (2008a) menar även att 

endast konventionella fonder kommer välja investeringsalternativet med positivt nuvärde, men 

med negativt CSR. Däremot hävdar Sjöström (2010) att den finansiella prestationen oftast går 

först vid investeringsbeslut i SRI-fonder och därefter undersöks företagets CSR. Detta 

resonemang kan förklara varför det finns likheter i innehaven mellan fondtyperna och går i linje 

med Benson et al. (2006) argument om att SRI-fonder börjar efterlikna konventionella fonder 

i deras investeringsstrategier.  
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6. Slutsatser 

Nedan presenteras studiens slutsatser med hjälp av forskningsfrågorna i studien.  

 

  

Hur skiljer det sig i portföljinnehav mellan SRI-fonder och konventionella fonder?  

SRI-fonder skiljer sig från konventionella fonder när det gäller antalet innehav i portföljen och 

när det gäller hur stor procentuell del de tio största innehaven står för, men detta resultat är inte 

genomgående för alla storleksgrupper. Studien kunde däremot inte påvisa en signifikant 

skillnad mellan fondtyperna i antalet branscher representerade i de tio största innehaven.  

 

Skiljer det sig i riskjusterad avkastning mellan fondtyperna? 

Studiens resultat visar att det finns en skillnad i riskjusterad avkastning, mätt i Jensens alpha, 

mellan SRI-fonder och konventionella fonder, men detta resultat är inte heller genomgående 

för alla storleksgrupper.  
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7. Slutdiskussion  

Nedanstående kapitel kommer att innehålla studiens slutdiskussion. Där kommer forskarnas 

egna reflektioner utifrån det studerade området att presenteras. 

 
 

Studiens resultat påvisar att det finns likheter och skillnader i portföljinnehaven mellan SRI-

fonder och konventionella fonder. Att det i några storleksgrupper gick att bevisa en skillnad i 

riskjusterad avkastning, antal innehav och i procentuell andel som de tio största innehaven står 

för, motsäger vad tidigare forskning kommit fram till. Konventionella fonder i storleksgrupp B 

överpresterar SRI-fonderna i samma grupp i alla dessa tre aspekter. Detta är inte en avvikelse 

från den moderna portföljteorin då riskjusterad avkastning är starkt förknippat med 

diversifiering. I storleksgrupp A däremot, går det bara att påvisa en signifikant skillnad i 

riskjusterad avkastning och i procentuell andel de tio största innehaven står för. Att 

konventionella fonder i storleksgrupp A överpresterar i riskjusterad avkastning, men inte skiljer 

sig från SRI-fonder när det gäller branscher representerade i de tio största innehaven och i antal 

innehav, kan bero på att de har signifikant mindre procentuell andel i de tio största innehaven. 

Den enda aspekten som det inte gick att påvisa någon skillnad i var antalet branscher 

representerade i de tio största innehaven. Utifrån sammanställningen av innehaven för varje år 

och för varje fondtyp så är detta resultat inte orimligt då SRI-fonder och konventionella fonder 

i princip besitter samma företag som onekligen tillhör samma branscher. I storleksgrupp C går 

det inte att påvisa en skillnad mellan fondtyperna i någon av hypoteserna. Det kan förklaras av 

att observationerna var få och att p-värdet i t-testet då avspeglar detta.  

 

Tidigare studier har konstaterat att SRI-fonder med tiden börjar efterlikna konventionella 

fonder gällande branschfördelning, riskjusterad avkastning och i själva investeringsprocessen. 

Sammanställningen av de mest förekommande företagen bland de tio största innehaven i SRI-

fonder och konventionella fonder påvisar att det finns många likheter mellan fondtyperna. Ett 

mönster i båda fondtyperna går att identifieras där tillkommande och bortfallande innehav från 

de tio största innehaven tenderar att infalla samma år eller året därpå. Detta indikerar på att 

fondtyperna har samma former av investeringsstrategier när det kommer till de tio största 

innehaven. Detta mönster går emot vad teorierna säger kring diversifieringen och SRI-

fondernas principer i investeringsprocesser. Följaktligen går det att spekulera i varför det finns 

så många likheter mellan fondtyperna, när det egentligen borde finnas fler skillnader. Därför 

går det att dra kopplingar från studiens resultat till Kempf & Osthoffs (2008) ifrågasättande 

gällande om SRI-fonder är konventionella fonder i utklädnad.  

 

Då det i nuläget inte finns några tvingande lagar och regler kring hur SRI-fonder måste förhålla 

sig kring marknadsföring och investeringsstrategier, så går det att ifrågasätta etiketten ”SRI-

fond”. Fonderna måste idag rapportera kvartalsvis till FI, gällande bland annat innehaven i 

portföljen, vilket i sin tur ger spelrum för fonderna att agera utan insikt i 

investeringsprocesserna. Således går det att diskutera hur transparenta SRI-fonder är, och även 

konventionella fonder, i och med de knappa rapporteringskraven.  

 

Om fonderna inte lever upp till den etikett som de säger sig att ha, så kommer legitimiteten att 

försämras genom att inte följa sina beslutade principer. Det går att ifrågasätta huruvida de 

principer som SRI-fonder säger sig investera enligt eftersom det inte finns någon fastställd 

definition avseende hur SRI-fonder ska investera. Dessutom finns det ingen fastställd 

definitionen av vad etisk innebär. Vad som är ”etiskt” och vad som är i linje med SRI kommer 
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att definieras utifrån individens egen tolkning. Därför kan det antas att tolkningen kommer att 

skilja sig åt mellan olika individer. Baserat på detta går det att diskutera om SRI-fonder 

verkligen är etiska utifrån olika individers uppfattningar.  

 

Flertalet tidigare studier säger att SRI-fonder börjar transformeras mot konventionella fonder. 

Därför går det att ifrågasätta ytterligare huruvida etiketten ”SRI-fond” är lämplig och vidare 

kan det argumenteras för att gränsen är för tunn mellan fondtyperna och risken för 

greenwashing blir för stor. Ett av incitamenten till att investerare väljer att investera i SRI-

fonder är att fonden ska generera andra värden än de finansiella och det kan vara en drivkraft 

för fondbolagen att etikettera fonder som ”SRI-fonder”. Enligt teorin bör SRI-fonder investera 

i företag som är socialt och miljömässigt hållbara, men Bengtsson (2008) menar att det har 

blivit allt mer accepterat att som konventionell fond även ta in etiska och miljömässiga faktorer 

vid investeringsbeslut. Om dessa faktorer börjar ingå i konventionella beslut, är inte då 

konventionella fonder SRI-fonder?  
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8. Kritik av eget arbete 

 

Under processens gång har studieområdet båda smalnats av och breddats, detta har lett till 

uteslutandet av aspekter som forskarna ursprungligen tänkt ta med och aspekter som forskarna 

inte tänkt ta med har valts in. Sent i processen valde forskarna att bredda undersökningen och 

valde följaktligen att även studera den riskjusterade avkastningen i fonderna. Detta ansågs vara 

en viktig aspekt vid jämförandet av fondtyperna. Således fick denna aspekt ta större plats än 

vad initialt var tänkt och därför kunde inte alla aspekter inom portföljinnehav tas med. Det 

forskarna av studien undersökte gällande innehav var antalet innehav, procentuell andel som 

de tio största innehaven står för, samt antalet branscher representerade i de tio största 

innehaven. Det är viktigt att ta i beaktande att det finns fler aspekter än dessa som kan jämföras 

när det gäller portföljinnehav.  

 

I själva genomförande av studien finns det en del aspekter som är viktiga att påpeka, detta för 

att upprätthålla en transparens och en förmåga till att vara kritisk mot den egna studien. En 

viktig del i denna studie har varit sekundärdata gällande innehavsrapporterna som har 

tillhandahållits från FI. Varje enskilt fondbolag är skyldiga enligt lag att rapportera sina innehav 

varje kvartal till FI. Den information som studien erhållit från är inte kvalitetssäkrad eller 

granskad, därför går det inte att garantera att sekundärdata som har erhållits stämmer. Detta 

resonemang gäller även den information som har tillhandahållits från Fondbolagens förening. 

Av den orsaken att informationen tilldelas från en annan part till en ytterligare gör det svårt att 

säkerhetsställa att även denna information är korrekt.  
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Bilaga 1 - Branschindelning 
(Källa: Morningstar, 2011) 

 

Bransch (engelska) Bransch (svensk översättning) Definition

Basic Materials Råvaror

Företag som tillverkar bland annat 

kemikalier, byggnadsmaterial och 

pappersprodukter.

Communication Services Kommunikationstjänster

Företag som tillhandahåller 

trådlöst internet, telefoni, internet 

relaterade produkter, mjukvara 

och tjänster.

Consumer Cyclical Konsument Cyklisk

Innehåller retail, reservdelar och 

komponenter, byggnader, 

restauranger och underhållning.

Consumer Defensive Konsument Stabil

Företag som tillverkar drycker, 

mat, hushållsprodukter, tobak och 

även utbildningsmaterial och 

träningstjänster.

Energy Energi

Företag som producerar och 

förädlar olja, samt gas. Även 

företag som utvinner olja och gas.

Financial Services Finans

Företag som agerar på den 

finansiella marknaden, lån, 

sparande och banker. Investment, 

kreditbolag och försäkringsbolag.

Healthcare Sjukvård

Inkluderar bioteknik, läkemedel, 

forskningstjänster, hemtjänst, 

sjukhus, medicinska tillhörigheter 

och förnödenheter.

Industrials Industri

Företag som tillverkar maskiner, 

verktyg och industrivaror. Även 

flyg och annan logistik, samt 

transporttjänster.

Real Estate Fastigheter

Företag inom bolån, fastigheter 

och andra 

fastighetsinvesteringsbolag.

Technology Teknik

Företag som involverar sig i 

utveckling, design och support av 

applikationer, datorer, 

konsulttjänster, IT-förvaring och 

teknikkomponenter.

Utilities Allmännyttigt
Företag som tillhandahåller el, gas 

och vatten.



 

 

 
 

Bilaga 2 – Studiens fonder 

SRI-fonder Institutnr Konventionella fonder Institutnr
Aktie-Ansvar Sverige 51172 AMF Aktiefond Sverige 51448

Enter Sverige 51563 Avanza Zero 60097

Folksam LO Sverige 51496 Carnegie Sverigefond 51272

Folksam LO Västfonden 51498 Granit Småbolag 60474

Handelsbanken Sverigefond 51541 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond 51318

SEB Stiftelsefond Sverige 51416 Handelsbanken Sverige OMXSB Index 60479

Skandia Sverige 51705 Handelsbanken Sverigefond Index 51542

Skandia Världsnaturfonden* 54126 Lannebo Småbolag 51670

SPP Aktiefond Sverige 51482 Lannebo Sverige 51669

Swedbank Robur Ethica Sverige 51105 Nordea Alfa 54108

Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 51753 Nordea Indexfond Sverige 60293

Swedbank Robur Sverigefond MEGA 51322 Nordea Olympiafond 54111

Öhman Etisk Index Sverige 60029 Nordea Småbolagsfond Sverige 60454

Nordea Swedish Stars 51540 Nordic Equities Sweden 60113

Enter Småbolagsfond 60796 SEB Swedish Ethical Beta Fund 60087

Lannebo Sverige Plus 60311 SEB Sverige Indexfond 60302

Alfred Berg Hållbar Tillväxt Sverige 60838 SEB Sverigefond 51718

SPP Sverige Plus 60909 SEB Sverigefond Småbolag 51592

Swedbank Humanfond 54133 SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 51331

Öhman Småbolagsfond 51191 Skandia Småbolag Sverige 51469

Öhman Sweden Micro Cap 51409 Spiltan Aktiefond Dalarna 60158

Öhman Sverige Hållbar 60666 Spiltan Aktiefond Småland 60279

Catella Sverige Aktiv Hållbarhet 51433 Spiltan Aktiefond Stabil 51761

Enter Select 60204 Spiltan Aktiefond Sverige 51760

Skandia Sverige Hållbar 60993 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 51545

Öhman Sverige** 51779 Swedbank Robur Sverigefond 51776

Öhman Sverige Marknad Hållbar 60967 Alfred Berg Sverige Plus 51651

Öhman Sverige Smart Beta 51290 Carnegie Småbolagsfond 60503

Inside Sweden 60448

Catella Sverige Index 51471

Handelsbanken Sverige Index Criteria 51734

Institutionella Aktiefonden Sverige 51437

Länsförsäkringar Sverige Aktiv 51682

Nordea Swedish Equity Market Fund*** 60057

Prior & Nilsson Realinvest 60587

Prior & Nilsson Sverige Aktiv 60588

Skandia Sverige Exponering 60638

Aktiespararna Topp Sverige 51550

Catella Småbolagsfond 51434

Cicero Focus 60159

Handelsbanken Sverige Selektiv 60730

Humle Kapitalförvaltningsfond 60213

Humle Småbolagsfond 60214

Länsförsäkringar Småbolag Sverige 51412

Nordnet Superfonden Sverige 60320

Solidar Fonder Sverige 60405

Handelsbanken Bosparfond Bostadsrätterna 51166

Simplicity Sverige*** 60351

Swedbank Robur Access Sverige 60824

Viking Fonder Sverige*** 60783

Aktiespararna Direktavkastning 60878

Cliens Småbolag 60908

Länsförsäkringar Sverige Indexnära 60310

SEB Sverige Expanderad 56053

Simplicity Småbolag Sverige 60844

Solidar SmartBeta Trend 60138

Affärsvärldenfonden 60785

* Bortfall år 2017 Jämställda Bolag Sverige*** 60963

** Bortfall år 2013 PLUS Mikrobolag Sverige Index*** 60919

*** Bortfall finansiell prestation PLUS Småbolag Sverige Index*** 60918



 

 

 
 

Bilaga 3 – Sammanställning branscher 
I sammanställningen nedan presenteras de mest förekommande branscherna i de tio största innehaven i SRI-fonder och i konventionella fonder. 

”Värdepapper” innebär att innehaven är ett annat finansiellt instrument än aktier och ”utland” innebär att innehavet är utlandsregistrerat. 

Branscherna presenteras i fallande ordning för varje år. Antalet gånger de förekommer i studiens fonder presenteras vid tillhörande bransch.

SRI-fonder

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industri 73 Industri 70 Finans 66 Finans 67 Finans 67 Industri 79 Industri 105

Finans 57 Finans 60 Industri 61 Industri 67 Industri 63 Finans 70 Finans 64

Konsument Cyklisk 20 Konsument Cyklisk 25 Konsument Cyklisk 23 Konsument Cyklisk 24 Konsument Cyklisk 31 Konsument Cyklisk 37 Konsument Cyklisk 32

Teknik 17 Teknik 16 Teknik 14 Teknik 18 Teknik 29 Råvaror 26 Konsument stabil 19

Kommunikation tjänster 16 Kommunikation tjänster 11 Sjukvård 14 Råvaror 9 Råvaror 11 Teknik 25 Teknik 18

Råvaror 10 Råvaror 9 Kommunikation tjänster 9 Kommunikation tjänster 8 Sjukvård 10 Utland 6 Råvaror 14

Sjukvård 7 Sjukvård 9 Råvaror 9 Sjukvård 5 Kommunikation tjänster 5 Sjukvård 3 Sjukvård 6

Konsument stabil 3 Konsumtion tjänster 4 Värdepapper 2 Utland 4 Fastigheter 4 Kommunikation tjänster 1 Fastigheter 5

Energi 2 Värdepapper 2 Konsumtion tjänster 1 Konsument stabil 3 Utland 3 Konsumtion tjänster 1 Kommunikation tjänster 3

Fastigheter 2 Fastigheter 1 Fastigheter 1 Värdepapper 2 Konsument stabil 3 Fastigheter 1 Utland 2

Värdepapper 2 Utland 1 Konsumtion tjänster 2 Konsumtion tjänster 3 Konsument stabil 1 Konsumtion tjänster 2

Energi 1

Konsument stabil 1

Konventionella fonder

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Industri 118 Industri 124 Industri 131 Industri 155 Industri 138 Industri 173 Industri 203

Finans 84 Finans 87 Finans 110 Finans 123 Finans 129 Finans 133 Finans 133

Konsument Cyklisk 44 Konsument Cyklisk 53 Konsument Cyklisk 57 Konsument Cyklisk 67 Konsument Cyklisk 73 Råvaror 69 Konsument Cyklisk 64

Råvaror 30 Teknik 31 Råvaror 37 Råvaror 36 Råvaror 48 Konsument Cyklisk 69 Teknik 45

Teknik 27 Sjukvård 25 Teknik 32 Teknik 33 Teknik 41 Teknik 46 Råvaror 44

Sjukvård 24 Råvaror 24 Kommunikation tjänster 25 Fastigheter 17 Sjukvård 24 Sjukvård 24 Fastigheter 38

Kommunikation tjänster 19 Kommunikation tjänster 19 Sjukvård 19 Sjukvård 16 Fastigheter 21 Konsument stabil 18 Konsument stabil 37

Fastigheter 9 Konsument stabil 11 Fastigheter 11 Kommunikation tjänster 15 Kommunikation tjänster 18 Fastigheter 17 Sjukvård 15

Konsument stabil 6 Fastigheter 7 Utland 6 Konsument stabil 14 Konsument stabil 14 Kommunikation tjänster 9 Kommunikation tjänster 9

Energi 3 Energi 3 Konsument stabil 6 Utland 9 Utland 8 Utland 7 Utland 7

Konsumtion tjänster 3


