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Sammanfattning 

Under 2000-talet har ett betydande antal fonder etablerats som beaktar miljö- och 

samhällsansvar (”SRI-fonder”). Flertalet av dessa fonder tillämpar negativ screening vilket 

innebär att de avstår från att investera i bolag vars verksamhet återfinns inom vissa områden, 

exempelvis tobak och alkohol. Mellan åren 2006-2014 genomfördes flera internationella studier 

avseende samband mellan antalet negativa screeningkriterier (”screeningintensitet”) och 

riskjusterad avkastning. Resultaten visar i flera fall på ett negativt samband, och i några fall ett 

kurvlinjärt samband. Föreliggande studie syftar till att, genom multivariat analys, undersöka 

samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning för svenska SRI-fonder med 

Sverige som primärt investeringsområde. Studien finner inte något samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning. 
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1. Introduktion 

1.1 Hållbara och ansvarsfulla fonders ökade betydelse  

Sedan 1960-talet har ett ökat antal investerare börjat beakta sociala, miljömässiga och etiska 

kriterier i samband med investeringar. Detta har lagt grunden för konceptet hållbara och 

ansvarsfulla investeringar (Bauer, Koedjik & Otten, 2005; Richardson, 2009).  

Någon enhetlig definition av begreppet hållbara och ansvarsfulla investeringar finns emellertid 

inte (även om vissa lokala initiativ har tagits för att närmare specificera begreppet). Swesif 

(Sweden’s Sustainable Investment Forum) och den europeiska motsvarigheten Eurosif är 

oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i 

Sverige respektive Europa. De definierar hållbara och ansvarsfulla investeringar (“SRI”) som 

ett samlingsnamn för en rad olika arbetssätt som investerare tillämpar för att ta miljö- och 

samhällsansvar i sina investeringar (Swesif, 2016b). Fonder som använder sig av sådana 

arbetssätt definieras i denna studie som “SRI-fonder”.  

Formen för de olika arbetssätt som investerare tillämpar för att beakta miljö- och 

samhällsansvar varierar. I Eurosifs European SRI Study 2012 beskrivs sju arbetssätt varav det 

vanligaste är att utesluta enskilda investeringar eller kategorier av investeringar (Eurosif, 2014, 

s. 59). I tidigare studier (och fortsättningsvis) används begreppet “negativa screeningkriterier” 

för att beskriva de enskilda investeringar och kategorier av investeringar som en fondförvaltare 

bortser från i sin allokering, exempelvis bolag vars verksamhet kan hänföras till tobak och 

alkohol. 

Sedan 2000-talet har ett ökat antal SRI-fonder etablerats (Vigeo, 2015) och Sverige betraktas 

idag som ett av de mest utvecklade länderna i Europa för SRI (Novethic, 2015). Intresset för 

och betydelsen av SRI tros dessutom öka under kommande år (Eurosif, 2014, s. 60). 

Sammantaget utgör därför SRI-fonder ett intressant och högst aktuellt ämne att studera närmare. 
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1.2 Problemdiskussion 

SRI-fonder har under de senaste decennierna varit föremål för omfattande studier. Stort fokus 

har givits till att jämföra den finansiella utvecklingen för SRI-fonder med den finansiella 

utvecklingen för konventionella (icke-SRI) fonder och index (Gharghori & Ooi, 2015, s. 335 

ff). Även om frågan inte synes helt avgjord, visar en övervägande del av studierna att SRI-

fonders finansiella utveckling inte signifikant skiljer sig från konventionella (icke-SRI) fonder 

eller index (Capelle-Blancard & Monjon, 2014). Enligt Sandberg, Juravle, Hedesström & 

Hamilton (2009) är detta inte särskilt förvånande eftersom SRI-fonder är mycket heterogena. 

Heterogeniteten består främst i att SRI-fonderna, som beskrivits ovan, tillämpar olika arbetssätt 

och att dessa arbetssätt tillämpas olika långtgående. 

Mot bakgrund av SRI-fonders heterogenitet, har i tidigare studier uppmärksammats att SRI-

fonder inte enbart bör studeras som en homogen grupp där avkastningen för SRI-fonder jämförs 

med konventionella fonder - av intresse är även att studera avkastningen mellan SRI-fonder 

(Barnett & Salomon, 2006). Endast ett mindre antal studier undersöker frågan från denna vinkel 

och bland de mer refererade studierna återfinns: Barnett och Salomon (2006), Renneboog, Ter 

Horst och Zhang (2008b), Lee, Humphrey, Benson och Ahn (2010), Renneboog, Ter Horst och 

Zhang (2011), Humphrey och Lee (2011) och Capelle-Blancard och Monjon (2014).  

Mer specifikt undersöker studierna ovan om det finns ett samband mellan antalet negativa 

screeningkriterier (“screeningintensitet”) och riskjusterad avkastning1 hos SRI-fonder. Frågan 

om ett sådant samband är intressant ur ett teoretiskt perspektiv eftersom den knyter an till 

modern portföljteori och intressentmodellen. Enligt modern portföljteori är finansiella 

tillgångar associerade med specifik risk, det vill säga risk hänförlig till volatilitet hos ett enskilt 

bolag eller bransch. Genom att diversifiera tillgångarna i en portfölj kan en investerare minska 

den specifika risken och dess eventuella negativa effekter på avkastningen. I studierna ovan har 

mot denna bakgrund uppmärksammats att ökad screeningintensitet kan minska antalet 

potentiella bolag som en SRI-fond får investera i (“investeringsuniversum”). Detta skulle i sin 

tur kunna begränsa möjligheten till diversifiering med negativa följder för den riskjusterade 

                                                 
1 Det finns olika mått och modeller för att beräkna riskjusterad avkastning. I en övervägande del av studierna används 

Sharpekvot och Jensens alfa som mått för riskjusterad avkastning. 
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avkastningen. Sammantaget skulle detta kunna förklara ett negativt linjärt samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning. 

I vissa studier har även uppmärksammats att, även om diversifieringsmöjligheterna i och för 

sig begränsas, kan ökad screeningintensitet bidra till bättre och mer konkurrenskraftiga 

investeringar i mer stabila och hållbara bolag. Enligt intressentmodellen gäller att desto bättre 

ett bolag sköter sina förhållanden med dessa intressenter, desto bättre finansiell utveckling 

kommer bolaget att få över tiden (Donaldson & Preston, 1995; Freeman, 1984). Mot bakgrund 

av intressentmodellen har därför hävdats att högre screeningintensitet leder till bättre och mer 

hållbara investeringar, med positiv effekt på riskjusterad avkastning. Sammantaget kan detta 

bidra till att förklara ett kurvlinjärt samband genom att intressentmodellen vid medelnivåer av 

screeningintensitet får större genomslag på riskjusterad avkastning än vad eventuella 

begränsningar i diversifieringsmöjligheter får (Barnett & Salomon, 2006; Capelle-Blancard & 

Monjon, 2014) alternativt det motsatta (Gharghori & Ooi, 2015). Olika meningar råder 

avseende hur detta kurvlinjära samband ser ut (se mer under avsnitt 2.3.2 nedan).  

Mot bakgrund av ovan nämnda teorier och studier, är det av intresse att undersöka sambandet 

mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning för en grupp svenska SRI-fonder för att 

se om motsvarande resultat fås. Om ett negativt linjärt eller kurvlinjärt samband inte identifieras 

hos undersökta SRI-fonder kan det möjligen tolkas som kritik mot modern portföljteori och 

intressentmodellen. Då ingen av tidigare studier uteslutande undersöker svenska SRI-fonder 

finns det utrymme för studier avseende denna grupp av SRI-fonder. Studier avseende ett 

eventuellt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning är även av praktiskt 

intresse för fondsparare och fondförvaltare eftersom detta bidrar till större insikt i hur 

screeningintensiteten historiskt har påverkat den riskjusterade avkastningen hos undersökta 

SRI-fonder.2 Mot bakgrund av det ökade intresset för och betydelsen av SRI-fonder i Sverige  

antas antalet privata investerare och fondförvaltare som kan ha intresse av sådan information 

vara relativt stort. 

                                                 
2 Ytterligare studier krävs emellertid innan slutsatser kan dras om sambandet för svenska SRI-fonder generellt. Denna studie 

avser primärt att dra slutsatser om de fonder som omfattas av urvalet, se Bilaga 1 för fullständig urvalsförteckning. 
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1.3 Frågeställning 

Mot bakgrund av problemdiskussionen ovan, fokuserar vi i denna studie på följande 

forskningsfråga:  

Finns det ett samband mellan riskjusterad avkastning och screeningintensitet för en grupp 

svenska SRI-fonder? 

1.4 Syfte och avgränsning 

Syftet med studien är att klargöra om det finns ett samband mellan screeningintensitet och 

riskjusterad avkastning för en grupp svenska SRI-fonder under perioden 2013-2016. Studiens 

urval avgränsas till svenska SRI-fonder som listas på Hållbarhetsprofilen3 per 1 april 2016 vars 

huvudsakliga investeringsregion är Sverige.4 Undersökta SRI-fonder begränsas vidare till 

aktiefonder. För närmare definition av “aktiefonder” samt ytterligare avgränsningar, hänvisas 

till avsnitt 3.2.   

Studien syftar till att lämna ett bidrag ur dels teoretisk hänsyn genom att undersöka om 

motsvarande samband återfinns hos undersökta SRI-fonder, likt de samband som återfinns i 

tidigare studier och om dessa samband ligger i linje med modern portföljteori (”MPT”) och 

intressentmodellen. Studien avser även att lämna bidrag ut praktisk hänsyn till fondsparare och 

fondförvaltare som avser att investera i undersökta SRI-fonder, eller önskar en analys av 

relevanta teorier och studier, avseende samband mellan screeningintensitet och riskjusterad 

avkastning. 

1.5 Disposition 

Studiens disposition är följande. Kapitel 2 består av teori, tidigare studier och hypoteser. Kapitel 

3 beskriver och motiverar tillämpad metod. I kapitel 4 och 5 presenteras, analyseras och 

                                                 
3 www.hallbarhetsprofilen.se. 
4 Med huvudsaklig investeringsregion avses att Sverige, enligt Morningstar, är fondens största investeringsregion. 
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diskuteras det empiriska resultatet. Slutligen redogörs i kapitel 6 för sammanfattande slutsatser 

och förslag till framtida studier. 

2. Teori och tidigare studier 

2.1 Modern portföljteori 

2.1.1 Diversifiering 

MPT utvecklades av Harry Markowitz under 1950-talet och visar på samband mellan risk och 

förväntad avkastning. Enligt MPT innehåller en portfölj systematisk och specifik risk. 

Systematisk risk avser marknadsrisk, vilket är den risk som associeras med volatilitet på 

marknaden i stort, medan specifik risk avser volatilitet hos en specifik tillgång och är hänförlig 

till ett visst bolag eller viss industri. Enligt MPT ersätts en investerare endast för marknadsrisk 

i form av högre avkastning. Däremot ersätts investerare inte för högre specifik risk (Markowitz, 

1952; Sharpe, 1964).  

Enligt MPT kan en investerare genom diversifiering minska en portföljs totala risk (Francis, 

Clark och Dongcheol, 2013, s. 3 f). Genom att diversifiera innehavet i en portfölj mellan olika 

tillgångsslag, branscher och marknader som inte är positivt korrelerade, kan en portföljs risk 

minskas utan att påverka avkastningen (Bodie, Kane & Marcus, 2011, s. 38 f och s. 686 f). Det 

innebär att om möjligheter till diversifiering begränsas, ökar risken för att en portfölj innehåller 

specifik risk utan att investeraren ersätts för eventuell extra risk. 

2.1.2 Den effektiva marknadshypotesen 

MPT och flertalet etablerade mått för riskjusterad avkastning (däribland Jensens alfa och 

Sharpekvoten) bygger på antaganden om den effektiva marknadshypotesen (“EMH”). Enligt 

EMH antas att marknaden är effektiv, det vill säga att priset på en tillgång korrekt återspeglar 

all kurspåverkande tillgänglig information (Fama, 1971 och 1991). I takt med att ny 

kurspåverkande information blir tillgänglig anpassas priset på en tillgång för att reflektera 

informationen (Bodie et al., 2011, s. 38). Givet detta, kan varken under- eller överprissatta 

tillgångar existera och det blir inte möjligt att använda information för att identifiera och erhålla 
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ekonomiska fördelar av felaktigt prissatta tillgångar. Således kommer på en effektiv marknad 

alla tillgångar vara korrekt prissatta. 

Sedan en tid tillbaka har emellertid EMH kommit att ifrågasättas (Malkiel, 2003). Ett antagande 

för såväl EMH som MPT är att investerare är rationella. Kritiken mot EMH bottnar delvis i att 

investerare inte sällan beter sig irrationellt och att priserna därför inte korrekt reflekterar all 

kurspåverkande information (Black, 1986). I strid mot EMH talar även att marknaden ibland 

överreagerar på relevant ny information samt olika marknadsanomalier (Bodie et al., 2011, s. 

377 f; Malkiel, 2003). Givet detta kan priser på tillgångar, åtminstone delvis, förutspås baserat 

på historiska priser och fundamental analys (Malkiel, 2003). I linje härmed noterar Revelli och 

Vivianni (2015, s. 161 ff.) att SRI-fonders eventuella framgångar eller misslyckanden möjligen 

hänger ihop med fondförvaltares expertis och förmåga att utarbeta framgångsrika 

investeringsstrategier som maximerar avkastningen för fonden – snarare än samband mellan 

avkastning och diversifieringsmöjligheter.  

Fama (1998) finner emellertid att resultat av studier rörande EMH:s giltighet inte kan tolkas 

som bevis för att EMH bör överges. Snarare kan resultat som stärker marknadsanomalier vara 

resultatet av slump. Fama (1998) noterar även att studier visande att ny information leder till 

överreaktioner i priser är ungefär lika vanliga som studier styrkande underreaktioner i priser. 

Vissa marknadsanomalier tycks enligt Fama (1998) till och med försvinna när relevanta 

justeringar görs i studiernas metodval.  

Sammanfattningsvis råder oenighet kring frågan om EMH:s giltighet. Samtidigt utgör EMH 

och MPT två i tidigare studier mycket etablerade och frekvent tillämpade teorier som kan bidra 

till att förklara eventuella samband mellan riskjusterad avkastning och screeningintensitet.  

2.1.3 Riskjusterad avkastning 

Det finns olika mått för att mäta och jämföra riskjusterad avkastning. Om marknaden antas vara 

effektiv och systematisk risk mäts korrekt, blir det möjligt att mäta den förväntade avkastningen 

i en portfölj. Den förväntade avkastningen motsvarar det avkastningskrav en investerare kräver 

för att investera i en portfölj givet risken associerad med portföljen. Två mått för att mäta och 

jämföra riskjusterad avkastning är Jensens alfa och Sharpekvot. Genom att jämföra faktisk 

avkastning med förväntad avkastning (baserat på systematisk risk mätt som beta och 
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genomsnittlig marknadspremie) erhålls riskjusterad avkastning för en portfölj mätt enligt det så 

kallade Jensens alfa-måttet. Modellen introducerades av Jensen (1968) och formuleras enligt 

följande (Bodie et al., 2011, s. 849 f):  

𝑎𝑖 =  𝑅𝑖 − [𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚)] − 𝑅𝑓 (1) 

där Ri är portföljens faktiska avkastning och uttrycket inom hakparentes är placeringens 

förväntade avkastning enligt CAPM (Capital Asset Pricing Model). Sistnämnda modell brukar 

tecknas enligt följande (Jensen, 1968; Bodie et al., 2011, s. 850): 

𝐸(𝑅𝑖) =  𝑅𝑓 + 𝛽𝑖(𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓) (2) 

där Rf är avkastningen på det riskfria placeringsalternativet, den riskfria räntan (vanligtvis en 

tre månaders statsskuldväxel), βi avser beta som är ett mått för portföljens känslighet för 

marknadens rörelser, det vill säga hur portföljen samvarierar med marknaden, och där (E(Rm) - 

Rf) avser marknadspremien, det vill säga marknadens förväntade extra avkastning utöver den 

riskfria räntan.  

Betavärdet beräknas enligt följande (Bodie et al., 2011, s. 310 f): 

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖,, 𝑅𝑚)

𝑉𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

(3) 

där Ri avser avkastningen för portföljen och Rm avser marknadsportföljens avkastning och 

Cov(Ri, Rm) avser kovariansen mellan de båda avkastningarna samt där Var(Rm) avser 

variansen för marknadsportföljens avkastning. Betavärdet är således ett mått för portföljens 

marknadsrisk och hur känslig portföljens avkastning är för förändringar på marknaden. Ett 

betavärde lika med 1 innebär att portföljen följer marknadens avkastningsutveckling. En 

portfölj med betavärde större än 1 indikerar en avkastningsutveckling som fluktuerar mer än 

marknaden, och motsatsvis gäller att ett betavärde mindre än 1 tyder på en 

avkastningsutveckling som fluktuerar mindre än marknaden.                 
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Ett annat mått för riskjusterad avkastning är Sharpekvoten. Sharpekvoten syftar till att mäta hur 

väl en portfölj presterar jämfört med den riskfria räntan, eller annorlunda uttryckt: om högre 

avkastning erhålls i utbyte mot att ytterligare risk accepteras jämfört med avkastningen hos den 

riskfria tillgången. Enligt MPT söker en rationell investerare så hög avkastning som möjligt per 

enhet risk varför en så hög Sharpekvot som möjligt eftersträvas. Till skillnad från Jensens alfa 

inkluderar Sharpekvoten även specifik risk och mäts genom genomsnittlig avkastning (utöver 

riskfri ränta) per enhet total risk, enligt följande (Sharpe, 1964; Bodie et al., 2011, s. 310 f): 

𝑅𝑖 −  𝑅𝑓

𝜎𝑖
 

(4) 

där Ri avser avkastningen för portföljen, Rf avser den riskfria räntan samt σi avser 

standardavvikelsen för portföljens avkastning.  

2.2 Intressentmodellen 

Enligt intressentmodellen gäller att desto bättre ett bolag sköter sina förhållanden med sina 

intressenter, desto bättre finansiell utveckling kommer bolaget att få över tiden. Med 

intressenter avses personer eller grupper med intresse i ett bolags aktiviteter, exempelvis 

aktieägare, anställda, konkurrenter och kunder (Donaldson och Preston, 1995; Freeman, 1984). 

Anledningen till detta är att bolag som drivs effektivt ur ett intressentperspektiv kan skapa 

konkurrensfördelar. Som exempel kan tänkas ett bolag med en fördelaktig social agenda kan 

bygga värdefull goodwill och därigenom gardera sig mot framtida oförutsedda problem men 

också får affärsmöjligheter som inte är tillgängliga för mindre ansvarsfulla bolag (Fombrun, 

1996).  

Samtidigt kan ifrågasättas om intressentmodellen fullgott tar hänsyn till att olika intressenter 

kan ha olika, och motstridiga, intressen med olika effekt på bolagets finansiella utveckling. En 

fördelaktig agenda kan i och för sig bidra till konkurrensmöjligheter men kan samtidigt vara 

kontraproduktiv och därmed bidra negativt till finansiell utveckling om resurser för andra 

intressenter minskar. I linje med detta noterar Jensen (2002) att intressentmodellen varken 

specificerar i vilken ordning intressenternas intressen bör prioriteras eller hur bolagets 

utveckling bör utvärderas.  



9 

 

Alltjämt noteras i tidigare studier att även om SRI-fonder i och för sig är mer begränsade i valet 

av investeringar är möjliga investeringar som faktiskt är tillgängliga generellt mer värdefulla 

investeringar. i den meningen att det rör sig om mer stabila och välskötta bolag. Baserat på 

intressentmodellen kan sådana investeringar antas gynna bolagets intressenter och förväntas 

bidra till bättre finansiell utveckling i det långa loppet. Genom att investera i mer stabila och 

välskötta bolag kan konkurrensfördelarna även slå igenom på portföljnivå (Barnett & Salomon, 

2006). 

2.3 Tidigare studier 

Under det senaste decenniet har flertalet studier fokuserat på hur riskjusterad avkastning skiljer 

sig åt mellan SRI-fonder (Capelle-Blancard & Monjon, 2014, s. 497). Som tidigare nämnts 

omfattar dessa studier i huvudsak Barnett och Salomon (2006), Renneboog, Ter Horst och 

Zhang (2008b), Lee, Humphrey, Benson och Ahn (2010), Renneboog, Ter Horst och Zhang 

(2011), Humphrey och Lee (2011) och Capelle-Blancard och Monjon (2014). Gemensamt för 

studierna är att de för SRI-fonder undersöker samband mellan screeningintensitet och 

riskjusterad avkastning. 

2.3.1 Negativt linjärt samband 

Relativt stor konvergens råder mellan resultaten i tidigare studier (även om varken data, 

urvalsmängd eller statistiska metoder är perfekt jämförbara).5 Majoriteten av studierna finner 

att högre screeningintensitet tycks bidra negativt till SRI-fonders riskjusterade avkastning.  

Ett par av studierna avviker något. Renneboog et al. (2008b) påvisar ett negativt linjärt samband 

endast avseende antalet sociala- och bolagsstyrningskriterier - däremot syns ingen signifikant 

påverkan på fondernas riskjusterade avkastning avseende antalet etiska och så kallade sin-

kriterier (alkohol, tobak och dylikt). Lee et al. (2010) finner att antingen ett insignifikant eller 

ett signifikant negativt linjärt samband råder men att detta beror på vilket mått för riskjusterad 

                                                 
5 Barnett och Salomon (2010) och Lee et al. (2010) studerar 61 amerikanska SRI-fonder över en mycket lång tidsperiod (1972-

2000 respektive 1989-2006). Renneboog et al. (2008b) och Renneboog et al. (2011) studerar ett betydligt större urval 

omfattande 440 respektive 321 SRI-fonder i 17 respektive 23 länder under en kortare tidsperiod (1991-2003 respektive 1992-

2003). I linje med sådan kortare tidsperiod studerar Humphrey och Lee (2011) 24 australienska SRI-fonder under perioden 

1996-2008. 



10 

 

avkastning som används. Humphrey och Lee (2011) finner istället bevis (om än svaga) för att 

högre screeningintensitet ökar istället för minskar riskjusterad avkastning i Australien.  

I flera av studierna förklaras ett negativt linjärt samband med hänvisning till MPT och 

begränsade diversifieringsmöjligheter. Genom att screeningkriterier tillämpas minskar 

investeringsuniversum och diversifieringsmöjligheterna begränsas (se exempelvis Barnett & 

Salomon, 2006, s. 1103 f.; diBartolomeo & Kurtz, 1999, s. 3). Det gör det sannolikt att ökad 

screeningintensitet har negativ påverkan på riskjusterad avkastning. Barnett och Salomon 

(2006, s. 1103 f.) understryker att diversifiering i och för sig kan uppnås även vid relativt lågt 

antal aktier och att SRI-fonder således bör kunna vara fullgott diversifierade men att detta 

förutsätter att aktierna väljs slumpmässigt - vilket inte är fallet. Tvärtom väljs aktier ut baserat 

på de screeningkriterier som en SRI-fond tillämpar. Sammantaget talar detta för att SRI-fonder 

– även vid relativt stort antal olika tillgångar – bär specifik risk med negativ effekt på fondernas 

riskjusterade avkastning. 

Mot bakgrund av att majoriteten av studierna visar på ett negativt linjärt samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning formuleras följande hypotes: 

Hypotes 1: Det finns ett negativt linjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad 

avkastning hos SRI-fonder. 

2.3.2 Kurvlinjärt samband 

Ett par studier finner även, utöver ett negativt linjärt samband, ett kurvlinjärt samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning.6  

Barnett och Salomon (2006) och Capelle-Blancard och Monjon (2014) visar att i takt med att 

antalet screeningkriterier ökar, minskar den riskjusterade avkastningen initialt, men ökar sedan 

igen när ett tillräckligt stort antal screeningkriterier tillämpas. Däremot återgår inte den 

riskjusterade avkastningen till samma nivåer som när endast en typ av screeningkriterier 

tillämpas (Barnett & Salomon, 2006). Resultatet förklaras utifrån MPT och intressentmodellen. 

                                                 
6 Det kan noteras att endast en del av tidigare studier avseende samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning 

testar för ett eventuellt kurvlinjärt samband samt att Lee et al. (2010) inte finner något sådant signifikant samband.  
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SRI-fonder med låg screeningsintensitet har fortfarande goda möjligheter att vara fullgott 

diversifierade och effekten av screeningintensitet på riskjusterad avkastning är då relativt liten. 

Fonder med hög screeningsintensitet (vilka presumeras vara mindre diversifierade och således 

bära högre systematisk risk) antas inneha investeringar i bolag med höga sociala och etiska 

standarder. Detta leder till positiva intressentrelationer och positiva effekter på riskjusterad 

avkastning. De SRI-fonder som däremot varken har låg eller hög screeningintensitet åtnjuter 

varken fördelar enligt MPT eller intressentmodellen.   

Gharghori och Ooi (2015) finner i likhet med Barnett och Salomon (2006) och Capelle-

Blancard och Monjon (2014) ett kurvlinjärt samband. Till skillnad från nyss nämnda studier 

finner de emellertid ett konkavt samband, i den meningen att riskjusterad avkastning påverkas 

positivt när screeningintensitet ökar upp till en viss nivå för att sedan påverkas negativt vid 

högre nivåer av screeningintensitet. Med hänvisning till MPT och intressentmodellen 

argumenterar Gharghori och Ooi (2015, s. 335 ff.) för att konkurrensfördelarna hos ansvarsfulla 

och välskötta bolag är få vid låg screeningintensitet. Först när screeningintensitet når medel 

eller höga nivåer slår konkurrensfördelarna igenom. När screeningintensitet dock når mycket 

höga nivåer, begränsas antalet möjliga investeringar av de negativa screeningkriterier som SRI-

fonder tillämpar. Detta får som följd att diversifieringen blir begränsad vilket påverkar den 

riskjusterade avkastningen för SRI-fonder negativt.  

Total konvergens i frågan om ett kurvlinjärt samband råder emellertid inte. Lee et al. (2010) 

finner inte något signifikant samband. Sammanfattningsvis påvisar emellertid en övervägande 

del av studierna ovan ett kurvlinjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad 

avkastning även om formen för detta kurvlinjära förhållande ser olika ut (från konkavt till 

konvext). Mot denna bakgrund formuleras följande hypotes: 

Hypotes 2: Det finns ett kurvlinjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad 

avkastning hos SRI-fonder.  
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3. Metod 

3.1 Introduktion till metod 

I likhet med tidigare studier, vilka hänvisas till i avsnitt 2.3, bygger denna studie på en 

kvantitativ metod med kvalitativa inslag där samband undersöks genom analys av historisk 

finansiell data. Inslag av kvalitativ metod används för att kvantifiera screeningintensitet för 

undersökta SRI-fonder (se avsnitt 3.4.2 nedan). För att undersöka sambandet används en 

deduktiv metod, det vill säga ett tillvägagångssätt där en forskningsfråga testas med hjälp av 

dess hypoteser (Saunders, Lewis & Thornhill, 2016, s. 51 och s. 714).  

Insamlad data består av sekundärdata och inkluderar artiklar, böcker, information om 

screeningintensitet från Hållbarhetsprofilen samt finansiell information från Morningstar och 

Thomson Reuters Datastream (Datastream). Riskerna med insamlad sekundärdata är att den 

tolkats av andra och således kan innehålla felaktigheter eller på annat sätt vara missvisande 

(Saunders et al., 2016, s. 332 ff). För att minska denna risk används i princip endast publicerade 

artiklar och böcker av väletablerade forskare och författare. Gällande Datastream utgör denna 

källa enligt Saunders et al. (2016, s. 326) en acceptabel sekundärkälla och bör därmed vara 

tillförlitlig och trovärdig. Även Morningstar får anses utgöra en väletablerad och oberoende 

utgivare av bland annat fondinformation. Sammanfattningsvis framstår tillförlitligheten i dessa 

sekundärkällor som hög och datan trovärdig. 

Hållbarhetsprofilen startades av Swesif 2011 och samlar information om Swesifs medlemmars 

fondbolags svenska SRI-fonder. Fondinformationen har skickats in av fonderna själva (Swesif, 

2016a) och viss risk föreligger därför att informationen är felaktig och/eller missvisande. Det 

saknas dock möjlighet att kontrollera informationen. 

3.2 Urval  

Urvalet består av svenska SRI-fonder som listas på Hållbarhetsprofilen samt vars största 

geografiska investeringsregion är Sverige. Vidare begränsas urvalet till SRI-fonder som 

tillämpar negativa screeningkriterier och som i huvudsak investerar i aktier. Aktiefonder 

definieras enligt Fondbolagens definition som de fonder som per den 25 april 2016 investerar 
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minst 85% av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade finansiella instrument 

(Fondbolagen, 2016). Då tidigare studier även omfattar andra SRI-fonder än enbart aktiefonder 

försvåras jämförelser med sådana studier. Samtidigt skapas en mer homogen grupp som lättare 

kan jämföras inbördes samt fonder vars huvudsakliga investeringar sker på samma marknad 

(vilket är till fördel vid användande av Sharpekvoten).  

Genom valda avgränsningar resulterar urvalet i 81 fonder. Från urvalet exkluderas vidare de 

fonder som existerat alltför få månader för att riskjusterad avkastning ska kunna beräknas samt 

SRI-fonder för vilka nödvändig information saknas på Morningstar och/eller Datastream. Totalt 

återstår därefter 75 SRI-fonder (se Bilaga 1 för fullständig urvalsförteckning). 

3.3 Undersökningsperiod 

Utgångspunkten för studiens undersökningsperiod är att definiera en tillräckligt lång 

undersökningsperiod nödvändig för mätning av riskjusterad avkastning (mer än trettio 

observationer för att fördelningen ska vara approximativt normalfördelad). Samtidigt anger inte 

Hållbarhetsprofilen hur screeningintensiteten har förändrats hos undersökta SRI-fonder över 

tid. En längre undersökningsperiod innebär därför större risk att screeningintensiteten hos 

undersökta SRI-fonder har ändrats under undersökningsperioden, vilket bidrar till att begränsa 

undersökningsperioden. Slutligen påverkas undersökningsperioden av eventuell påverkan av 

och minimering av survivorship bias, det vill säga logiska fel som uppstår om endast de fonder 

som finns kvar vid studiens sluttidpunkt inkluderas. För att minimera snedvridning av resultatet 

på grund av survivorship bias väljs en kortare undersökningsperiod än vad som annars hade 

valts om möjlighet hade funnits att kontrollera för sådana fonder. Efter avvägning mellan nu 

nämnda faktorer begränsas undersökningsperioden till: 2013-04-01 - 2016-04-01 (totalt 36 

månader). Vald undersökningsperiod ligger i linje med den undersökningsperiod (omfattande 

fyra år) som tillämpas av Capelle-Blancard och Monjon (2014). 

3.4 Multivariat analys 

Multipel regressionsanalys tillämpas för att analysera effekterna av screeningintensitet på 

riskjusterad avkastning för undersökta SRI-fonder. 
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3.4.1 Riskjusterad avkastning 

Studiens beroende variabel är riskjusterad avkastning för respektive SRI-fond. Riskjusterad 

avkastning beräknas i likhet med tidigare studier (Capelle-Blancard & Monjon, 2014; Barnett 

& Salomon, 2006) enligt Jensens alfa (baserat på CAPM) och modell (1).7 I likhet med flera 

tidigare studier inkluderas även Sharpekvoten enligt modell (4) som mått för riskjusterad 

avkastning i syfte att även beakta eventuell specifik risk (Capelle-Blancard & Monjon, 2014; 

Lee, Humphrey, Benson & Ahn, 2010; Humphrey & Lee, 2011). Enligt Malkiel och Xu (1997) 

kan investerare även ersättas för specifik risk i vissa fall. Eftersom Sharpekvoten mäter 

standardavvikelsen för portföljen inkluderas den totala risken i måttet (vilket kan jämföras med 

Jensens alfa som endast tar hänsyn till den systematiska risken). 

Såväl Jensens alfa som Sharpekvoten baseras på 36 månaders utveckling för respektive SRI-

fond. Månadsdata vad avser faktisk avkastning, marknadsavkastning och avkastning på det 

riskfria placeringsalternativet inhämtas för respektive SRI-fond. Gällande alfavärdet beräknas 

detta i likhet med Capelle-Blancard och Monjon (2014) genom en regression med 

överavkastning (faktisk avkastning minus den riskfria räntan) som beroende variabel och 

marknadspremien (index för perioden minus den riskfria räntan) som oberoende variabel, för 

respektive SRI-fond. Därefter beräknas ett medelvärde för respektive SRI-fonds alfavärde för 

hela undersökningsperioden. Medelvärdet för Jensens alfa används sedermera i regressionerna 

avseende screeningintensitet. För att göra variabeln för riskjusterad avkastning (avseende både 

Jensens alfa och Sharpekvoten) mer normalfördelad och standardisera variansen, omvandlas 

avkastning med hjälp av den naturliga logaritmen.  

Som riskfri ränta för undersökningsperioden används en svensk tremånaders statsskuldväxel 

och som index används SIX Return Index (SIXRX). Utgångspunkten vid valet av riskfri ränta 

var att hitta ett “riskfritt alternativ” i den meningen att utfärdaren av det finansiella instrumentet 

sällan ställer in sina betalningar och att en investerare således kan vara säker på att få sin 

                                                 
7 Viss kritik avseende CAPM har framförts i tidigare studier (se exempelvis Barnett & Salomon (2006) som noterar att CAPM 

möjligen är en alltför förenklad modell men ändå väljer ändå att använda CAPM). Inte helt förvånande noteras därför att vissa 

av de tidigare studierna tillämpar tre- och fyrfaktor alfa, se exempelvis Renneboog et al., 2008b; Renneboog et al., 2011; 

Humphrey & Lee, 2011. Då denna studie i huvudsak utgår från metoden som tillämpas av Capelle-Blancard och Monjon, 2014 

(som i sin tur till stor del bygger på metoden tillämpas av Barnett och Salomon, 2006), används Jensens alfa (baserad på CAPM) 

och Sharpekvoten som mått för riskjusterad avkastning. 
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investering tillbaka med viss ränta (även om det givetvis alltid finns viss risk associerad till 

finansiella instrument) (Bodie et al., 2011, 197 ff). En svensk tremånaders statsskuldväxel får 

antas uppfylla dessa kriterier. Indexet visar den genomsnittliga utvecklingen på 

Stockholmsbörsen (inklusive utdelningar). 

Tabell. 1 

Riskjusterad avkastning för undersökta SRI-fonder 

Tabellen visar deskriptiv statistik avseende Jensens alfa och Sharpekvoten beräknade enligt modell (1) och (4) för 

undersökta SRI-fonder (inkluderande minvärde, maxvärde, medelvärde och standardavvikelse). Beräkningarna för 

Jensens alfa och Sharpekvoten bygger på månatliga logaritmerade värden för faktiskt avkastning samt avseende 

riskfri ränta: en svensk tremånaders statsskuldväxel och avseende index: SIX Return Index (SIXRX). Urvalet 

omfattar 75 fonder. 

Riskjusterad avkastning Min Max  Medelvärde S.D. 

Jensens alfa (%) -1,00 1,40 -0,59 0,456 

Sharpekvoten 0,045 0,541 0,235 0,108 

3.4.2 Screeningintensitet 

Studiens oberoende variabel är screeningintensitet för respektive SRI-fond.8 I likhet med 

tidigare studier (Barnett & Salomon, 2010; Capelle-Blancard & Monjon, 2014; Lee et al., 2010; 

Humphrey & Lee, 2011) kvantifieras screeningintensitet genom antalet screeningkriterier som 

tillämpas av respektive SRI-fond.    

Screeningkriterier i denna studie inkluderar: alkohol, tobak, spel, icke inhumana vapen, 

inhumana vapen, miljö, mänskliga rättigheter, pornografi, korruption och överträdelser av 

internationella normer.9 Om alltför få screeningkriterier skulle väljas är risken att det framstår 

som att SRI-fonderna endast tillämpar en eller ett fåtal screeningkriterier. I syfte att få viss 

spridning i screeningintensitet samt för att lättare kunna jämföra resultatet med tidigare studier 

utgår screeningkriterierna i denna studie i princip från samma screeningkriterier som Barnett 

och Salomon (2006) och Renneboog et al. (2008b) tillämpar. Vissa justeringar har dock gjorts 

                                                 
8 Renneboog et al. (2008b) identifierar istället för en variabel, fyra variabler baserat på screeningtyp (under vilka totalt 21 olika 

screeningkriterier ordnas under grupperna). 
9 Genom att screeningkriterierna tillmäts samma vikt (1 om screeningkiteriet tillämpas och annars 0) görs antagandet att 

screeningkriterierna motsvarar lika stor begränsning av SRI-fondens diversifieringsmöjligheter. 
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för att bättre anpassa screeningkriterierna efter de negativa screeningkriterier som typiskt 

tillämpas av de svenska SRI-fonder som listas på Hållbarhetsprofilen. 

Figur. 1 

Screeningintensitet 

Figuren visar antalet screeningkriterier som tillämpas av undersökta SRI-fonder. Samtliga SRI-fonder tillämpar 

minst en typ av screeningkriterier och en övervägande del (36 fonder) tillämpar två screeningkriterier. Relativt 

många SRI-fonder tillämpar sex respektive sju screeningkriterier. En mindre del av SRI-fonderna tillämpar tre till 

fem respektive åtta screeningkategorier. Ingen av SRI-fonderna tillämpar nio eller tio screeningkriterier. Urvalet 

omfattar totalt 75 svenska SRI-fonder vars största investeringsregion är Sverige. Endast aktiefonder omfattas. 

 

 

 

 

 

 

Figur. 2 

Screeningkriterier 

Figuren visar de screeningkriterier som tillämpas av undersökta SRI-fonder, där x-axeln representerar antalet SRI-

fonder som tillämpar respektive screeningkriterier. Urvalet omfattar totalt 75 svenska SRI-fonder vars största 

investeringsregion är Sverige. Endast aktiefonder omfattas. Figuren visar att en övervägande del av SRI-fonderna 

undviker investeringar i bolag som bryter mot internationella normer eller som bedriver verksamhet avseende 

inhumana vapen. Endast två SRI-fonder uttrycker explicit att de inte investerar i bolag som är associerade med 

korruption, vilket sannolikt kan förklaras av att korruption ofta ingår i brott mot internationella normer och i 

realiteten därför omfattas av “internationella normer”. 
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3.4.3 Kontroll- och dummyvariabler 

Kontrollvariabler används för att rensa för faktorer som systematiskt kan påverka SRI-

fondernas riskjusterade avkastning. I likhet med Capelle-Blancard och Monjon (2014) 

inkluderar studien kontrollvariabler som är vanliga i tidigare studier och har visats vara 

relaterade till fondprestation, inkluderande: fondens ålder10, fondförmögenhet11, och 

förvaltningsavgift12. Eftersom historisk data avseende fondförmögenhet, förvaltningsavgift och 

geografisk placering av investeringar är svårtillgänglig antas dessa data vara konstanta under 

hela undersökningsperioden. Förvaltningsavgift avser den ersättning som fondbolaget tar för 

att förvalta SRI-fonden, i studien angett som procent av fondförmögenheten. Fondförmögenhet 

är den totala summa av tillgångar som SRI-fonden förvaltar mätt i miljoner svenska kronor. För 

de SRI-fonder som angett annan valuta omvandlas valutan till svenska kronor per den dagens 

valutakurs då data inhämtas.  

För att göra variablerna för fondens ålder och fondförmögenhet mer normalfördelade samt 

standardisera variansen, omvandlas fondens ålder och fondförmögenhet med den naturliga 

                                                 
10 Äldre fonder kan ha andra kostnadsstrukturer än yngre fonder. Vidare kan en fond ackumulera erfarenhet över tid, vilket 

enligt Argote (1999) kan vara en värdefull tillgång vid val och förvaltning av portföljer. Ålder inkluderas därför som 

kontrollvariabel.  
11 Som Chen et al. (2004) visar kan en fonds storlek försämra dess prestation. Fondförmögenhet inkluderas därför som 

kontrollvariabel för att fånga upp eventuella effekter kopplade till olika stora fondförmögenheter.  
12 Renneboog et al. (2008b:322) finner att förvaltningsavgift signifikant minskar den riskjusterade avkastningen för SRI-fonder. 

Även Kreander et al. (2005) finner att förvaltningsavgift är en signifikant förklarande variabel avseende Jensens alfa för SRI-

fonder. Därför inkluderas förvaltningsavgift som kontrollvariabel. 
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logaritmen. Ålder anges som antalet månader sedan fonden startades, räknat från 1 april 2013 

till och med 1 april 2016.  

Flertalet SRI-fonder tillämpar utöver negativa screeningkriterier även positiva 

screeningkriterier (exempelvis investeringar i teman eller tillgångar kopplade till hållbar 

utveckling samt normbaserad screening bestående av investeringar utifrån efterlevnad av 

internationella standarder och normer). Vissa SRI-fonder utövar också ägarstyrning vid 

bolagsstämmor genom ägarandelar. För att kontrollera för eventuella effekter av positiva 

screeningkriterier och ägarstyrning, inkluderas två dummyvariabler: positiv screening och 

ägarstyrning. Dessa variabler kan endast anta värdena 0 och 1, där 0 innebär att positiva 

screeningkriterier och/eller ägarstyrning inte tillämpas respektive 1 att positiva 

screeningkriterier och/eller ägarstyrning tillämpas. Uppgifter om dessa variabler inhämtas från 

Hållbarhetsprofilen. 

Tabell. 2 

Kontroll- och dummyvariabler 

Tabellen visar deskriptiv statistik (minvärde, maxvärde, medelvärde och standardavvikelse) avseende 

fondförmögenhet (miljoner svenska kronor), förvaltningsavgift (procent) och ålder (antal månader) per den 1 april 

2016. Urvalet omfattar 75 fonder. 

  Min Max  Medelvärde S.D. 

Fondförmögenhet (MSEK) 
96,5 34253,1 5641,0 7413,1 

Förvaltningsavgift (%) 0,20 2,00 1,18 0,49 

Ålder (månader) 
3 492 159 116 

Positiv screening 
0 1 0,17 0,38 

Ägarstyrning 0 1 0,92 0,27  
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3.5 Regressionsmodeller 

Mot bakgrund av avsnitt 3.4 ovan erhålls följande regressionsmodell avseende ett eventuellt 

negativt linjärt samband: 

RJAi =  α1 +  β1(SCI)i +  β2(POS_SC)i +  β3(ÄGST)i +  β4(ÅLDER)
i

+  β5(FFMG)i 

         + β6(FÖRV)i +  ε 

(5) 

där RJAi är riskjusterad avkastning mätt enligt Jensens alfa respektive Sharpekvoten; SCIi är screeningintensitet 

mätt som antalet screeningkriterier; POS_SCi är en dummyvariabel där 1 anger om positiva screeningkriterier 

tillämpas, annars 0; ÄGSTi är en dummyvariabel där 1 anger om ägarstyrning tillämpas, annars 0; ÅLDERi är 

antalet månader (beräknat som ett genomsnitt för undersökningsperioden) som SRI-fonden existerat; FFMGi är 

den totala summan av tillgångar som SRI-fonden förvaltar mätt i miljoner svenska kronor; samt FÖRVi är den 

ersättning som fondbolaget tar för att förvalta SRI-fonden (uttryckt i procent av fondförmögenheten). 

För att beakta ett eventuellt kurvlinjärt samband formuleras även en andra regressionsmodell 

enligt nedan där screeningintensitet i kvadrat inkluderas. Härigenom möjliggörs för effekten av 

att en ökning av screeningintensiteten påverkar riskjusterad avkastning olika beroende på 

antalet screeningkriterier som tillämpas. 

RJAi =  α1 +  β1(SCI)i + β2(SCI2)i + β3(POS_SC)i +  β4(ÄGST)i + β5(ÅLDER)
i
 

         + β6(FFMG)i + β7(FÖRV)i +  ε 

(6) 

SCI2
i är screeningintensitet2 mätt som antalet screeningkriterier som tillämpas i kvadrat; samt där övriga variabler 

har har de betydelser som anges i modell (5) ovan. 

Såväl den linjära som den kvadratiska regressionen utförs, i likhet med Barnett och Salomon 

(2006), med ordinary least square-metoden (OLS-metoden). 
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4. Resultat och analys 

Nedan följer resultat och analys avseende regressionsmodell (5) och (6). 

Tabell. 3 

Linjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning 

Tabellen visar resultaten från OLS-regressionen för riskjusterad avkastning, mätt som Jensens alfa respektive 

Sharpekvoten, enligt modell (5). Tabellen visar de oberoende variablernas skattade koefficienter, det vill säga de 

oberoende variablernas effekt på riskjusterad avkastning under kontroll för kontrollvariablerna (K). Urvalet 

omfattar 75 svenska SRI-fonder vars huvudsakliga investeringsområde är Sverige. Data erhålls från Datastream, 

Morningstar och Hållbarhetsprofilen. (D) avser dummyvariabler. Robusta standardfel anges under de skattade 

koefficienterna och i parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10 %, 5% och 1% nivån. 

  
Jensens alfa Sharpekvot 

Screeningintensitet -0,005 -0,001 

  (0,028) (0,007) 

Positiv screening (D) -0,259 -0,084** 

  (0,176) (0,041) 

Ägarstyrning (D) -0,291 -0,064 

 0,241  (0,056) 

Ålder (K) -0,080* -0,031** 

  (0,043) (0,010) 

Fondförmögenhet (K) 0,107* 0,023* 

  (0,40) (0,009) 

Förvaltningsavgift (K) 0,387*** 0,07589** 

  (0,102) (2,374) 

Konstant -0,666 0,18* 

   (0,439) (1,02) 

R2 0,209 0,235 

Antal observationer 75 75 

Koefficienten för screeningintensitet (SCI) är negativ men statistiskt insignifikant, det vill säga 

det finns inget säkerställt samband mellan screeningintensitet och Jensens alpha respektive 

Sharpekvoten; skattade koefficienter är -0,005 respektive -0,001 med Jensens alfa respektive 
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Sharpekvoten som beroende variabel. Värdet -0,005 och -0,001 innebär att varje ökning i 

screeningintensitet är korrelerad med en minskning om -0,005 procentenheter respektive -0,001 

enheter för riskjusterad avkastning (mätt över treårsperioden enligt Jensens alfa respektive 

Sharpekvoten). Givet den mycket begränsade korrelationen (särskilt för Sharpekvoten), tycks 

alltså högre screeningintensitet i form av ytterligare negativa screeningkriterier inte påverka 

riskjusterad avkastning för undersökta SRI-fonder (förutsatt att de andra variablerna hålls 

konstanta under samma period). Den mycket begränsade korrelationen mellan 

screeningintensitet och Jensens alfa synliggörs genom spridningsdiagrammet nedan. Utöver 

korrelationen kan i tabellen även utläsas i vilken utsträckning variationen i screeningintensitet 

förklarar variationen i riskjusterad avkastning.13 Enligt tabellen kan utläsas att 20,9 % 

respektive 23,5 % av variationen i riskjusterad avkastning mätt enligt Jensens alfa respektive 

Sharpekvoten, förklaras av screeningintensiteten. Dessa procenttal ligger något lägre än tidigare 

studier (exempelvis Capelle-Blancard och Monjon (2014) som erhåller R2-värden om mellan 

46,4 % och 57,2 %). 

Figur. 3 

Spridning Jensens alfa 

Figuren visar spridningen när Jensens alfa används som mått för riskjusterad avkastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Ett justerat mått för R2 används för att minska risken för att den förklarande variansen överskattas.  
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Tabell. 4 

Kurvlinjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning 

Tabellen visar resultaten från OLS-regressionen för riskjusterad avkastning, mätt som Jensens alfa respektive 

Sharpekvoten enligt modell (6). Tabellen visar de oberoende variablernas skattade koefficienter, det vill säga de 

oberoende variablernas effekt på riskjusterad avkastning under kontroll för kontrollvariablerna (K). Urvalet 

omfattar 75 svenska SRI-fonder vars huvudsakliga investeringsområde är Sverige. Data erhålls från Datastream, 

Morningstar och Hållbarhetsprofilen. (D) avser dummyvariabler. Robusta standardfel anges under de skattade 

koefficienterna och i parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10 %, 5% och 1% nivån. 

  
Jensens alfa Sharpekvot 

Screeningintensitet -0,087 -0,004 

  (0,142) (0,033) 

Screeningintensitet2 0,010 0,000 

 (0,016) (0.004) 

Positiv screening (D) -0,245 -0,084** 

  (0,178) (0,042) 

Ägarstyrning (D) -0,268 -0,063 

  (0,245) (0,057) 

Ålder (K) -0,074 -0,031** 

  (0,044) (0,010) 

Fondförmögenhet (K) 0.104** 0,023** 

  (0,041) (0,010) 

Förvaltningsavgift (K) 0,387*** 0,07589** 

 (0,102) (2,392) 

Konstant -0,571 0,184* 

  (0,469) (0,110) 

R2 0,201 0,224 

Antal observationer 75 75 

Koefficienten för screeningintensitet2 (SCI2) är positiv avseende Jensens alfa men statistiskt 

insignifikant, det villa säga det finns inget säkerställt samband mellan screeningintensitet2 och 

Jensens alpha; skattade koefficienter är 0,01 respektive 0,00 med Jensens alfa respektive 

Sharpekvoten som beroende variabel. Värdet 0,01 innebär att varje ökning i screeningkriterier 

i kvadrat är korrelerad med en ökning om 0,01 procentenheter för riskjusterad avkastning (mätt 

som genomsnittlig månatlig avkastning över treårsperioden enligt Jensens alfa). Givet den 
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mycket begränsade korrelationen för Jensens alfa (och obefintliga korrelationen avseende 

Sharpekvoten), tycks alltså högre screeningintensitet inte påverka riskjusterad avkastning för 

SRI-fonderna och något kurvlinjärt samband kan inte påvisas. Enligt tabellen kan även utläsas 

att 20,1 % respektive 22,4 % av variationen i riskjusterad avkastning mätt enligt Jensens alfa 

respektive Sharpekvoten, förklaras av screeningintensiteten. R2 ligger något lägre jämfört med 

tidigare studier. Sammanfattningsvis finner denna studie därför inte bevis för att 

screeningintensitet har en tilltagande positiv eller negativ effekt på riskjusterad avkastning i 

takt med ökat antal screeningkriterier. 

Figur. 4 

Spridning Jensens alfa 

Diagrammet nedan visar spridningen när Jensens alfa används som mått för riskjusterad avkastning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spridningsdiagrammet ovan indikerar förvisso ett marginellt kurvlinjärt samband när 

riskjusterad avkastning mäts som Jensens alfa, men bör ses mot bakgrund av den låga skala 

som används för y-axeln (och bör därför inte tolkas som att föreligger ett kurvlinjärt samband i 

den mening som påvisats i tidigare studier).  

I studien testas även att dela in SRI-fonderna i två grupper, varav den första gruppen består av 

de SRI-fonder som tillämpar en till fyra screeningkriterier och grupp två består av de SRI-
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fonder som tillämpar fem till åtta screeningkriterier. Inte heller då påvisas något samband 

mellan riskjusterad avkastning och screeningintensitet. 

Även om ett negativt linjärt samband eller kurvlinjärt samband hade påvisats, är koefficienten 

för screeningintensitet och screeningintensitet2 inte signifikanta vilket innebär att om slutsatser 

skulle dras om en större population (exempelvis samtliga svenska SRI-fonder som uppfyller 

kraven för vårt urval men som inte är listade på Hållbarhetsprofilen), kan det inte styrkas om 

det faktiskt föreligger en effekt på riskjusterad avkastning. Vidare visar testet Q-Q plot i IBM 

SPSS Statistics att beräknade värden för Jensens alfa och Sharpekvoten inte är normalfördelade 

(men att kravet på homoskedastictiet i och för sig är uppfyllt). Det innebär att även om det 

förelegat ett statistiskt signifikant samband, hade effekten inte med statistisk säkerhet kunnat 

förklaras av screeningintensiteten för SRI-fonderna.  

Slutligen konstateras att koefficienten för flera av kontrollvariablerna visar, något 

överraskande, på en positiv (och avseende förvaltningsavgift, signifikant) effekt hos 

riskjusterad avkastning. 
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5. Diskussion   

Utifrån teori och tidigare studier som presenteras i kapitel 2 förväntades ett negativt linjärt 

samband eller ett kurvlinjärt samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning. 

Ett negativt linjärt samband förväntades mot bakgrund av screeningkriteriers eventuella 

begränsningar på undersökta SRI-fonders diversifieringsmöjligheter. Samtidigt kunde ett 

kurvlinjärt samband motiveras av att högre screeningintensitet kan leda till bättre och mer 

affärsnyttiga investeringar och, i linje med intressentmodellen, medföra positiva effekter på 

riskjusterad avkastning.  

Som framgår av resultatet i kapitel 4 ovan avviker resultatet från dessa teoretiska förväntningar 

och hypoteser. Det resultat som erhålls när Jensens alfa och Sharpekvoten används som 

beroende variabler indikerar att det inte föreligger något samband mellan screeningintensitet 

och riskjusterad avkastning och kan tolkas som att det inte finns någon optimal 

screeningintensitet för undersökta SRI-fonder. Resultatet strider mot merparten av tidigare 

studier, som funnit ett negativt linjärt samband samt, i några fall, ett kurvlinjärt samband.   

Det finns olika anledningar till att denna studie, till skillnad från merparten av tidigare studier, 

inte finner något samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning. Den mest 

långtgående förklaringen är att det över huvud taget inte finns något samband mellan svenska 

SRI-fonders screeningintensitet och riskjusterad avkastning. I sådana fall bör inte heller 

samband finnas mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning hos undersökta SRI-

fonder. I linje med detta konstaterar Revelli och Vivianni (2015, s. 169) att SRI-fonders 

eventuella framgångar eller misslyckanden snarare kan förklaras av fondförvaltares expertis 

och förmåga att utarbeta framgångsrika investeringsstrategier som maximerar avkastningen för 

fonden.  

En mindre långtgående förklaring är att tillämpade screeningkriterier inte begränsar undersökta 

SRI-fonders diversifieringsmöjligheter så till den grad att de får genomslag för den riskjusterade 

avkastningen. I linje härmed noterar Revelli och Viviani (2015, s. 170) att om SRI-fonders 

screeningkriterier inte är särskilt begränsande, kommer SRI-fonderna att efterlikna 

konventionella fonder. Samtidigt finns det inget, enligt vad som gått att finna, som tyder på att 

svenska SRI-fonder tillämpar mindre begränsande screeningkriterier än de utländska SRI-
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fonder som omfattas av tidigare studier. Som tidigare konstaterats nämner dessutom Barnett 

och Salomon (2006, s. 1103 f.) att diversifiering bör kunna uppnås även vid relativt lågt antal 

tillgångar (och att SRI-fonder således bör kunna vara fullgott diversifierade ändå).  

Alternativt kan tänkas att diversifiering inte har den effekt på riskjusterad avkastning som antas 

i de tidigare studier som legat till grund för denna studie. Revelli och Viviani (2015, s. 161) 

(med hänvisning till Merton, 1987) konstaterar exempelvis att begränsad diversifiering inte 

nödvändigtvis påverkar riskjusterad avkastning hos SRI-fonder samt att SRI-fonder möjligen 

besitter asymmetrisk information som medför att begränsad diversifiering inte får samma 

genomslag på riskjusterad avkastning. 

Det finns möjligen även motsägelser i att kombinera MPT med intressentmodellen. 

Intressentmodellen betonar eventuella fördelar med att investera i företag med positiva 

intressentrelationer. MPT däremot, är en finansteori med fokus på differentiering genom 

kovarians mellan tillgångar. Att tidigare studier har visat på olika resultat kan möjligen förklaras 

av att det inte är helt klart hur MPT och intressentmodellen samverkar för att förklara eventuella 

samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning. 

Slutligen är det inte osannolikt att anta att marknaden för SRI-fonder förändras över tiden 

genom att oförutsedda händelser inträffar. Kovarians mellan tillgångar kan därmed förändras 

vilket i sin tur kan påverka riskjusterad avkastning och påverka möjligheten att hitta samband 

mellan sistnämnda variabel och screeningintensitet. 

Utöver de skäl som presenterats ovan kan det finnas metodologiska skäl till att denna studie, 

till skillnad från tidigare studier, inte finner något samband mellan screeningintensitet och 

riskjusterad avkastning. Ett sådant skäl är att de negativa screeningkriterier som används i denna 

studie är anpassade efter de screeningkriterier som tillämpas av SRI-fonder på den svenska 

marknaden och därmed inte är helt jämförbara med de screeningkriterier som tillämpas i 

tidigare studier. Flera negativa screeningkriterier som används i tidigare studier tillämpas inte 

av undersökta SRI-fonder, däribland: djurförsök, fläskkött, aborter/preventivmedel, oansvariga 

operationer i utlandet, exkludering av ogifta par, och räntebaserade finansiella institutioner. 

Vidare tillämpar en stor del av undersökta SRI-fonder, screeningkriterierna ”internationella 

normer” samt ”inhumana vapen”. Spridningen mellan olika screeningkriterier är således relativt 
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begränsad och kan möjligen försvåra möjligheterna att finna samband. Samtidigt noteras att 

undersökta SRI-fonder i tidigare studier (Capelle-Blancard & Monjon, 2014) visar på ungefär 

lika begränsad spridning bland fondernas screeningintensitet, med en övervägande del av SRI-

fonderna som tillämpar 0 respektive 1 negativa screeningkriterier. Capelle-Blancard och 

Monjon (2014) finner ett samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning trots 

begränsad spridning - vilket talar för att liknande samband, om allt annat är lika, även borde 

kunna identifieras för denna studies urval.  

Vad gäller undersökningsperioden är den relativt kort jämfört med tidigare studier (som sträcker 

sig över perioder mellan tio till trettio år). Möjligt är att en längre undersökningsperiod (och 

således fler observationer) krävs för att påvisa tydligare samband. Samtidigt visar åtminstone 

Capelle-Blancard och Monjon (2014) att en relativt kort undersökningsperiod (fyra år) var 

tillräcklig för att påvisa samband. Med undantag för Capelle-Blancard och Monjons (2014) 

studie, utfördes samtliga tidigare studier mellan 1980-2000. Det är möjligt att de förutsättningar 

som förelåg när sambanden uppmättes kan ha förändrats så att ett eventuellt samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning ser annorlunda ut idag. 

Slutligen noteras att samtliga screeningkriterier i denna studie tillmäts samma vikt. Det innebär 

att åtaganden att inte investera i exempelvis tobak tillmäts samma vikt som åtagandet att inte 

investera i kärnvapen. Om olika screeningkriterier begränsar en SRI-fonds 

diversifieringsmöjligheter i olika utsträckning, kan  också tänkas att olika screeningkriterier 

påverkar riskjusterad avkastning i olika grad. Det kan därför inte uteslutas att det finns ett 

negativt linjärt samband för en eller flera kategorier av negativa screeningkriterier och 

riskjusterad avkastning, men att samband helt saknas eller ser annorlunda ut för andra kriterier.   
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6. Slutsatser och förslag på vidare studier 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan screeningintensitet och riskjusterad 

avkastning hos en grupp svenska SRI-fonder. Frågan om ett eventuellt samband mellan 

screeningintensitet och riskjusterad avkastning diskuteras ofta med utgångspunkt i MPT och 

intressentmodellen. För att uppfylla syftet används två regressionsmodeller, baserade på 

tidigare studier. En modell för att testa för ett linjärt samband och en modell för att testa för ett 

kurvlinjärt samband. En empirisk studie utförs omfattande 75 svenska SRI-fonder med Sverige 

som största investeringsområde, under perioden 2013-04-01 - 2016-04-01. Resultatet påvisar 

inget samband screeningintensitet och riskjusterad avkastning för undersökta SRI-fonder. 

6.2 Trovärdighet och begränsningar 

Den metod och de regressionsmodeller som används i studien bygger i huvudsak på de modeller 

som tidigare studier har använt. Detta bidrar till att stärka denna studies reliabilitet. Det är dock 

viktigt att påpeka att det finns olika definitioner av vad som utgör en SRI-fond, att tidigare 

studier har inhämtat information från olika källor samt att regressionsmodeller för att undersöka 

sambandet specificeras på något olika sätt.  

I linje med tidigare studier har en kvantitativ metod med kvalitativa inslag, använts. En 

kvantitativ metod som använder sekundärdata minimerar risken för den typ av bias som kan 

härledas till egenhändig insamling av data, vilket ökar studiens trovärdighet. Då data är 

insamlad från Datastream, Morningstar och Hållbarhetsprofilen, tillåter det att andra studier 

kan replikera denna och erhålla liknande resultat. 

Som diskuteras ovan i kapitel 5, föreligger möjligen även vissa metodologiska begränsningar 

vad avser definierade screeningkriterier, undersökningsperiod och att screeningkriterierna i 

denna studie tillmäts samma vikt. 
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6.3 Implikationer  

Internationell rapportering och studier visar, som ovan nämnts, att SRI-fonder och negativ 

screening ökar i omfattning. Resultatet i denna studie kan få betydelse för såväl fondsparare 

som förvaltare av svenska SRI-fonder då avsaknaden av samband indikerar att det inte 

föreligger någon historiskt optimal screeningintensitet för undersökta SRI-fonder. Resultatet 

belyser vidare det undersökta sambandet för ett på den svenska marknaden relativt outforskat 

område, och kan därför vara användbart även för akademiker som grund för vidare studier. Viss 

försiktighet bör dock vidtas när slutsatser dras om resultatet då flertalet omständigheter kan 

bidra till att förklara varför något samband inte påvisas. Vidare krävs ytterligare studier innan 

slutsatser kan dras om samtliga svenska SRI-fonder som listas på Hållbarhetsprofilen. 

6.3 Förslag på vidare studier 

Studier avseende samband mellan screeningintensitet och riskjusterad avkastning för svenska 

SRI-fonder utgör ett relativt outforskat område. Utrymme finns därför för ytterligare studier 

avseende svenska SRI-fonder - både vad avser avgränsade urvalsgrupper men även stickprov 

där slutsatser ämnas dras om svenska SRI-fonder generellt.  

Det vore även intressant att undersöka om det finns geografiska orsaker till skillnaderna i 

resultat (då tidigare studier avser SRI-fonder lokaliserade i andra geografiska områden). Vidare 

vore det av intresse att undersöka möjlig viktning av screeningkriterier där vissa 

screeningkriterier ges större tyngd än andra kategorier vid beräkning av screeningintensiteten 

(för att bättre spegla att vissa screeningkriterier kan antas begränsa diversifieringsmöjligheterna 

mer än andra). Slutligen vore det intressant att undersöka samma urval med mer avancerade 

tre- och fyrfaktormodeller för att se om annat resultat erhålls. 

 

 

  



30 

 

Referenser  

Argote, L. 1999. ”Organizational learning: Creating, retaining and transferring knowledge”, 

Boston, MA: Kluwer. 

 

Barnett, M.L. & Salomon R.M. 2006. “Beyond dichotomy: the curvilinear relationship between 

social responsibility and financial performance”, Strategic Management Journal, vol. 27, nr. 

11, s. 1101–1122. 

 

Bauer, R., Koedjik, K. & Otten, R. 2005. “International evidence on ethical mutual fund 

performance and investment style”, Journal of Banking & Finance, vol. 29, nr. 7, s. 1751-1767. 

 

Black, F. 1986. ”Noise”. Journal of Finance, vol. 41, nr 3, s. 529 - 543. 

 

Bodie Z., Kane A. & Marcus A. 2011. Investments and portfolio management, Global edition, 

New York: McGraw-Hill. 

 

Capelle-Blancard, G. & Monjon S. 2014. “The Performance of Socially Responsible Funds: 

Does the Screening Process Matter? European Financial Management, vol. 20, nr. 3, s. 494-

520. 

 

Chen, J., Hong, H., Huang, M. & Kubik, J. 2004. ”Does fund size erode mutual fund 

performance? The role of liquidity and organization”, American Economic Review, vol. 94, s. 

1276-1302. 

 

diBartolomeo, D. & Kurtz, L. 1999. “Managing risk exposures of socially screened portfolios”, 

Northfield Information Services Working Paper. 

 

Donaldson, T. & Preston, L.E. 1995. “The stakeholder theory of the corporation: Concepts, 

evidence, and implications”, Academy of Management Review, vol. 20, nr. 1, s. 65-91. 

 

Eurosif. 2012. ”SRI Study 2012”. Hämtad 2016-06-01.  

http://www.eurosif.org/publication/european-sri-study-2012/ 

  

Eurosif. 2014. ”SRI Study 2014”. Hämtad: 2016-04-14. 

http://www.eurosif.org/our-work/research/sri/european-sri-study-2014/ 

 

Fama, E.F. 1971. “Risk, return, and equilibrium”, Journal of Political Economy, vol. 79, nr. 1, 

s. 30-55. 

 

Fama, E. F. 1991. “Efficient Capital Markets II”, The Journal of Finance, vol. 46, nr. 5, s. 1575-

1617. 

 

Fama, E. F. 1998. “Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance”, Journal 

of Financial Economics, vol. 49, nr. 3, s. 283-306. 

 

Fombrun, C.J. 1996. Reputation: Realizing value from the corporate image, Boston, MA: 

Harvard Business School Press. 



31 

 

 

Fondbolagen. 2016. “Fondspecial: Fonder och risk”. Hämtad: 2016-05-12. 

http://www.fondbolagen.se/PageFiles/833/Fondspecial%20Fonder%20och%20risk%2013011

0.pdf 

 

Francis J., Clark K. & Dongcheol K. 2013. Modern Portfolio Theory: Foundations, analysis 

and new developments, New Jersey: Wiley Finance.  

 

Freeman, R.E. 1984. Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman. 

 

Garhghori P. & Ooi, E. 2015. “The relationship between screening intensity and performance 

of social responsible investment funds” ur Handbook of environmental and sustainable finance, 

Academic Press.  

 

Humphrey, J.E. & Lee, D.D. 2011. “Australian socially responsible funds: performance, risk 

and screening intensity”, Journal of Business Ethics, vol. 102, nr. 4, s. 519-531. 

 

Jensen, M.C. 1968. “The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964”, Journal of 

Finance, Vol. 23, nr. 2, s. 389-486. 

 

Jensen, M. C. 2002. “Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective 

Function”, Business Ethics Quarterly, vol 12, nr. 2, s 235-256. 

 

Kreander, N., Gray, R.H. Power, D.M. & Sinclair, C.D. 2005. ”Evaluating the performance of 

ethical and non-ethical funds: a matched pair analysis”, Journal of Business Finance and 

Accounting, vol. 32, nr. 7-8, s. 1465-1493. 

 

Lee, D.D., Humphrey, J.E., Benson, K.L. & Ahn, J.Y.K. 2010. “Socially responsible 

investment fund performance: the impact of screening intensity”, Accounting & Finance, vol. 

50 nr. 2, s. 351-370. 

 

Malkiel, B.G. & Xu, Y. 1997. “Risk and return revisited”, Journal of Portfolio Management, 

vol. 23 nr. 3, s. 9–14. 

 

Malkiel, B.G. 2003. “The Efficient Market Hypothesis and Its Critics”, The Journal of 

Economic Perspectives, vol. 17, nr. 1, s. 59-82. 

 

Merton, R.C. (1987). ”A simple model of capital market equilibrium with incomplete 

information”, Journal of Finance, nr. 42, s. 483–510. 

 

Novethic. 2015. Profiles of responsible investment in Europe. Hämtad: 2016-04-14. 

http://www.novethic.com/fileadmin/user_upload/tx_ausynovethicetudes/pdf_complets/2015_r

esponsible_investors_survey.pdf 

 

Renneboog, L., Ter Horst, J. & Zhang, C. 2008a. “Socially responsible investments: 

Institutional aspects, performance, and investor behavior”, Journal of Banking & Finance, vol. 

32 nr. 9, s. 1723-1742. 

 



32 

 

Renneboog, L., Ter Horst, J. & Zhang, C. 2008b. “The price of ethics and stakeholder 

governance: The performance of socially responsible mutual funds”, Journal of Corporate 

Finance, vol. 14, nr. 3, s. 302-322. 

 

Renneboog, L., Ter Horst, J. & Zhang, C. 2011.” Is ethical money financially smart? 

Nonfinancial attributes and money flows of socially responsible investment funds”, Journal of 

Financial Intermediation, vol 20, nr. 4, s. 562-588. 

 

Revelli, C. & Viviani, L. 2015. “Financial performance of socially responsible investing (SRI): 

what have we learned? A meta-analysis”, Business Ethics: A European Review, vol. 24, nr. 2, 

s. 158-185. 

 

Richardson, B.J. 2009. “Keeping ethical investment ethical: Regulatory issues for investing for 

sustainability”, Journal of Business Ethics, vol. 87, nr. 4, s. 555-572. 

 

Sandberg, J., Juravle, C., Hedesström, T.M., Hamilton, I. 2009. ”The heterogeneity of socially 

responsible investment”, Journal of Business Ethics, vol. 87, nr. 4, s. 519-533. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2016. Research Methods for Business Students, 

Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Sharpe, W.F. 1964. “Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of 

risk”, Journal of Finance, vol. 19, nr. 3, s. 425-442. 

 

Swesif. 2016a. “Frågor och svar om hållbarhetsprofilen”. Hämtad: 2016-04-21. 

http://www.swesif.org/hallbarhetsprofilen/fragor-svar/  

 

Swesif. 2016b. “Vad är hållbara och ansvarsfulla investeringar”. Hämtad: 2016-04-21. 

http://www.swesif.org/om-swesif/vad-ar-hallbara-och-ansvarfulla-investeringar/ 

 

Vigeo. 2015. “2015: Continued rapid growth for Green, Social and Ethical Retail Funds in 

Europe.” Hämtad: 2016-04-14. 

http://www.vigeo.com/csr-rating-agency/en/2015-poursuite-de-la-croissance-des-fonds-isr-

europeens-dedies-aux-particuliers  

 

  



33 

 

Bilaga 1 

Urvalsförteckning 

SE0000735789 Aktie-Ansvar Sverige Aktie-Ansvar AB 

SE0000731135 Cicero SRI Sverige Cicero Fonder AB 

SE0001338799 Cliens Sverige A Cliens Kapitalförvaltning 

SE0004869626 Cliens Sverige B Cliens Kapitalförvaltning 

SE0004869634 Cliens Sverige C Cliens Kapitalförvaltning 

SE0003910314 Cliens Sverige Fokus A Cliens Kapitalförvaltning 

SE0006964763 Cliens Sverige Fokus B Cliens Kapitalförvaltning 

SE0000540593 Folksam LO Sverige Swedbank Robur Fonder AB 

SE0000540619 Folksam LO Västfonden Swedbank Robur Fonder AB 

SE0001466368 Handelsbanken Sverige Index Criteria Handelsbanken Fonder AB 

SE0003788587 Handelsbanken Sverige OMXSB Index Handelsbanken Fonder AB 

SE0000582025 Handelsbanken Sverigefond Index Handelsbanken Fonder AB 

SE0000885105 KPA Etisk Aktiefond Swedbank Robur Fonder AB 

SE0003462126 Lannebo Utdelningsfond Lannebo Fonder 

SE0001112749 Lärarfond 21-44 år E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0004330181 Nordea Institutionella Aktiefonden Sverige Nordea Funds Ab 

SE0000625238 Nordea Swedish Stars Nordea Funds Ab 

NO0010585276 ODIN Fastighet I ODIN Forvaltning AS 

SE0000432759 Skandia Cancerfonden Skandia Fonder AB 

SE0000529992 SPP Aktiefond Sverige SPP Fonder AB 

SE0000709016 Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Fonder AB 

SE0000708950 Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Fonder AB 

SE0001463449 Öhman Etisk Index Sverige E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0000432775 Öhman Småbolagsfond E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0005281953 Öhman Sverige Hållbar E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0000810806 Öhman Sverige Koncis E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0005621372 Öhman Sverige Marknad E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0000493512 Öhman Sverigefond E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0000432767 Öhman Sverigefond 2 E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0000432809 Öhman Sweden Micro Cap E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0001185000 AMF Aktiefond Småbolag AMF Fonder 

SE0000739195 AMF Aktiefond Sverige AMF Fonder 

SE0000739161 AMF Aktiefond Världen AMF Fonder 

SE0004392025 Carnegie Småbolagsfond Carnegie Fonder 

SE0002096545 Enter Select Enter Fonder 

SE0001172362 Enter Select Pro Enter Fonder 

SE0000813917 Enter Sverige Enter Fonder 

SE0002800276 GodFond Sverige&Världen SPP Fonder AB 

SE0000900169 Handelsbanken AstraZeneca Handelsbanken Fonder AB 
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SE0000355968 

Handelsbanken Bosparfonden 

Bostadsrätterna Handelsbanken Fonder AB 

SE0005991700 Handelsbanken Norden Selektiv Handelsbanken Fonder AB 

SE0000356230 Handelsbanken Nordenfond Handelsbanken Fonder AB 

SE0000356065 Handelsbanken Svenska Småbolag Handelsbanken Fonder AB 

SE0005965639 Handelsbanken Sverige Selektiv Handelsbanken Fonder AB 

SE0000582033 Handelsbanken Sverigefond Handelsbanken Fonder AB 

SE0000740698 Lannebo Småbolag Lannebo Fonder 

SE0000740680 Lannebo Sverige Lannebo Fonder 

SE0005034949 Lannebo Sverige Flexibel Lannebo Fonder 

SE0002686584 Lannebo Sverige Plus Lannebo Fonder 

SE0000837338 Länsförsäkringar Fastighetsfond Länsförsäkringar 

SE0000837239 Länsförsäkringar Småbolag Sverige Länsförsäkringar 

SE0000837221 Länsförsäkringar Sverige Aktiv Länsförsäkringar 

SE0002656611 Länsförsäkringar Sverige Index Länsförsäkringar 

LU1152060015 Movestic Sverige Movestic 

SE0000427874 Nordea Alfa Nordea Funds Ab 

SE0000427882 Nordea Olympiafond Nordea Funds Ab 

FI0008813365 Nordea Småbolagsfond Norden Nordea Funds Ab 

SE0003653302 Nordea Småbolagsfond Sverige Nordea Funds Ab 

FI4000088000 Nordea Swedish Ideas Equity Nordea Funds Ab 

NO0008000155 ODIN Norden ODIN Forvaltning AS 

NO0008000023 ODIN Sverige ODIN Forvaltning AS 

LU0385664312 SEB Nordenfond Småbolag - Lux SEB 

SE0000984197 SEB Sverige Expanderad SEB 

SE0000434201 SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk SEB 

SE0001838004 SEB Swedish Value Fund SEB 

SE0004578623 Öhman Index Sverige E. Öhman J:or Fonder AB 

SE0004296515 Alfred Berg Fastighetsfond Norden A Alfred Berg 

SE0000709271 Alfred Berg Sverige Plus A Alfred Berg 

SE0000569709 

Danske Invest Aktiv Förmögenhets-

förvaltning Danske Invest 

SE0000916991 Danske Invest Horisont Aktie Danske Invest 

SE0000569691 Danske Invest Sverige Danske Invest 

SE0005497526 Danske Invest Sverige Beta Danske Invest 

SE0001472937 Danske Invest Sverige Fokus Danske Invest 

SE0000428336 Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge 

NO0008000015 ODIN Maritim ODIN Forvaltning AS 

SE0000493520 Öhman Hjärt-Lungfond E. Öhman J:or Fonder AB 
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Bilaga 2 

Normalfördelning och homoskedasticitet 

Figur 1. Homoskedasticitet när Sharpekvoten används som mått för riskjusterad avkastning 

Figuren nedan visar resultatet av homoskedasticitetstest när riskjusterad avkastning mäts genom Sharpekvoten. 

Testet visar att variansen hos feltermerna är relativt konstant och således är relativt homoskedastiska. Testet 

utfördes på hela urvalet omfattande 75 svenska SRI-fonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Q-Q plot test när Sharpekvoten används som mått för riskjusterad avkastning  

Figuren nedan visar resultatet av Q-Q plot som test för normalfördelning när Sharpekvoten används som mått för 

riskjusterad avkastning. Testet visar att normalfördelning inte föreligger. Testet utfördes på hela urvalet 

omfattande 75 svenska SRI-fonder.  

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Figur 3. Homoskedasticitet när Jensens alfa används som mått för riskjusterad avkastning 

Figuren nedan visar resultatet av homoskedasticitetstest när riskjusterad avkastning mäts genom Jensens alfa. 

Testet visar att variansen hos feltermerna är relativt konstant och således är relativt homoskedastiska. Testet 

utfördes på hela urvalet omfattande 75 svenska SRI-fonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Q-Q plot test när Jensens alfa används som mått för riskjusterad avkastning  

Figuren nedan visar resultatet av Q-Q plot som test för normalfördelning när Jensens alfa används som mått för 

riskjusterad avkastning. Testet visar att normalfördelning inte föreligger. Testet utfördes på hela urvalet 

omfattande 75 svenska SRI-fonder.  

 

 


