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Sammanfattning 

Titel: ”Socially Responsible Investment” samhällsnytta vs avkastning – en komparativ studie om 

hur SRI-fonder presterar i förhållande till konventionella fonder under en finanskris.  

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi.  

Författare: Martin Frid och Erik Mattsson  

Handledare: Peter Lindberg.  

Datum: 2017-05-30.  

 

Syfte: Arbetets syfte är att undersöka hur svenska fonder med avseende på “Socially Responsible 

Investment” presterar jämfört med svenska konventionella fonder under en finanskris. 

 

Metod: Studien har varit av kvantitativ karaktär, där en komparativ forskningsdesign har utgjort 

grunden för undersökningen. Vi har samlat in sekundärdata under en sexårsperiod, från 2007-01-01 

till och med 2012-12-31, för att kunna undersöka hur de två fondgrupperna presterade både under 

finanskris och efteråt. För att jämföra fonderna konstruerade vi två likaviktade portföljer, varpå vi 

beräknade portföljernas riskjusterade avkastning, utifrån tre olika mått, som vi ställde mot varandra 

för att kunna se hur SRI-fonderna presterade jämfört med de konventionella fonderna.  

 

Resultat och slutsats: Vårt resultat visar att konventionella fonder hade varit att föredra under 

finanskrisen utifrån den faktiska avkastningen. Om vi däremot justerar avkastningen efter risk, 

vilket blir mer rättvist, uppvisade SRI-portföljen högre riskjusterad avkastning på samtliga tre mått, 

såväl under finanskrisen som under perioden utan finanskris. Vi drar således slutsatsen att SRI-

fonder presterar bättre än konventionella fonder under en finanskris.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning kan vara att göra forskningen ännu 

mer omfattande och beräkna riskjusterad avkastning under fler kriser, eller att göra en liknande 

studie för respektive land i Norden och sedan jämföra för att se hur de nordiska ländernas SRI-

fonder presterar i förhållande till varandra.  

 

Uppsatsens bidrag: Studien ger ett unikt teoretiskt bidrag om att svenska SRI-fonder genererar en 

högre riskjusterad avkastning än svenska konventionella under finanskris, men även under perioden 

utan finanskris. Praktiskt bidrag är huvudsakligen att svenska investerare som vill tänka hållbart 

och etiskt i sina investeringar inte behöver ge upp avkastning i utbyte mot samhällsnytta.  

Nyckelord: SRI, Socially Responsible Investment, Aktiefond, Fondprestation, Finanskris 

 



 
 

Abstract 

Title: ”Socially Responsible Investment” Social benefit vs returns – a comparative study of how 

SRI-funds perform in comparison to conventional funds during a financial crisis.  

Grade: Bachelor thesis in Business administration.  

Authors: Martin Frid and Erik Mattsson  

Supervisor: Peter Lindberg.  

Date: 2017-05-30.  

 

Aim: The aim of this thesis is to investigate how Swedish SRI-funds perform in comparison to 

Swedish conventional funds, during a financial crisis. 

 

Method: This thesis has been of a quantitative nature, in which a comparative research design has 

been the foundation of our investigation. We have collected secondary data for a six-year period, 

starting from 2007-01-01 through 2012-12-31, to investigate how the two fund categories per-

formed, both during and afterwards. In order to compare the funds we designed two equilibrium 

portfolios, and then we calculated the portfolio’s risk-adjusted returns, based on three different 

measures we opposed to see how the SRI-funds performed compared to conventional funds.  

 

Results and conclusions: Our results show that conventional funds had been preferable during the 

financial crisis based on actual returns. On the other hand, if we adjust the return on risk, which 

becomes fairer, the SRI-portfolio showed higher risk-adjusted return on all three measures, both 

during the financial crisis and during the period without a financial crisis. We therefore conclude 

that SRI-portfolios succeeded to perform better than conventional funds during financial crisis. 

 

Suggestions for future research: Proposals for further research can be to make the research even 

more comprehensive and calculate risk-adjusted returns during more financial crises, or to conduct 

a similar study for the Nordic countries, and then compare to see how the SRI-funds in the Nordic 

countries perform in comparison to each other. 

 

Contribution of the thesis: This thesis provides a unique theoretical contribution that Swedish 

SRI-funds generate a higher risk-adjusted return than Swedish conventional funds during a finan-

cial crisis, but also during the period without a financial crisis. Practical contribution is mainly that 

Swedish investors who want to combine sustainability and ethics with their investments doesn’t 

have to give up returns in exchange for social benefits.  

Key words: SRI, Socially Responsible Investment, Mutual funds, Fund performance, Financial 

crisis 
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1. Inledning 

I studiens inledningskapitel presenteras en bakgrund till hållbara investeringar, följt av en 

problemformulering som redogör för hur fonder i större utsträckning tillämpar hållbara 

investeringar, hur de har utvecklats, samt vilka problem som vanligtvis diskuteras inom 

området. Avslutningsvis presenteras studiens syfte och de avgränsningar som gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Fonder har blivit en allt mer populär sparprodukt som har vuxit kraftigt i antal sedan de 

första fonderna lanserades (Fondbolagens förening, 2016). En fond är en portfölj, som 

sköts av en förvaltare, bestående av olika värdepapper, vanligtvis aktier. I Sverige existe-

rade det i slutet på 1970-talet 17 fonder, som tillsammans utgjorde ett värde på en miljard 

kronor. Utvecklingen har haft en lavinartad fart, och i dagsläget finns runt 2500 tillgängli-

ga fonder i Sverige, samtidigt som 8 av 10 svenskar sparar i fonder. Detta ligger till grund 

för hård konkurrens och mångfald på den svenska fondmarknaden (Fondbolagens förening, 

2016). 

 

För att företag ska kunna utvecklas, växa och upprätthålla en god lönsamhet behöver de ta 

in kapital som de kan finansiera sin verksamhet med. Fondbolagens förening (2015) menar 

att företagen, genom att emittera aktier eller obligationer, som köps upp av fonder, erhåller 

finansiering i utbyte mot nytt ägarskap eller återbetalningsskyldighet. I många fall brukar 

även fondbolagen, genom sitt aktiva ägande, sträva efter att påverka företagen och bidra 

till hållbar utveckling. 

 

Den 13 september 2016 publicerades en debattartikel i Dagens Nyheter som uppdagade hur 

svenska banker brister i att följa den moraliska kompassen gällande investeringar. Det in-

vesteras 4,7 miljarder i företag som tillverkar vapen och exporterar dessa till kontroversiel-

la länder vars regim har en bristfällig, eller nästintill obefintlig, syn på politiska såväl som 

mänskliga rättigheter (Forsberg och König, 2016, 13 september). Många av bankerna är 

mindre benägna att följa sina egna riktlinjer, dvs. att de går emot sina egna antagna policy-

er att låta bli att investera i kontroversiell vapenexport. I några av fallen har det till och 

med upptäckts kontroversiella investeringar i deras s.k. ”Etikfonder” (Forsberg och König, 

2016, 13 september). 

 



2 
 

Nordström (2016, 14 september), VD för Fondbolagens Förening, välkomnade gransk-

ningen från DN i en debattartikel där han belyser hur hållbarhet i en allt större utsträckning 

blivit en väsentlig del för investerare. Han menar att bidragande till att främja världens 

hållbarhet rankas högt, när investerare står inför valet av fonder i den stora fonddjungeln. 

Vidare diskuterar Nordström (2016, 14 september) hur hållbarhetsfrågorna inom fondvärl-

den på sistone har utvecklats med lavinartad fart, och att det kommer fortgå i samma, om 

en inte snabbare, takt framöver. 

 

Bokföringsskandaler, korruption, ekonomiska kriser, användning av ”grön” energi, klimat- 

och miljöhot, samt socialt ansvarstagande är ämnen som frekvent debatteras och figurerar i 

media (Britzelmaier & Burger, 2015). Oljekatastrofen i Mexikanska golfen och kärnkrafts-

katastrofen i Fukushima var två väsentliga händelser som fick världens uppmärksamhet 

och fokus hamnade på hållbarhet och ansvarstagande. 

  

Enligt Britzelmaier och Burger (2015) har moraliska kriterier gällande investeringar fun-

nits ända sedan 20-talet. I USA var det framförallt kristna investerare som placerade med 

hänsyn till deras tro, och undvek s.k. ”sin stocks”, vilket kan översättas till syndaktier. Un-

der denna kategori faller bland annat vapen, spel och alkohol in. Vidare påstår Britzelmaier 

och Burger (2015) att hållbara investeringar, under 60- och 70-talet, fick luft under vingar-

na till följd av protester mot Vietnamkriget och apartheid i Sydafrika. Under 90-talet i syn-

nerhet, märktes en markant skillnad i hur investerare tog ekologiska såväl som sociala 

aspekter i hänsyn vid investeringsbeslut. Människans intresse för hållbarhet hittade så 

småningom till finansvärlden. Detta, menar Britzelmaier och Burger (2015), gjorde att det 

uppstod ett välkänt begrepp, nämligen SRI (Socially Responsible Investment). 

 

1.2 Problematisering 
Socially responsible investment (SRI), dvs. investeringar med socialt ansvarstagande, har 

de senaste åren blivit ett allt mer etablerat begrepp på finansmarknaden, menar Das och 

Rao (2014). De hävdar att begreppet vuxit fram med en exponentiell fart under de senaste 

två årtiondena. Bakomliggande orsak har varit ett växande medvetande i samhället gällan-

de socialt ansvarstagande, hållbar utveckling och miljö. Enligt In, Kim, Kim, Kim & Park 

(2014) har den ökade medvetenheten i samhället lett till att SRI-fonder har ökat såväl i 

mediebevakning som i antal. 
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Precis som Das och Rao (2014) beskriver, redogör även Yates-Smith (2013) för att håll-

barhetsbegrepp såsom SRI blivit allt mer etablerat i den globala investeringsbranschen. Det 

dyker upp i bl.a. bolagsrapporter och företagsgranskningar. Enligt Yates-Smith (2013) har 

det blivit något av en trend att företag självmant försöker jobba mot mer hållbarhet i sina 

investeringar enligt mallar och policys som de själva sätter upp inom företaget. De strävar 

efter att samhället ska se dem som mer ”gröna” genom olika åtaganden, engagemang och 

aktiviteter. Trots att hållbara investeringar är en god tanke, är Yates-Smith (2013) kritisk 

mot SRI, och påstår att många tekniker som är ämnade för att förbättra hållbarhetsinvester-

ingar snarare ökar aktieägarnas risk än att minska den. 

  

Nofsinger och Varma (2014) förklarar att fonder som implementerar SRI gör så kallade 

positiva och/eller negativa screenings, med utgångspunkt i företagens produkter, miljö- och 

socialpåverkan. Att tillämpa positiv screening, även kallat “Best-in-Class”, går ut på att 

övervikta aktier i företag som sköter sig och utmärker sig positivt på hållbarhetskriterier 

vad gäller deras produkter, miljö- och socialpåverkan, medan de lägger mindre eller inget 

fokus alls på de som presterar dåligt på dessa kriterier. Leite och Cortez (2015) förklarar 

positiv screening och “Best-in-Class” som en teknik där fondförvaltaren väljer företag som 

är ledande i sin bransch inom miljö och hållbarhetsfrågor. Negativ screening går enligt 

Nofsinger och Varma (2014) ut på att strikt exkludera samtliga företag som presterar dåligt 

på hållbarhetskriterier. Denna definition delar även Leite och Cortez (2015), som beskriver 

negativ screening som en strategi där fondförvaltaren exkluderar vissa branscher eller före-

tag på grund av bristande miljö- eller sociala hållbarhetskriterier. 

  

Humphrey Warren och Boon (2015) lyfter fram att det finns en risk med att tillämpa SRI i 

sina investeringar, med avseende på exkluderingen av icke-hållbara företag. De menar att 

aktier som SRI-portföljer exkluderar, såsom tobak, alkohol, vapen och spel tenderar att 

överprestera andra aktier, och exkluderar fondförvaltaren dessa riskerar det att påverka 

portföljens avkastning. En annan aspekt som Humphrey et al. (2015) menar kan påverka 

fondens avkastning är den försämrade diversifieringen. Genom att exkludera ovanstående 

branscher får fonden en sämre diversifiering. Markowitz (1952) förespråkar att investerare 

ska diversifiera sina tillgångar, ju mer desto bättre, för att minimera risken. Om fondförval-

taren väljer att exkludera aktier förhindrar han, enligt Markowitz (1952), möjligheten till 

att investerarna ska få maximal avkastning till lägst möjliga risk. 
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Nofsinger & Varma (2014) påstår att professionellt förvaltat kapital konstant ökar, men att 

det under finanskrisen 2007-2008 i princip stod still. Samtidigt som professionellt förvaltat 

kapital stod still förklarar de att antalet SRI-fonder ökade med 13 % under den perioden, 

vilket kan ses som en indikation på att folk övergav vanliga fonder och sökte sig till mer 

hållbara investeringar. 

 

Enligt Renneboog, Horst och Zhang (2011) är SRI-investerare inte lika bekymrade över 

negativ avkastning som investerare i konventionella fonder. Detta har de kommit fram till 

genom att studera monetära in- och utflöden från SRI-fonder gentemot konventionella fon-

der, där flödena i SRI-fonder var mindre känsliga mot negativ avkastning. Nofsinger och 

Varma (2014) förklarar att det finns en teori som säger att påverkan på människor är större 

vid en förlust än vid en vinst, vilket kan vara en förklaring till SRI:s popularitet. 

 

Att jämföra prestationen mellan SRI-fonder och konventionella fonder har gjorts i många 

studier (Chieffe & Lahey, 2009; Renneboog, Ter Horst & Zhang, 2008; Revelli & Vivi-

anis, 2015; Verheyden & De Moor, 2015 ), där Moskowitz (1972) anses som en av de för-

sta att genomföra studier på inom detta område (Baker & Filbeck, 2013). Däremot finns 

det inte lika mycket forskning om prestationsjämförelse under en finanskris. SRI-fonder 

presterar generellt sämre än vanliga fonder, men i stället presterar de bättre under perioder 

då det råder marknadskriser (Leite & Cortez, 2015; Nakai, Yamaguchi & Takeuchi, 2016; 

Nofsinger & Varma, 2014; Silva & Cortez, 2016; Tripathi & Bhandari, 2016). 

 

Lozano, Albareda och Rosario (2006) visar på att det finns skillnader i SRI mellan europe-

iska länder och USA, de visar även att SRI skiljer sig i utformning även inom Europa. Des-

sa skillnader beror enligt författarna på hur de olika regeringarna och befolkningen i län-

derna ser på SRI. Lindh (2014) undersökte hur svenskar såg på SRI-begreppet. Han upp-

täckte att en stor del av det svenska folket anser att företagen bör ha ett socialt ansvarsta-

gande som går utöver det vardagliga arbetet att se efter sina marknadsintressen, men hans 

undersökning visar också att det existerar en stor del som inte bryr sig om huruvida företa-

gen arbetar med socialt ansvarstagande eller inte. Med denna upptäckt, gällande de stora 

åsiktsskillnaderna hos det svenska folket, vill Lindh (2014) lyfta fram att det inte finns 

något unisont samtycke i Sverige om att företag som arbetar med socialt ansvarstagande 

per automatik har bättre rykte än andra företag. Strand, Freeman och Hockerts (2015) på-
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står däremot att Sverige i många sammanhang framhävs som ett ledande land inom håll-

barhet i och med hur företagen arbetar med socialt ansvarstagande.  

   

Scholtens och Sievänen (2013) hävdar att Sverige och Norge är pionjärer inom SRI i Nor-

den, och förklarar vidare hur Svenska Kyrkan är en av nyckelaktörerna i Sverige att föra 

SRI framåt, följt av många institutionella investerare och statliga pensionsfonder. Hoepner 

och Schopohl (2016) påstår att det riktas särskilt mycket kritik mot pensionsfonder och 

stora statliga förmögenhetsfonder som anklagas för att investera i företag som associeras 

med bristfällig etik, skev syn på mänskliga rättigheter och negativ miljöpåverkan. Anled-

ningen till varför dessa är särskilt uppmärksammade och noggrant granskade är enligt Ho-

epner och Schopohl (2016) för att de investerar stora belopp som utgörs av statliga till-

gångar, vilket representerar befolkningen. 

  

Från ett globalt perspektiv blev den här trenden, att ifrågasätta och granska pensionsfon-

ders kontroversiella investeringar, särskilt påtaglig efter finanskrisen år 2008, förklarar 

Hoepner och Schopohl (2016). De tillägger dock att det i Norden inte ses som en särskilt 

ny trend, då det under en längre tid tillbaka har funnits ett intresse av allmänheten att ifrå-

gasätta och granska investeringar som görs i pensionsfonder. Detta kan vara ett resultat av 

Statens offentliga utredning (SOU 2008:107) som påstår att AP-fonderna haft ett krav se-

dan år 2001 att arbeta med miljö och etik i sin placeringsverksamhet.  

 

Med bakgrund mot tidigare forskning kan vi konstatera att det finns en hel del tidigare 

forskning kring SRI kontra konventionella fonder ur ett mer globalt perspektiv eller utifrån 

andra större länder, som gjort mätningar över längre tidsperioder. Vi har dock inte kunnat 

hitta någon forskning med utgångspunkt i Sverige som dessutom begränsar mätningen till 

en tidsperiod med finanskris, dvs. som specificerar sig på att jämföra svenska SRI-fonder 

med konventionella svenska fonder och se huruvida SRI presterar bättre eller sämre under 

en finanskris. Vi ser således ett kunskapsgap i forskningen som vi vill titta närmare på. 

  

Enligt en färsk studie visade det sig att Sverige hamnade i toppen av det s.k. “Good Coun-

try-Index” (siret, 2016, 2 juni). Sverige är det land som är bäst på att ta hänsyn till männi-

skors olika intressen och välbefinnande, samtidigt som de undviker att negativt påverka 

andra länder och miljön.  Detta är anledningen till varför vi tror att det är särskilt intressant 

att göra jämförelsen mellan SRI-fonder och konventionella fonder i Sverige. Blir resultatet 
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annorlunda när vi tillämpar tidigare forskning med utgångspunkt i ett av världens mest 

hållbara länder? 

1.3 Syfte 

I detta arbete ska vi undersöka hur svenska fonder med avseende på “Socially Responsible 

Investment” presterar jämfört med konventionella svenska fonder under en finanskris.  

1.4 Avgränsning 
I detta arbete avgränsar vi oss till att enbart ta hänsyn till fonder med hemvist i Sverige. Vi 

kommer således inte att titta på SRI-fonders prestation utifrån ett globalt perspektiv, utan 

enbart med utgångspunkt och investeringsprofil i Sverige. 

 

Vårt arbete kommer även att avgränsas tidsmässigt. Vi avgränsar oss och tittar på tiden 

från och med 2007-01-01 till och med 2012-12-31. Detta för att kunna besvara vår pro-

blemformulering och uppnå studiens syfte att tolka och analysera hur svenska SRI-fonder 

presterade i förhållande till svenska konventionella fonder under den senaste globala fi-

nanskrisen, genom att jämföra resultaten under och efter finanskrisen.  
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2. Referensram 

Följande kapitel är studiens referensram, som består av en teoretisk referensram samt 

tidigare forskning. Inledningsvis presenteras två relevanta teorier som ligger till grund för 

portfölj- och prestationsutvärdering. Därefter redogör vi för tidigare forskning vad gäller 

SRI-fonder. Detta kapitel ska ge läsaren en bra förståelse om begreppen, teorier och tidi-

gare forskningsresultat som är av väsentlig betydelse för att följa våra tankebanor, tillvä-

gagångssätt och resultat i arbetet. 

2.1 Teoretisk referensram 

2.1.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Enligt Gavelin och Sjöberg (2007) är den effektiva marknadshypotesen relevant för studier 

om fondförvaltare och hur de presterar, då den hypotesen hävdar att ingen fondförvaltare 

kan överavkasta, dvs. generera en högre avkastning än, marknaden på längre sikt. Vi tyck-

er således att den här teorin är relevant för vårt studiesyfte då vår studie går ut på att jämfö-

ra fonders avkastning. Det kan därmed vara intressant att se om vi kan dra några koppling-

ar mellan SRI-fonder och överavkastning.  

 

Enligt Gavelin och Sjöberg (2007) var det under 60-talet som akademiker från USA fick 

upp ögonen för att analysera huruvida fondförvaltare i genomsnitt hade förmåga att över-

avkasta, dvs. göra bättre ifrån sig än, amerikanska aktieindex. Strelec (2011) beskriver Eu-

gene Fama, doktorand vid University of Chicago Booth School of Business, som en av de 

mest framstående akademiker inom det ämnet under den tiden. Gavelin och Sjöberg (2007) 

påstår att det i de flesta fallen visade sig att fondförvaltare misslyckades med att överav-

kasta index. Dessa forskningsresultat banade vägen för en teori som handlade om att fi-

nansmarknaden var ”effektiv”, och Strelec (2011) menar att det var genom sin doktorsav-

handling, som publicerades 1965, som Eugene Fama bildade fundamenten i det som kallas 

för effektiva marknadshypotesen. 

  

Eugene Fama har släppt flera artiklar under många år, men den mest citerade vetenskapliga 

artikeln inom den effektiva marknadshypotesen, som många artiklar och läroböcker refere-

rar till, är enligt Guerrien och Gun (2011) ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory 

and Empirical Work”, vilken publicerades år 1970 av Eugene Fama. 

  

Gavelin och Sjöberg (2007) förklarar vad som menas med att marknaden är effektiv i den 

effektiva marknadshypotesen, vilket innebär att all prissättning är rationell. Dagens aktie-
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priser, och priser på andra värdepapper, återspeglar all den information som finns tillgäng-

lig för allmänheten, samt att aktier och andra värdepappers framtida prisrörelser enbart 

beror på slumpen. Vidare menar de att en effektiv marknad kan ses som en konsekvens av 

att samtliga investerare, på ett rationellt sätt, strävar efter att få så hög avkastning som möj-

ligt i förhållande till risken de tagit. 

  

Enligt Fama (1970) måste priserna på en marknad alltid reflektera all den tillgängliga in-

formation som finns för allmänheten om en marknad ska kunna gå under begreppet ”effek-

tiv marknad”. Vidare ansåg han att tre olika marknadsförhållanden borde vara uppfyllda 

för en sann effektivitet på marknaden: 

- Det finns inga transaktionskostnader när investerare köper och säljer värdepapper. 

- All information som finns tillgänglig ska vara kostnadsfri och tillgänglig för samt-

liga marknadsaktörer. 

- Samtliga marknadsaktörer tenderar att tolka och analysera informationen som finns 

tillgänglig på samma sätt. 

  

Om ovanstående förhållanden på en marknad råder, anser Fama (1970) att värdepappret 

har blivit effektivt prissatt och tydligt avspeglar all den tillgängliga information som finns. 

Han är dock självkritisk och menar att ovanstående marknadsförhållanden inte råder på 

marknaderna i praktiken, och menar att dessa marknadsförhållanden inte bör ses som en 

nödvändighet, utan mer som tillfredsställande för effektivitet på marknaden. Vad Fama 

(1970) menar med detta är att så länge alla investerare tar hänsyn till all tillgänglig infor-

mation, har inte transaktionskostnaderna, även höga sådana som vanligtvis hämmar antalet 

transaktioner, någon påverkan. Priset kommer i alla fall att reflektera all tillgänglig infor-

mation när väl transaktionerna äger rum. 

  

Vad gäller informationens tillgänglighet påstår han att marknaden fortfarande kan vara 

effektiv så länge ett tillräckligt stort antal investerare har tillgång till informationen. Vidare 

menar Fama (1970) att marknaden kan vara effektiv, trots att det råder oenigheter bland 

investerares tolkningar och analyser av den tillgängliga informationen, så länge det inte 

finns investerare som har monopol på information och ständigt tolkar och analyserar in-

formationen bättre än resterande investerare på marknaden. 
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Utifrån denna hypotes delades effektiva marknader in i tre olika nivåer, med olika styrkor, 

i en hierarkisk ordning där den högre nivån innebär att de lägre nivåerna är uppnådda 

(Fama, 1970). 

  

Nivåerna är uppdelade i stark form (1), mellanstark form (2) och svag form (3). 

1)   Stark form: Fama (1970) menar att den starka formen av en effektiv marknad går ut 

på all information, både information som är tillgänglig för allmänheten och hemlig 

information som bara vissa känner till, reflekterar dagens aktiepriser. Det här är 

dock inte en vanligt förekommande form enligt Gavelin och Sjöberg (2007), då den 

tar för givet att det sker organiserad olaglig insiderhandel på finansmarknaderna. 

 

2)   Mellanstark form: Enligt Fama (1970) går den mellanstarka formen ut på att aktie-

priser reflekterar all tillgänglig information som allmänheten kan ta del av, såsom 

årsredovisningar, finansiella rapporter, bolagsanalyser, pressmeddelanden och lik-

nande. Gavelin och Sjöberg (2007) menar att om man utgår från den här formen 

förutsätts det att man inte kan överavkasta index genom att själv genomföra funda-

mental analys av aktier. Den här formen är ofta använd i studier där forskare vill 

granska i vilken utsträckning som fondförvaltare i genomsnitt överavkastar index, 

och är således den mest uppmärksammade formen av effektiv marknad. 

 

      Vidare menar Gavelin och Sjöberg (2007) att det har forskats väldigt frekvent om 

detta ämne, dvs. huruvida fondförvaltare kan överavkasta index, med en mellan-

stark effektiv marknad som utgångspunkt. Forskningarna har visat varierande resul-

tat, men en generell tolkning kan göras att fondförvaltare i genomsnitt misslyckas 

med att överavkasta index under en längre tidsperiod. 

 

3)   Svag form: Fama (1970) menar att den svaga formen går ut på att dagens aktiepriser 

reflekterar all historisk information om respektive akties pris. Gavelin och Sjöberg 

(2007) påstår att konsekvensen av denna form är att det är omöjligt att skapa av-

kastning genom teknisk analys (vilket är en teknik där investerare utgår från histo-

riska kursrörelser för att förutspå framtida kursrörelser). 

  

Baciu (2014) har studerat hur olika finansmarknader i 20 europeiska länder har sett ut i 

fråga om marknadseffektivitet för åren 1999-2013. Baciu har delat upp studien i tre delar 
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för att undersöka hur pass effektiva marknaderna är före finanskrisen 1999-2006, under 

finanskrisen 2007-2008, samt efter finanskrisen 2009-2013. Baciu menar att alla europeis-

ka marknader som undersökts har mellanstark form där den svenska marknaden tillsam-

mans med Storbritannien, Schweiz och Frankrike rankas som de mest effektiva av de un-

dersökta marknaderna för hela den undersökta perioden. Under finanskrisen presterade 

Sverige däremot bättre jämfört med alla undersökta länder i form av att marknaden var mer 

effektiv än snittet för 1999-2013 

2.1.2 Modern portföljteori 

Humphrey et al. (2015) beskriver hur det finns en överhängande risk med att tillämpa SRI i 

sin portfölj. De menar att SRI-förvaltare inte har lika stort urval av aktier att välja mellan, 

då de måste exkludera vissa branscher och andra företag som inte lever upp till de kriteri-

erna. Detta leder till en sämre diversifiering, och det är därför vi har valt att redogöra för 

den här teorin i vår studie. Då vi ska jämföra SRI-fonder mot konventionella fonder är det 

lämpligt att känna till den moderna portföljteorin som hävdar att en väldiversifierad port-

följ ger högre avkastning vid en given risknivå.  

  

Elton och Gruber (1997), Bodie, Kane och Marcus (2008), samt Sharpe (1970) beskriver 

Markowitz (1952) som den moderna portföljteorins fader. Sharpe (1970) beskriver att fun-

damenten i portföljteori lades av Markowitz på 50-talet. Markowitz portföljteori gjorde ett 

så enormt avtryck att än idag är kärnan i portföljteorin oförändrad, trots att forskare har 

testat, ändrat och utvidgat hans grundidé. Vidare menar han att många forskare till och med 

föredrar att kalla teorin för Markowitz teori snarare än portföljteori. 

  

Markowitz (1952) förklarar hur själva processen med att välja en portfölj kan bli uppdelad 

i två olika faser. Den första fasen går ut på att investeraren observerar och utgår från egna 

erfarenheter, utifrån det bildar investeraren olika föreställningar om värdepappernas fram-

tida utveckling. Det andra skedet handlar om att investeraren går från föreställningar om 

värdepappers framtida utveckling, till att sedan göra ett val av en portfölj. Markowitz 

(1952) redogör i sin artikel för det andra skedet, dvs. valet av portfölj med utgångspunkt 

från framtidsföreställningar. 

  

Markowitz (1952) teori om en effektiv portfölj grundar sig i att man genom att kombinera 

fler riskfyllda tillgångar kan skapa en effektiv portfölj som maximerar avkastningen på en 
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given risknivå. Markowitz lyfter i sin artikel Portfolio Selection även fram en annan teori, 

som går ut på att rationella investerare alltid eftersträvar en så hög avkastning som möjligt 

till en så låg risk som möjligt. Om en investerare skulle få två olika portföljer att välja mel-

lan där avkastningen är lika men där risken är lägre i den ena, kommer en rationell investe-

rare enligt Markowitz (1952) teori alltid att välja portföljen med lägre risk. Skulle risken 

vara densamma och avkastningen variera skulle den rationella investeraren på samma sätt 

välja portföljen med högre avkastning. 

  

Risken i en portfölj beror enligt Markowitz (1952) på tillgångarnas korrelation till varandra 

samt tillgångarnas varianser. En tillgångs varians mäter hur mycket den tillgången avviker 

från medelvärdet, medan korrelation mäter hur två tillgångar rör sig i förhållande till var-

andra. Korrelationen uttrycks i ett värde som är någonstans mellan +1 till -1. Perfekt korre-

lation, +1, betyder att två tillgångar utvecklas identiskt med varandra, medan ett korrela-

tionsvärde på -1 betyder att två tillgångar utvecklas i rak motsats till varandra. För att ska-

pa en helt riskfri portfölj, menar Markowitz (1952) att portföljen enbart skulle behöva in-

nehålla tillgångar som har korrelation -1 till varandra. Vidare påstår han att detta inte går 

att uppnå i praktiken, och diversifiering måste därför göras på rätt sätt för att minimera 

risken i portföljen.  

  

Markowitz (1952) menar att det går att reducera variansen (risken) genom att diversifiera 

portföljen med flertalet värdepapper. Han poängterar dock att reducering av varians genom 

diversifiering inte bara går ut på att diversifiera. För att en adekvat diversifiering ska ske 

kan inte investeraren enbart utgå från att investera i så mycket som möjligt. Diversifiering-

en ska ske på ett korrekt sätt. Värdepapperna ska inte ha en hög korrelation med varandra, 

utan de ska ha en låg korrelation som möjligt. Detta uppnår man enligt Markowitz (1952) 

genom att placera i olika branscher. Anledningen är att värdepapper i olika branscher ten-

derar att ha annorlunda korrelation gentemot andra branscher, medan värdepapper inom 

samma bransch tenderar att utvecklas ungefär likadant. 

  

Portföljen med högst förväntad avkastning behöver inte nödvändigtvis vara den med lägst 

varians. Vad Markowitz (1952) menar med sin teori är att om en investerare står inför valet 

av två portföljer med identisk förväntad avkastning, väljer den bort den portföljen som har 

högst varians, då detta enligt honom är oönskat bland investerare. 
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Markowitz (1952) delar upp begreppet risk i två olika delar där systematisk risk (mark-

nadsrisk) innebär en risk som påverkar hela marknaden oberoende bransch eller företag, 

exempelvis depressioner i ekonomin. Den andra risken är osystematisk risk (unik risk) 

vilket är risken som är unik för det specifika företaget eller branschen, exempelvis minskad 

konkurrenskraft eller lagändringar. Markowitz (1952) menar vidare att den osystematiska 

risken kan raderas ut helt genom att en portfölj innehåller alla tillgångar på marknaden. En 

sådan portfölj skulle enbart vara utsatt för systematisk risk som drabbar hela marknaden. 

  

Markowitz (1952) teori visar att genom att diversifiera en portfölj kan man minska risken 

samtidigt som den förväntade avkastningen inte behöver bli lägre. Investerare kan med 

andra ord konstruera portföljer för givna risknivåer med maximal avkastning och minimal 

risk för givna avkastningsnivåer. Fonder karaktäriseras enligt Svenska Pensionsmyndighe-

ten (2017) som ett hjälpmedel till investerare i form av en färdig portfölj där kapital place-

ras i olika tillgångar inom olika branscher. Genom att diversifiera tillgångar i fonder mins-

kas den osystematiska risken samtidigt som den förväntade avkastningen inte behöver 

minskas. 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Socially Responsible Investment (SRI) 

De senaste årtiondena har allmänheten i större utsträckning börjat uppmärksamma hur in-

vesteringar och finansieringsbeslut av stora institut påverkar sociala, etiska och miljö-

aspekter. Hoepner och Schopohl (2016) beskriver hur detta har märkts bland annat genom 

aktivistiska rörelser, såsom ”Occupy Wall Street”. Allmänheten har sedan en tid tillbaka 

börjat ifrågasätta dessa finansiella aktörers förmåga att värna om samhället lika bra som de 

värnar om att se efter sina egna vinstintressen. Hoepner och Schopohl (2016) förklarar att 

det finns en tanke att investerare indirekt hålls ansvariga när företag som de innehar i sin 

portfölj missköter sig, och denna tanke sammanfaller med utvecklingen att människor i 

större utsträckning börjar ifrågasätta företagens strävan efter att värna om hållbarhetsfrå-

gor. Derwall, Koedijk och Ter Horst (2011) beskriver hur utvecklingen av investerares 

ökade medvetenhet om att värna om miljö och sociala faktorer ledde till att SRI växte fram 

och blev allt mer etablerat som begrepp. 

  

Verheyden och De Moor (2015) förklarar att SRI:s ursprung kan spåras till religiösa orga-

nisationer. När människor valde mellan olika investeringsalternativ för att placera sina 
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pengar, hade de särskilda moraliska principer att utgå från. Derwall et al. (2011) påstår att 

själva grunden i SRI, att investera etiskt, existerade redan på 1800-talet genom troende 

organisationer. Verheyden och De Moor (2015) förklarar vidare hur SRI slog igenom på 

riktigt i samband med de omfattande demonstrationerna mot rasistiska Aparthaid i Sydaf-

rika. På senare år har SRI, enligt dem, gått från en mindre nischmarknad till att bli en väl-

etablerad och populär marknad, till följd av att investerare i större utsträckning intresserar 

sig för globala hållbarhetsfrågor. De lyfter även fram att många västerländska regeringar 

strävar efter att skapa en SRI-främjande miljö genom diverse lagstiftningar som ska gynna 

SRI. Revelli (2017) menar att idén till SRI kommer från corporate social resposibility 

(CSR), som innebär att företag aktivt strävar efter att främja ett hållbart samhälle och en 

hållbar värld genom olika engagemang, aktiviteter och riktlinjer. 

  

Verheyden och De Moor (2015) påstår att SRI som begrepp det senaste årtiondet blivit 

alltmer etablerat och används idag av både akademiker och investerare. Begreppets utveck-

ling speglar den ökade medvetenhet som investerare har fått för sociala och miljömässiga 

frågor. Enligt Chieffe och Lahey (2009) kan SRI definieras på en mängd olika sätt. De 

hävdar att det finns de som definierar SRI som investeringar där företag väljs för att de 

reflekterar investerarens värderingar, där företag väljs baserat på att aktieägarna aktivt ar-

betar med syfte att påverka företaget i en hållbar riktning, eller där företags väljs ut för att 

de bidrar till samhällsengagemang. Vidare belyser de att det inte finns någon universal 

korrekt definition, utan det beror på individens ståndpunkt. Swesif (2017) definierar SRI 

som en strategi för investerare som strävar efter att ta ansvar för miljön och samhället pa-

rallellt med de finansiella målen att skapa avkastning. Hofmann, Penz och Kirchler (2009) 

beskriver att SRI vanligtvis definieras i form av antingen etiska, ansvarsfulla eller hållbara 

investeringar. Vidare menar de att dessa olika definitioner kan användas såväl som syno-

nymer som skiljaktigheter. 

  

Verheyden och De Moor (2015) anser att snarare än att fästa sig vid en definition är det 

mer intressant att se på utvecklingen av SRI. De förklarar hur den första generationens SRI 

bestod av att tillämpa negativ screening för investeringar, vilket gick ut på att exkludera 

syndaktier eller företag som gick emot moraliska och etiska riktlinjer. Den andra genera-

tionen skiftade över till att fokusera mer på positiv screening, dvs. ”Best-in-Class”-strategi. 

I den tredje generationen kombinerades positiv och negativ screening, medan den fjärde 
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och mest aktuella generationen av SRI fokuserar mycket på att aktieägare engagerar sig 

och försöker påverka, i kombination med de båda screeningmetoderna. 

2.3.2 Screening/urval 

Chieffe och Lahey (2009) förklarar hur screening är SRI:s huvudstrategi. De förklarar att 

screening går ut på att förvaltare sammanställer en lista över olika kriterier, som de sedan 

utgår från när de antingen exkluderar eller inkluderar företag i fondportföljen. Dessa scree-

ningkriterier har utvecklats mycket från när begreppet först introducerades, och kriterierna 

har på senare tid, förklarar Chieffe och Lahey (2009), blivit allt mer kvalitativa och inne-

fattar sådant som arbetsplatsförhållanden och hållbara affärsverksamheter. 

  

För att välja vilka tillgångar som ska finnas med i fondportföljen, baserat på screeningstra-

tegi, finns det enligt Leite och Cortez (2015) två olika sätt att göra detta på. Det ena sättet 

kallas för negativ screening, och innebär att fonden strikt exkluderar att investera i vissa 

företag beroende på vilken bransch de verkar inom, eller för att företaget inte lever upp till 

de hållbarhetskrav som ställs. Det andra sättet, förklarar Leite och Cortez (2015), är positiv 

screening, även kallat ”Best-in-Class”, vilket kan översättas till svenska som ”bäst i klas-

sen”. Positiv screening innebär att fonden söker, och investerar i, företag som är ledande 

inom sin bransch vad gäller miljö och sociala hållbarhetskriterier. Larsen (2013) beskriver 

kort och koncist att positiv screening handlar om inkludering, medan negativ screening 

handlar om exkludering. Vidare menar han att omfattande SRI-screening inte brukar 

genomföras av enskilda investerare när de skapar sina egna portföljer, utan de brukar ta en 

mer passiv roll genom att låta större fonder genomföra dessa screenings, för att sedan köpa 

fondandelar i dem. 

  

Majoriteten av alla SRI-fonder i USA och Australien använder sig enligt Statman och 

Glushkov (2009) av negativ screening, vilket skiljer sig mycket från hur det ser ut i Euro-

pa, där endast är en tredjedel av SRI-fonderna använder sig av negativ screening. De menar 

att fondförvaltare i Europa istället använder sig av positiv screening, där fonderna väljer ut 

ledande företag från alla branscher med hänsyn tagen till SRI-kriterier. Även Leite och 

Cortez (2015) beskriver att negativ screening är vanligast förekommande i USA. 

  

I frågan om val av urvalsmetod, positiv eller negativ screening, visar Eurosif i sin rapport 

om SRI-investeringar i europeiska länder från 2008 att positiv screeningen i Sverige 2007 
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endast utgjorde 10,7 % (Eurosif, 2008). I rapporten som släpptes 2010 med siffror för 

2009, visar att endast 2,9 % av de 305,5 miljarder euro som var investerat i SRI hade an-

vänt positiv screening (Eurosif 2010). För 2011 kom 22,8 % av 378,3 miljarder euro inve-

sterat i SRI från positiv screening (Eurosif 2012). Under 2013 hade 7,3 % av SRI-

investeringarna använt positiv screening (Eurosif 2014). Detta visar att negativ screening 

är den strategi som är vanligast förekommande bland svenska SRI-fonder.  

 

 

Tabell 1. Procentuell fördelning mellan screeningstrategier hos svenska SRI-fonder 

 

Enligt Nofsinger och Varma (2014) presterar SRI-fonder som tillämpar positiv screening 

bättre än SRI-fonder som tillämpar negativ screening, något som även Capelle-Blancard 

och Monjon (2014) håller med om genom att påstå att positiv screening är att föredra i de 

allra flesta fallen. De menar att ett snävare och tuffare urval av aktier ökar risken att fonden 

presterar sämre, vilket sker vid negativ screening.  

  

Hoepner och Schopohl (2016) nämner två stora fondjättar i Norden som granskas noga av 

allmänheten. Den ena är norska oljefonden, vilken är en av världens största fonder som 

sköter förvaltning av landets olje- och gasintäkter. Den andra är svenska AP-fonderna som 

utgör det nationella pensionssystemet. Hoepner och Schopohl (2016) förklarar hur dessa 

fondjättar vidtagit åtgärder efter den ökade ifrågasättningen och granskningen från allmän-

heten. Bägge fonderna utformade etiska riktlinjer för att undvika att investera i kontrover-

siella företag. Genom att exkludera kontroversiella företag i deras portföljer, utgick de så-

ledes från negativ screening.  

 

Hoepner och Schopohls (2016) förklarar hur exkluderande strategier växer i popularitet 

hos de större investeringsinstituten, men att det går emot det generella samtycket bland 

akademisk litteratur kring SRI-fonder som hävdar att negativ screening, dvs. exkluderande 

strategi, är en föråldrad strategi. Hoepner och Schopohls (2016) studie visar dock att den 

akademiska litteraturen har rätt, dvs. att SRI-fonder använder sig av allt mer sofistikerade 

2007 2009 2011 2013

Positiv screening 10,7% 2,9% 22,8% 7,3%

Negativ screening 89,3% 97,1% 77,2% 92,7%

Totalt 100% 100% 100% 100%
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metoder, så som aktivt ägarskap och positiv screening. Humphrey et al. (2015) påstår dock 

att de flesta fonder utgår från både negativa och positiva screenings. 

2.3.3 Prestationsdebatten kring SRI-fonder 

Verheyden och De Moor (2015) påstår att diskussioner gällande företags sociala kontra 

ekonomiska prestationer kan spåras tillbaka till 70-talet, och redogör för hur Friedman 

(1970) hävdade sin aktieägarteori, som går ut på att ett företags enda uppgift är att se till att 

aktieägare erhåller maximalt värde. Han menade att företag inte ska lägga fokus på socialt 

ansvarstagande. 

  

Vidare beskriver Verheyden och De Moor (2015) att samma tankebanor har funnits gällan-

de SRI och dess finansiella prestation. Forskare har i många år jämfört prestationen mellan 

SRI-fonder och konventionella fonder för att se om det finns något samband. Den första 

empiriska studien om detta kan spåras tillbaka till 70-talet, och forskningen har därefter 

ökat markant. Baker och Filbeck (2013) menar att Moskowitz (1972) är bland de första 

akademikerna att studera och publicera litteratur kring SRI. Vidare menar de att Mosko-

witz jämförde screenade portföljer mot icke-screenade portföljer, och att han var bland de 

första att argumentera för att screenade portföljer kan överavkasta icke-screenade portföl-

jer, vilket går emot Markowitz (1952) moderna portföljteori, som för resonemanget om att 

mindre diversifierade portföljer ger sämre avkastning i förhållande till den risken som in-

vesteraren har tagit. 

  

Verheyden och De Moor (2015) beskriver hur jämförelsemetoderna och studierna med 

åren har blivit allt mer omfattande, men att resultaten sedan starten inte varit särskilt över-

tygande. Detta har enligt Verheyden och De Moor (2015) lett till att SRI har delats upp i 

två grupper där ena gruppen förespråkar SRI medan den andra gruppen är icke-

förespråkare av SRI. Icke-förespråkare, som hävdar att SRI inte kan prestera bättre än kon-

ventionella fonder, hänvisar vanligen till Markowitz (1952) moderna portföljteori. Efter-

som screening ger mindre möjlighet till att diversifiera bort risken, ska det leda till en säm-

re genomsnittlig avkastning. Verheyden och De Moor (2015) menar dock att SRI-

förespråkare avvisar det argumentet genom att hävda att kvaliteten på deras urval av aktier 

är bättre, även om den är mindre på grund av att de måste exkludera vissa branscher och 

företag. Das och Rao (2013) diskuterar även de att SRI-förespråkare tenderar att påstå att 
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screeningprocessen leder till att de kan sålla fram de absolut bästa företagen som kan gene-

rera bra avkastning i framtiden 

  

I linje med vad Verheyden och De Moor (2015) kommit fram till, hävdar även Chieffe och 

Lahey (2009) att majoriteten av forskning som har granskat prestationen mellan SRI-

fonder och konventionella fonder inte ser något samband med att SRI antingen skulle pres-

tera bättre eller sämre än konventionella fonder. Resultaten varierar för mycket. Enligt Re-

velli och Vivianis (2015) forskning, som de genomfört med ett globalt perspektiv, har de 

kommit fram till att det saknas belägg för att det skulle finnas någon tydlig för- respektive 

nackdel prestationsmässigt med att investera i SRI-fonder. Revelli och Viviani (2015) me-

nar i sin studie att utfallet av undersökningar till stor del beror på hur undersökningen 

genomförs och vilka fonder som ingår i undersökningen. Renneboog et al. (2008) beskriver 

att deras världsomfattande studie visar att det inte finns något statistisk signifikant bevis på 

att SRI-fonder över- eller underpresterar de konventionella fonderna i respektive land.   

2.3.4 SRI-fonder under finanskriser 

Både den internationella marknaden och nationella marknader går i cykler, där ekonomin 

rör sig mellan de två ytterpunkterna, högkonjunktur och lågkonjunktur. Silva och Cortez 

(2016) har undersökt hur olika marknadslägen påverkar hur SRI-fonder i USA och Europa 

presterar. Deras forskning visar att europeiska SRI-fonder presterar sämre än genomsnitts-

index för konventionella fonder, och att både amerikanska och europeiska SRI-fonder ten-

derar att underprestera mer under normala marknadsförhållanden. Silva och Cortez (2016) 

beskriver däremot att SRI-fonder presterar bättre under finanskriser. De menar att ameri-

kanska SRI-fonder kan fungera som ett skydd för investeraren vid sämre tider, men Bor-

gers, Derwall, Koedjik och Ter Horst (2015) belyser det faktum att SRI-investerare inte är 

lika benägna att ta ut sina pengar efter negativ avkastning jämfört med investerare i kon-

ventionella fonder som utsätts för negativ avkastning.  

  

En studie gjord av Nofsinger och Varma (2014) visar att amerikanska SRI-fonder presterar 

bättre än konventionella fonder under finanskriser, men sämre under normala marknads-

förhållanden. Nofsinger och Varma (2014) kom även fram till att SRI-fonder med positiv 

screening presterade bättre än de SRI-fonder som använde negativ screening. 

  



18 
 

I en studie genomförd av Leite och Cortez (2015), gjord på franska SRI-fonder med inve-

steringar i Europa under normala marknadsförhållanden och finanskriser, visar att franska 

SRI-fonder presterar sämre än konventionella fonder under normala marknadsförhållan-

den. Studien visar även att SRI-fonder presterar lika bra som konventionella fonder under 

finanskriser, vilket går emot resultatet som Nofsinger och Varma (2014) erhöll i sin studie, 

som visade att SRI-fonder presterade bättre än konventionella fonder under finanskris. Lei-

te och Cortez (2015) kommer även fram till att investerare varken ger upp någon avkast-

ning eller risk jämfört med konventionella fonder under finanskriser. De fonder som un-

derpresterar är fonder som använder sig av negativ screening och de fonder som använder 

positiv screening har presterat som de konventionella motsvarigheterna. 

  

I en undersökning av SRI-fonder på den japanska marknaden under den senaste finanskri-

sen av Nakai et al. (2016) visar att japanska SRI-fonder klarade finanskrisen bättre än kon-

ventionella fonder. De menar att resultaten borde kunna appliceras på internationella fon-

der. Tripathi och Bhandari (2016) förklarar hur de genom sin studie bevisat att SRI-fonder 

genererar en signifikant högre avkastning än konventionella fonder på alla de riskjusterade 

prestationsmåtten under finanskris. De hävdar att deras studie tydligt bekräftar att investe-

rare kan få fördelar genom att investera i socialt ansvarsfulla företag, i synnerhet under 

finanskris. 
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3. Metod 

Följande kapitel handlar om studiens metod. Metodkapitlet inleds med en beskrivning av 

vår vetenskapliga metod och hur den präglar vår studie. Vidare följer en detaljerad 

genomgång av studiens tillvägagångssätt, vilket vi tycker är väsentligt för att läsaren ska 

få en tydlig förståelse över studiens olika moment och hur vi argumenterar för dessa. Vi 

tror att detta skapar en högre transparens, vilket vi vill uppnå. Avslutningsvis diskuteras 

studiens kvalitetskriterier. 

3.1 Vetenskaplig metod 

3.1.1 Studiens forskningsansats 

Bryman och Bell (2013) redogör för två olika sorters förhållanden mellan teori och forsk-

ning, som går under begreppen induktiv respektive deduktiv teori. Den deduktiva teorin, 

vilket är den vanligast förekommande synen på teori i förhållande till forskningen, går 

kortfattat ut på att forskning grundar sig i och utgår från befintliga teorier och forsknings-

resultat. Med bakgrund mot tidigare forskning bildas hypoteser och frågeställningar, som 

det sedan genomförs en empirisk granskning av.  

 

Saunders, Lewis och Thornhill (2016) påstår att det är av betydelse att kartlägga sin kun-

skapssyn och bilda en förståelse för hur vald kunskapssyn förhåller sig till valda metoder i 

form av styrkor och begränsningar, som i sin tur påverkar studiens bidrag. En vanlig kun-

skapssyn inom kvantitativa studier är enligt Bryman och Bell (2013) positivism. Saunder et 

al. (2016) beskriver positivismen som sådan att den fokuserar på mätbar data, där kvantita-

tiva metoder är lämpligast. Bryman och Bell (2013) kompletterar beskrivningen av positi-

vism med att forskningen ska vara objektiv, samt att empiri ska genereras och testas så att 

det blir möjligt att ta ställning till lagmässiga förklaringar.  

 

 Vi har i vår undersökning, precis som Leite och Cortez (2015), Nakai et al. (2016), samt 

Silva och Cortez (2016), använt oss av ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta grundar sig i 

att vi utgår från tidigare forskning vad gäller SRI-fonder och relevanta teorier för att skapa 

frågeställningar dvs. hur SRI-fonder i Sverige presterar relativt konventionella fonder un-

der finanskrisen. Dessa frågeställningar testar vi sedan i en empirisk granskning där vi be-

räknar riskjusterad avkastning för de olika fonderna och ställer dem mot varandra och jäm-

för, för att slutligen kunna dra slutsatser från resultatet. Denna process stämmer överens 

med det deduktiva angreppssättet gällande teori och forskning, som Bryman och Bell 

(2013) redogjort för. För att undersöka eventuella samband mellan SRI-fonder och överav-
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kastning kommer vi att utgå från den positivistiska vetenskapsteorin, som enligt Sohlberg 

och Sohlberg (2013) kännetecknas av objektiva observationer utan värderingar, mätbara 

och kausala samband samt förklarande resultat. 

3.1.2 Forskningsdesign och forskningsmetod 

Bryman och Bell (2013) hävdar att deduktiv strategi vanligen associeras med en kvantitativ 

metod, vilket enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2013) handlar om numerisk data. När 

forskare väljer utgångspunkter i sina forskningsstudier finns det enligt Bryman och Bell 

(2013) två olika typer av studier att förhålla sig till, kvantitativa eller kvalitativa studier. Vi 

kommer i vår studie att använda oss av kvantitativ design, då vår studie präglas av att be-

arbeta, tolka och analysera numerisk data i form av fondkurser och dylikt. Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2013) beskriver även hur redovisningen av resultat i kvantitativa studi-

er sker med hjälp av tabeller, grafer och diagram, vilket stämmer överens med hur vi väljer 

att redovisa våra resultat.  

 

Efter att ha bestämt forskningsstrategi har vi valt att utgå från en komparativ forskningsde-

sign. Bryman och Bell (2013) beskriver komparativ design som sådan att den är lämplig 

vid studier vars syfte är att jämföra. Detta på grund av att designen går ut på att tillämpa 

identiska metoder för att studera två (eller fler) olika fall. Vidare menar de att komparativ 

design inrymmer en idé om att forskare får en djupare förståelse av en viss social företeelse 

om den jämförs mellan två (eller fler) olika situationer.  

 

Bryman och Bell (2013) förklarar att en komparativ design i princip utgörs av två (eller 

fler) tvärsnittsundersökningar som jämförs. En tvärsnittsdesign, förklarar Bryman och Bell 

(2013), går ut på att samla in data från mer än ett fall vid en given tidpunkt för att få kvan-

titativ data som kan granskas med syftet att hitta sambandsmönster. Vidare förklarar de att 

forskare som använder sig av tvärsnittsdesign intresserar sig för variation, och variationen 

går enbart att skapa om fler än ett fall studeras vid tidpunkten. Därför kräver urvalsproces-

sen många fall för att fungera.  

 

Vår studie uppfyller de kriterier som en komparativ- och tvärsnittsdesign innefattar. Vi 

samlar in daglig data för såväl SRI-fonderna som de konventionella fonderna för samma 

tidpunkt under en sexårsperiod för att få fram en variation i fondernas utveckling, vilket 

stämmer överens med tvärsnittsdesignen. Därefter delar vi upp vår insamlade data i två 
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olika grupper, SRI-fonderna för sig och de konventionella fonderna för sig för att kunna 

skilja på resultaten. Slutligen delar vi upp tidsperioden i två “fall”, finanskris och icke 

finanskris, för att kunna mäta hur fonderna presterar under de olika fallen. Detta blir såle-

des grunden för den komparativa forskningsdesignen, då vi jämför hur SRI-fonderna pres-

terar i förhållande till de konventionella fonderna under ett fall med finanskris och ett annat 

fall med icke finanskris. Vi tror att vi erhåller en bättre förståelse om ett eventuellt sam-

band mellan SRI-fonder och överavkastning under finanskris genom att jämföra det utifrån 

två olika situationer, precis som Bryman och Bell (2013) hävdade. 

3.2 Jämförelse av fonderna 

Vår studie går ut på att se om svenska SRI-fonder tenderar att överavkasta konventionella 

svenska fonder under en finanskris. För att ta reda på detta behöver vi jämföra fonderna. I 

följande kapitel kommer vi att detaljerat gå igenom hur vi går tillväga för att genomföra 

vår jämförelse mellan SRI-fonder och konventionella fonder.  

3.2.1 Val av fonder 

Enligt Bryman och Bell (2013) har sekundäranalys blivit allt mer populärt. De förklarar att 

särskilt ekonomer använder sig av en sådan metod för att kunna dra slutsatser om samband 

mellan data och affärsvärlden. En sekundäranalys, menar Bryman och Bell (2013), är en 

dataanalys där data som används i forskningen inte har samlats in på egen hand. Det kan 

antingen vara andra forskares data som inhämtas, eller offentlig statistik. Vi har i vår studie 

inhämtat data från Fondbolagens förening och Investing.com, vilket räknas som offentlig 

statistik. 

  

Bryman och Bell (2013) förklarar att det som kan anses positivt med att utgå från offentlig 

statistik är att informationen redan är insamlad, och forskarna sparar således tid och peng-

ar, men även att risken att det uppstår några problem gällande reaktivitet, dvs. att forskaren 

haft inverkan på inlämnad data, blir mindre jämfört med t.ex. enkätundersökningar från 

tidigare forskning. Eftersom vi inhämtar fonddata från Fondbolagens förenings databas är 

det inte möjligt att datan är påverkad av någon forskare eller enskild person. Något annat 

som Bryman och Bell (2013) lyfter fram är att sekundäranalys kan användas vid kompara-

tiva studier, vilket är den här studiens forskningsdesign.  

  

Vad som framkommit av de vetenskapliga artiklar och den forskning vi tagit del av visar 

att det inte finns någon universal korrekt definition av vilka fonder som kan kategoriseras 
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som SRI. Chieffe och Lahey (2009) förklarar hur SRI kan definieras på olika sätt, och att 

det inte finns någon universal korrekt definition. Vi upplever det som att forskare brukar 

göra sin egen tolkning av vilka kriterier som fonden ska uppfylla för att få klassas som 

SRI. Hofmann, Penz och Kirchler (2009) beskriver att definitioner vanligtvis innehåller 

begrepp såsom etiska, ansvarsfulla eller hållbara investeringar. Gemensamt för forskningen 

är dock att SRI-fonder, oavsett definition, har en etisk aspekt i valet av investeringar. Vi 

har därför i vår studie valt att utgå från Morningstars kategorisering av “etiska” fonder. 

Efter att ha begränsat sökningen till att enbart visa “etiska” fonder la vi även till ytterligare 

en begränsning, dvs. att fonderna ska ha sin hemvist i Sverige. Vi erhöll således ett urvals-

underlag på 31 SRI-fonder som vi tittat närmare på. Statistik för fonderna inhämtades, som 

tidigare nämnts, från Fondbolagens förening.  

 

Vi är intresserade av hur aktiefonder, det vill säga fonder som placerar i aktier, skiljer sig 

åt prestationsmässigt mellan de två olika fondkategorierna. Därför har vi valt att exkludera 

fonder som placerar stora delar i obligationer eller andra finansiella instrument. Efter att ha 

gått igenom urvalsunderlaget på 31 SRI-fonder från Morningstars kategorisering, såg vi att 

samtliga uppfyllde dessa kriterier, att enbart placera i aktier. 

  

Nästa steg i urvalsprocessen blir ett tidskriterium. Då vår studie går ut på att mäta presta-

tionen för SRI-fonder och konventionella fonder under tidsperioden för finanskrisen åren 

2007 - 2009 samt efter kristiden 2010 - 2012, granskade vi hur de etiska fonder vi fick 

fram från urvalet existerade under den valda perioden eller inte. Genom att titta på tidshis-

torik för respektive fond kunde vi se vilka fonder som inte fanns under önskad tidsperiod, 

och på så vis exkludera en del av fonderna. Urvalsunderlaget av SRI-fonder skalades såle-

des ned till 17st SRI-fonder. 

 

För att kunna genomföra studien behöver vi jämföra dessa SRI-fonder mot konventionella 

fonder. För att det skulle bli en sådan rättvis jämförelse som möjligt använde vi oss av 

samma kriterier som för SRI-fonderna. Vi sökte via Morningstars databas, där vi begränsa-

de oss till aktiefonder med hemvist i Sverige, dvs. Sverigefonder som placerar i svenska 

aktier. Efter denna begränsning erhöll vi ett urval på 122 fonder. Därefter exkluderar vi alla 

de fonder som inte existerade under perioderna 2007-2009 och 2010-2012. Efter denna 

exkludering fick vi fram 34 konventionella fonder som var lämpliga att använda i vår stu-

die. Vi fick således fram ett urval på totalt 17 SRI-fonder och 34 konventionella fonder 
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som passar vår avgränsning, vilket motsvarar 2 konventionella fonder per SRI-fond. Vi 

använder oss därmed av hela populationen, och inte ett stickprov, vilket innebär att resulta-

ten som vi erhåller blir generaliserbara. 

3.2.2 Konstruktion av två portföljer 

För att kunna genomföra den här studien, vars syfte är att jämföra två olika sorters fondka-

tegorier, måste vi konstruera två portföljer bestående av de olika fondkategorierna. Detta 

gör vi för att få jämförelsen mer hanterbar, snarare än att jämföra varje enskild fond med 

varandra, då det hade blivit hundratals olika kombinationer. Att jämföra SRI-fonder med 

konventionella fonder görs på bästa sätt genom att konstruera två portföljer, en SRI-

portfölj och en konventionell portfölj. Detta är någon som Capelle-Blancard och Monjon 

(2014), Borgers et al. (2015), Humphrey et al. (2016), samt Lozano et al. (2006) gör i deras 

forskning för att jämföra SRI-fonder med konventionella.   

  

Vi börjar med att beräkna månatlig utveckling i procent för respektive fond i Excel med 

hjälp av fondernas NAV-kurser som vi inhämtat från Fondbolagens förening. Avanza (u.å.) 

förklarar att fonder, till skillnad från aktier, varken har någon köp- eller säljkurs. Istället 

har fonder andelskurs, vilket kallas för NAV-kurs. NAV-kursen sätts vid varje tillfälle då 

fonden antingen köps eller säljs. På så sätt går det att beräkna och se en fonds värdeutveck-

ling, precis som man tittar på aktiers värdeutveckling, och det är tack vare NAV-kurserna 

som vi kan beräkna och jämföra fonderna. När vi väl fått fram den procentuella månadsut-

vecklingen för alla 51 fonder delade vi in dem i två olika Excelark, SRI i ena och konven-

tionella i andra. 

  

För att skapa en portfölj bestående av flera fonder beräknar vi den genomsnittliga utveck-

lingen av samtliga fonder för respektive kategori. När vi skapade SRI-portföljen summera-

de vi den procentuella utvecklingen för samtliga SRI-fonder vid given månad och delade 

med antalet SRI-fonder. Vi omvandlade de 17st SRI-fonderna till en gemensam portfölj 

och på samma sätt gjorde vi för de 34st konventionella fonderna när vi skapade den kon-

ventionella portföljen. 

  

Våra två portföljer är likaviktade, vilket innebär att fonderna utgör lika stor del av portföl-

jen, och att ingen fond har större påverkan på utvecklingen än någon annan. Om vi istället 

hade konstruerat portföljen med hjälp av NAV-kurs hade vi fått ett skevt resultat eftersom 
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vissa fonder har betydligt högre NAV-kurs än andra, och då hade NAV-storleken spelat in 

på portföljens utveckling. Vad vi menar med det är att de fonderna med hög NAV-kurs 

hade påverkat utvecklingen mycket mer än de med liten NAV-kurs. Genom en likaviktad 

portfölj bidrar alla fonder lika mycket till portföljernas utveckling, vilket ger ett mer 

rättvist och korrekt resultat. Cirkeldiagrammet nedan ger en enklare visuell uppfattning om 

hur en likaviktad portfölj är uppbyggd, med 10 innehav som utgör 10 % vardera.  

 

 

Figur 1. Procentuell fördelning i en likaviktad portfölj 

 

 

3.3 Modeller för prestationsuträkning 
De Ridder (2003) beskriver hur den svenska debatten gällande fonders avkastning oftast 

inte tar hänsyn till portföljens risk. Jämförs fond A som haft en årlig avkastning på 10 % 

med fond B som haft 13 %, förutsätts då att fond B är bättre än A. De Ridder (2003), samt 

Kågerman, Lohmander och De Ridder (2008), menar att det i sig inte är fel, men analysen 

blir skev, då en riskjustering inte har skett. För att fonderna ska ha en rättvis jämförelse 

måste avkastningen standardiseras med hänsyn till risken. Då vi vill eftersträva en sådan 

rättvis och korrekt jämförelse som möjligt i vår studie ska vi redogöra för uträkningarna 

10%

10%

10%

10%

10%10%

10%

10%

10%

10%

Likaviktad portfölj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



25 
 

bakom de olika formlerna för riskjusterad avkastning.  Vi kommer nedan att presentera 

fyra olika uträkningsmodeller, varav de tre första är prestationsmått som är relevanta för 

vår studie och som vi kommer att använda oss av när vi jämför SRI mot konventionella 

fonder för att se vem som presterar bättre under finanskris.  

3.3.1 Sharpekvot  

Sharpe-kvoten, som introducerades av Sharpe (1966), mäter sambandet mellan genomsnitt-

lig avkastning av portföljen och portföljens standardavvikelse för avkastningen. Auer och 

Schuhmacher (2013) hävdar att den här metoden är en av de mest välkända och tillämpade 

för att mäta och jämföra avkastning. De Ridder (2003) förklarar att den kvot vi får fram 

genom formeln representerar standardiserad avkastning per riskenhet. Desto högre Shar-

pekvot, desto bättre. En negativ Sharpekvot innebär att avkastningen har varit lägre än den 

riskfria räntan.  

 

           
     

  
 

Formel 1. Sharpekvot 

Där: 

                                               

                                        

                                                                           

 

3.3.2 Treynorkvot 

De Ridder (2003) beskriver Treynorkvoten som ett prestationsmått som är snarlik Shar-

pekvoten. Det som skiljer dessa två åt är deras definition av risk. Medan Sharpekvoten ser 

risken som standardavvikelse, dvs. den totala risken (både företagsspecifika som går att 

diversifiera bort, samt marknadsrisken), ser Treynorkvoten risken som marknadsrisk. Tre-

ynorkvoten utgår således från att den företagsspecifika risken redan har blivit bortdiversifi-

erad så att det bara är marknadsrisken som är aktuell. Morey och Morey (2000) påstår att 

Treynorkvoten även den är en av de mer välkända och tillämpade metoderna för att kunna 

jämföra och mäta avkastning. De beskriver att Treynorkvoten mäter sambandet mellan 

genomsnittlig avkastning för portföljen och portföljens betavärde. Den här formeln ger oss 

likt Sharpe standardiserad avkastning per riskenhet, men enligt Morey och Morey (2000) 

utgörs riskenheten av den systematiska risken, dvs. marknadsrisk (beta – den risk som inte 

går att diversifiera bort). Precis som för Sharpekvoten, desto högre Treynorkvot, desto 
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bättre. En negativ Treynorkvot innebär att avkastningen har varit lägre än den riskfria rän-

tan.  

            
     

  
 

Formel 2. Treynorkvot 

Där: 
                                               

                                        

                                                        

 

3.3.3 Jensens alfa 

Gavelin och Sjöberg (2007), samt De Ridder (2003), redogör för ytterligare ett vanligt 

mått, nämligen Jensens alfa. Gavelin och Sjöberg (2007) menar att Jensens alfa visar huru-

vida den faktiska avkastningen från en portfölj varit bättre eller sämre än den förväntade 

avkastningen enligt CAPM-ansatsen som vi redogör för under rubrik 3.3.4. Beckman 

(2015) förklarar hur Jensens alfa bara tar hänsyn till systematisk risk, dvs. marknadsrisken, 

i sin beräkning, och tar inte hänsyn till diversifiering. Jensens alfa skiljer sig från de andra 

två måtten i vad den presenterar för resultat. Beckman (2015) menar att medan de två 

ovanstående måtten ger avkastning per riskenhet, ger Jensens alfa en faktisk skillnad mel-

lan riskjusterad faktiskt och förväntad avkastning i procentenheter, vilket gör det lättare att 

tolka. Låt säga att portföljens förväntade avkastning enligt CAPM är 5 %, men faktisk av-

kastning blev 8 %, då är Jensens alfa skillnaden mellan faktisk och förväntad, dvs. 3 %. Ett 

positivt alfa innebär därför att portföljen överträffat vad den förväntas avkasta.  

 

                                
Formel 3. Jensens Alfa 

Där: 
                                               

                                        

                                                        

                                                     

 

3.3.4 CAPM 

Jarrow och Protter (2013) hävdar att CAPM ligger till grund för den moderna teorin gäl-

lande prestationsutvärdering, modellen utvecklades av Sharpe (1964), Lintner (1965) och 

Mossin (1966). När Jensen (1968) utvärderade aktiefonder med måttet Jensens alfa, som vi 
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redogjorde för ovan, i sin forskning utgick han från denna CAPM-ansats. CAPM ligger 

således till grund för prestationsmåttet Jensens alfa.  

  

De Ridder (2003) förklarar att CAPM bygger på Markowitz (1952) teori gällande risk och 

avkastning, samt antagandet om diversifierade portföljer. CAPM-ansatsen delar upp en 

aktieportföljs risk i två delar. Systematisk risk, marknadsrisk eller beta, mäter sambandet 

mellan en enskild tillgångs avkastning och marknadens avkastning. Osystematisk risk, fö-

retagsspecifik risk, uttrycker istället tillgångens egen risk. De Ridder (2003) menar att en 

väldiversifierad portfölj har eliminerat den osystematiska risken, vilket innebär att den 

enda risken som finns är systematisk, dvs. korrelationen mellan tillgångens och markna-

dens avkastning. CAPM förutsätter således att portföljen är väl diversifierad när beräk-

ningen för förväntad avkastning görs, och tar således bara hänsyn till den systematiska 

risken, dvs. marknadsrisken. Därför, enligt Elton, Gruber, Brown och Goetzmann (2003), 

beror skillnaden mellan två tillgångars förväntade avkastning på betavärdet, dvs. den sys-

tematiska risken. Ju högre beta, desto högre risk och således blir den förväntade avkast-

ningen högre 

 

Enligt Elton et al. (2003) finns det ett antal antaganden som ska gälla för att CAPM ska 

kunna appliceras. För att nämna några är ett antagande att det inte ska existera några trans-

aktionskostnader. Ett annat är att det ska finnas en riskfri ränta som samtliga investerare 

har möjlighet att obegränsat både låna och låna ut till förutsatt att de har identiska villkor. 

Ytterligare ett antagande är att samtliga investerare delar en unison syn på en tillgångs för-

väntade avkastning, korrelation och standardavvikelse. Ett slutligt antagande är att det rå-

der perfekt konkurrens, vilket menas att ingen investerare kan påverka priset på en tillgång 

genom att varken köpa eller sälja. Elton et al. (2003) poängterar dock att antagandena inte 

riktigt stämmer överens med hur det ser ut verkligheten, och kan därför ses som kontrover-

siella. Men de anser dock att CAPM är en grundläggande och enkel modell som är bra på 

att förklara förväntad avkastning, men däremot inte individuella investerares beteenden, 

vilket är anledningen till varför det har utvecklats alternativa modeller som bygger vidare 

på CAPM. 
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Formel 4. CAPM 

Där: 

                                         

                                  

             
                                                 

 

3.4 Riskmått 

För att kunna beräkna ovanstående riskjusterade prestationsmått måste vi ha data för två 

olika riskmått, standardavvikelse och beta. Dessa går att beräkna, och nedan redogör vi för 

vad de visar och hur vi räknar fram dem. 

3.4.1 Standardavvikelse 

Fondbolagens förening (2013) beskriver att standardavvikelse är det vanligast förekom-

mande måttet för att mäta risken. De menar att det här måttet mäter hur mycket fondens 

värde antingen ökar eller minskar under en särskild tidsperiod i förhållande till det genom-

snittliga värdet för fonden. Vidare menar de att det enklare går att definiera standardavvi-

kelsen som hur mycket fondens värde avviker från medelvärdet. Fondbolagens förening 

(2013) förklarar att en fond som har fler innehav, oftast har lägre standardavvikelse, medan 

en fond som väljer att ha färre innehav oftast får en högre standardavvikelse. Om fonderna 

inte avviker mycket från sin genomsnittliga utveckling har fonderna låg standardavvikelse.  

  

Fondbolagens förening (2013) hävdar att standardavvikelse vanligast mäts under en tidspe-

riod på 2 till 5 år, vilket även Sigblad (2016, januari) skriver om i sin artikel om fondana-

lys. Han hävdar att standardavvikelse är det vanligaste måttet för att analysera risken i en 

fond. Vidare redogör han för standardavvikelse vanligen räknas ut på ett intervall mellan 2 

till 5 år, något som även Morningstar (2009) ställer sig bakom. Morningstar (2009) förkla-

rar dock att den standardavvikelse som de själva anger för fonderna på deras hemsida be-

räknats på årsbasis baserat på avkastningen för varje månad.  

 

Genom ovanstående källor kan vi konstatera att tidsperioden för att beräkna standardavvi-

kelsen verkar variera mellan 2 till 5 år. Vi kommer dock att tillämpa den strategin som 

Morningstar (2009) utgår från, dvs. att räkna ut standardavvikelsen på årsbasis med hjälp 

av månadsvis avkastning. 
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Med hjälp av formeln nedan har vi beräknat standardavvikelse för respektive portfölj: 

                     
         

   
 

Formel 5. Standardavvikelse 

Där:  
                                               

                                                         

                 
 

3.4.2 Beta  

Även Beta är ett mått för att mäta en tillgångs risk. Morningstar (u.å.) förklarar, med fon-

der som utgångspunkt, att beta mäter hur känslig fonden är för marknadens svängningar. 

Måttet jämför således utvecklingen av fonden i relation till hela marknadens utveckling 

under samma tidsperiod. Som exempel nämner de att ett betavärde på 1 för en fond reflek-

terar identisk utveckling som marknaden, medan ett beta över 1 indikerar att fonden ge-

nomsnittligt stiger högre än marknaden, när marknaden stiger, och sjunker mer än markna-

den, när marknaden sjunker. Ju lägre beta, desto lägre risk.  

  

Vidare förklarar Morningstar (u.å.) att det vanligast förekommande är att beta beräknas 

fram med ett 36-månaders intervall, dvs. 3 år, och att deras betavärden som de redovisar på 

sin hemsida baseras på månatlig data för 36 månader. Vi har således valt att räkna ut Beta 

på basis av 36 månader. Då vår tidsperiod är från år 2007 till år 2012 ger det oss 6 år att 

jobba med, och det blev således logiskt för oss att dela in tidsperioden i två intervall. Det 

första, krisperioden mellan år 2007 och 2009, samt det andra, icke-krisperioden, mellan år 

2010 och 2012. Nedan har vi presenterat den formel som vi utgick från när vi tog fram 

portföljernas betavärden.  

 

      
                

           
 

Formel 6. Beta 

 

Där:  
                                               

                                                               
 

För att räkna ut aktuellt Beta för portföljerna använde vi oss av kalkyleringsprogrammet 

Excel. Där finns det möjlighet att använda färdiga beräkningsformler genom att markera 

önskad data. Då Beta mäter hur känslig portföljen är mot marknaden, och vi har med två 
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olika marknadsindex, fick vi räkna ut två olika beta för respektive marknadsindex. Vi be-

räknar därför portföljernas Betavärden dels gentemot marknadsindexet MSCI Sweden, som 

är vårt huvudsakliga index vi tittar på, och dels gentemot SIXPRX.  

3.5 Val av jämförelseindex 
För att kunna mäta prestationen mellan fonderna måste vi, enligt några av modellerna som 

vi nämnt, använda oss av ett jämförelseindex. Vi har då valt att utgå från två olika jämfö-

relseindex och testa dessa var för sig. Detta gör vi för att få ett mer omfattande resultat som 

gör det möjligt för oss att göra djupare analyser, samt att kunna dra mer trovärdiga slutsat-

ser. 

  

Vårt huvudsakliga jämförelseindex är MSCI Sweden. Hoepner och Schopohl (2016) för-

klarar att de använder sig av “MSCI All Country”, dvs. ett globalt index, som benchmark 

när de genomför sin studie där de ska räkna ut prestation för två globala fonder. 

De förklarar hur ”MSCI all country” frekvent används som benchmark i akademisk 

forskning. MSCI Sweden är grundat av MSCI Indexes, och reflekterar svenska 

large- och mid cap-bolag på den svenska börsen (MSCI, 2017). Vi ser det således 

logiskt att använda MSCI Sweden som jämförelseindex när vi ska mäta 

prestationen av svenska fonder, och kommer primärt att utgå från detta index när 

vi gör jämförelserna. 

  

Vi kommer även att utgå från ett annat jämförelseindex, nämligen SIXPRX (SIX Portfolio 

Return Index). Enligt Fondbolagens Förening (u.å.) visar det indexet en genomsnittlig 

utveckling på Stockholmsbörsen, där de inkluderar utdelningar samt tar hänsyn 

till placeringsbegränsningar som aktiefonder måste respektera. Fondbolagens 

förening (u.å.) menar att detta index är adekvat för olika jämförelser när det 

gäller svenska aktiefonder och används av de flesta fondbolagen i deras 

jämförelser. Vi kommer, som vi nämnde tidigare, huvudsakligen titta på MSCI Sweden när 

vi gör jämförelserna. Detta innebär att vi enbart väljer att redovisa resultaten utifrån MSCI 

Sweden om det visar sig att resultatet inte skiljer sig markant beroende på vilket av de två 

marknadsindex vi använder i uträkningarna.  

3.6 Val av riskfri ränta  
För att kunna genomföra beräkningar enligt modellerna ovan krävs det en siffra på den 

riskfria räntan. Enligt Nofsinger & Varma (2014) är det lämpligt att använda sig av ”trea-
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sury bills” som riskfri ränta, vilket är samma som statsskuldväxlar på svenska. För att sam-

la in information om detta utgår vi från något som Bryman och Bell (2014) kallar för “of-

fentlig statistik”. Via Riksbankens hemsida har vi möjlighet att få fram daglig statistik på 

svenska statsskuldväxlar med en månads löptid (kallad SSVX1M). Dessa är dock beräkna-

de på årsbasis, vi var tvungna att dela all data med 12 månader för att få korrekta siffror för 

riskfria räntan.  

3.7 Val av tidsperiod 

Vi har valt att utgå från samma tidsperiod som Nofsinger och Varma (2014) valde att utgå 

ifrån i deras studie för att undersöka SRI-fonder under finanskriser. De påstår att finanskri-

sen pågick mellan oktober år 2007 till och med mars år 2009. Anledningen till varför vi 

väljer denna tidsperiod framför de andra är för att den passar in bäst i våra tabeller med 

uträkningar. Våra tabeller är upprättade för att visa kvartalsutveckling, och oktober 2007 är 

början på ett kvartal, medan mars 2009 är slutet på ett kvartal. Detta gör att vi tydligt kan 

markera finanskrisen i våra tabeller.  Vi är dock medvetna om att det finns olika uppfatt-

ningar om exakt när finanskrisen pågick, och olika tidsperioder troligtvis ger lite annorlun-

da resultat.  

 

När vi beräknar portföljernas avkastning under finanskrisen utgår vi från finanskrisens 

specifika datum, och när vi beräknar avkastning för icke-finanskris utgår vi från de reste-

rande datumen för studien, dvs. De tre första kvartalen under 2007 innan finanskrisen, samt 

resterande kvartal efter finanskrisen till och med år 2012. Anledningen till varför vi har 

med de första månaderna för år 2007 i våra beräkningar är för att studien behövde ha data 

för en tidsperiod på sex år för att få fram beta-måttet. Istället för att strunta att inkludera 

dem i beräkningen tyckte vi att ju fler kvartal utan kris vi inkluderar, desto mer trovärdigt 

blir resultatet.   

3.8 Kvalitetskrav  

För att den vetenskapliga forskningen ska anses som trovärdig lyfter Bryman och Bell 

(2013) fram fyra olika kriterier som ska uppfyllas. De förklarar hur reliabilitet, replikerbar-

het, validitet och generalisering är viktiga kriterier som kvantitativa studier vanligtvis läg-

ger stor tyngd på. Nedan kommer en redogörelse för hur vårt arbete uppfyller de fyra ovan-

stående kriterierna. 
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3.8.1 Reliabilitet och replikerbarhet  

Bryman och Bell (2013) beskriver reliabilitet som graden av trovärdighet som undersök-

ningen uppfyller. Reliabiliteten ser till hur en omprövning av samma undersökning skulle 

leda till samma resultat. Om resultatet blir identiskt efter en eller flera omprövningar bety-

der det att undersökningen har hög reliabilitet och därmed trovärdighet. Bryman och Bell 

(2013) menar vidare att reliabiliteten är uppbyggd på olika faktorer, och lyfter fram stabili-

tet och intern reliabilitet som två typiska faktorer.  

  

Stabiliteten syftar enligt Bryman och Bell (2013) till hur pass stabilt och säkert en under-

sökning och resultat är över tid. Om resultaten inte skiljer sig åt mellan de olika testtillfäl-

lena ger det en hög reliabilitet. I vår undersökning har vi använt oss av NAV-data som vi 

har fått från Fondbolagens förening, samt data för index som vi inhämtat från hemsidan 

Investing.com. Eftersom vi har använt oss av historisk och offentlig data som inte kan änd-

ras beroende på tid skulle samma undersökning vid olika tillfällen ge oss identiska resultat, 

och reliabiliteten räknas därmed som hög. 

  

Bryman och Bell (2013) menar vidare att intern reliabilitet syftar till hur pass pålitliga in-

dikatorerna som ligger till grund för undersökningen är, och om dessa indikatorer är base-

rade på andra indikatorer. Enklare uttryckt innebär intern reliabilitet att omständigheter inte 

får ha påverkan på studiens resultat. Ett exempel kan vara en kvantitativ undersökning som 

mäter glädje på arbetsplatsen, då bör resultatet inte bli olika beroende på om det är regnigt 

eller soligt ute. Bryman och Bell (2013) beskriver hur intern reliabilitet kan bli högre ge-

nom att vara noggrann med tolkningar av insamlad data. Då vi i vår egen studie inte har 

gjort några tolkningar av data som vi samlat in, utan inhämtat offentlig statistik som inte 

kan påverkas av omständigheter, får vår studie en hög intern reliabilitet.  

  

Replikerbarhet beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som möjligheten att återskapa en 

studie och uppnå samma resultat som ursprungsstudien. De menar att resultaten från en 

särskild studie inte bör vara påverkade av vissa kännetecken eller förväntningar hos forska-

ren, och att det således borde gå att få samma resultat om någon annan genomförde studi-

en. Bryman och Bell (2013) förklarar att det är viktigt att tillvägagångssättet beskrivs detal-

jerat och tydligt, för att en studie ska anses vara replikerbar. I vår egen studie har vi tydligt 

redogjort för hur vi har gått tillväga för att erhålla de resultat som vi har beräknat fram, 
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steg för steg på ett pedagogiskt sätt. Därför anser vi att vår studie uppvisar hög replikerbar-

het.  

3.8.2 Validitet och generaliserbarhet  

Bryman och Bell (2013) beskriver validitet som hur väl forskare lyckas mäta det som un-

dersökningen syftar till att mäta. I vårt fall handlar det om hur väl vår metod, mer specifikt 

våra riskjusterade prestationsmått, lyckas beräkna fram adekvata resultat som kan ge svar 

på vår forskningsfråga, dvs. hur svenska SRI-fonder presterar i förhållande till svenska 

konventionella fonder under en finanskris. Vi har i vår studie använt oss av väletablerade 

uträkningsmodeller som är vanligt förekommande i liknande studier som syftar till att jäm-

föra fonders prestation, och detta anser vi stärker vår studies validitet då vi tillämpar väl-

beprövade modeller snarare än att hitta på egna eller tillämpa okända modeller. 

 

Bryman och Bell (2013) tar även upp begreppen intern och extern validitet, där intern vali-

ditet handlar om huruvida det finns ett kausalt samband mellan två eller flera variabler i de 

slutsatser som dras. Styrkan i den interna validiteten beror därmed på hur säkra de slutsat-

ser som dras är. Bryman och Bell (2013) menar alltså att intern validitet går ut på att tolka i 

vilken grad det kausala sambandet mellan variablerna är hållbart eller ej. De diskuterar 

kring om X orsakar Y, går det att vara säker på att det är X som påverkar variationen i Y, 

eller kan det vara någon annan faktor? I vår studie ska vi se om SRI-fonder under 

finanskris tenderar att överprestera konventionella fonder, då blir X = finanskris och Y = 

SRI-fonders överavkastning. Det är svårt för oss att veta om det verkligen är finanskrisen 

som får SRI-fonden att överprestera, eller bara slumpen, men då vi även testar under en 

period utan finanskris kan vi försöka tolka resultaten bättre genom att jämföra. Vi anser 

därför att vi på så vis lyckas få högre intern reliabilitet än om vi bara hade mätt under en 

finanskris.  

  

Den externa validiteten, även kallad generaliserbarhet, förklaras av Bryman och Bell 

(2013) som huruvida ett forskningsresultat kan generaliseras till andra grupper som inte 

varit med i studien. Om ett antal personer besvarar en kvantitativ enkät om arbetsglädje, 

vill forskare vanligtvis kunna påstå att resultaten även gäller för de som inte varit delaktiga 

i studien. Vi har i vår studie inte gjort några exkluderingar när det kommer till urval, utan 

vi har utgått från hela populationen som vi fick fram, vilket ger studien en hög grad av ex-

tern validitet och våra resultat är generaliserbara. 
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4. Jämförande resultat  

I följande kapitel presenteras studiens jämförande resultat där vi jämför de olika fonderna. 

Vi inleder resultatkapitlet med att presentera de två olika portföljernas prestation utan 

hänsyn till risk, dvs. deras faktiska avkastning och utveckling. Därefter presenterar vi port-

följernas riskjusterade prestation. Vi har valt att redovisa resultaten med hjälp av tabeller 

och diagram för att läsaren ska få en visuell bild av vårt resultat, vilket vi tror blir mer 

pedagogiskt. Tanken bakom kapitlet är att vi ska hjälpa läsaren att förstå vilka resultat 

som studien har genererat. En djupare analys och diskussion av resultaten kommer i näst-

kommande kapitel.  

4.1 Faktisk avkastning  
Vi inleder resultatkapitlet med att presentera studiens resultat av den faktiska avkastningen. 

När vi skriver den faktiska avkastningen menar vi den verkliga avkastningen, dvs. den som 

allmänheten vanligtvis brukar använda vid jämförelse av fonders prestation. Faktisk av-

kastning är inte justerad för fondernas risk, vilket gör att en jämförelse av faktisk avkast-

ning blir orättvis då fonder med högre risk har större chans att få högre avkastning. Om två 

fonder har samma faktiska avkastning, men den ena fonden har tagit betydlig lägre risk, 

har den fonden som tagit läst risk presterat bättre. Det är dock intressant att se den faktiska 

avkastningen eftersom det är den som syns i verkligheten. 

 

Ett sätt att se hur olika värden förändras över tid är att göra ett index. Ett index visar vär-

deutvecklingen i förhållande till en startpunkt. Nedanstående två diagram representerar en 

indexutveckling av den faktiska avkastningen som vi har konstruerat, bestående av vår 

SRI-portfölj, konventionella portfölj och marknadsindex MSCI Sweden. De linjer som 

visas i diagrammen speglar hur SRI-portföljen, den konventionella portföljen och MSCI 

Sweden har utvecklats i förhållande till startpunkten år 2007-01-01. För att ge en mer de-

taljerad bild av utvecklingen har vi delat upp diagrammet i två delar. Det första diagram-

met visar den faktiska utvecklingen under år 2007-2009, som täcker perioden för finanskri-

sen, medan det andra diagrammet visar den faktiska utvecklingen efter finanskrisen mellan 

år 2010-2012.  
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Figur 2. Faktisk utveckling under finanskrisen 

 

Figur 3. Faktisk utveckling efter finanskrisen 

 

Då graferna i diagrammen ligger väldigt nära varandra är det svårt att se hur SRI-portföljen 

har presterat procentuellt i förhållande till den konventionella portföljen, samt mot jämfö-
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relseindex MSCI Sweden. För att förtydliga hur fonderna har presterat gentemot varandra, 

månad för månad, kompletterade vi diagrammen med två tabeller, en för respektive port-

följ. 

 

Nedanstående två tabeller ger en tydligare beskrivning av diagrammen som vi presenterade 

ovan. Den ena representerar data för SRI-portföljen, och den andra representerar data för 

den konventionella portföljen. Siffrorna som ni ser i tabellerna visar portföljernas faktiska 

utveckling under den specifika månaden, i förhållande till månaden innan. Om vi exempel-

vis tittar på juni 2008 för SRI-portföljen står det -15,36 %. Detta innebär att fondens värde 

minskade med 15,36 procent från vad fonden var värd månaden innan, dvs. i maj. Vi har 

markerat perioden som kännetecknar finanskrisen med rosa färg för att det ska bli tydligare 

och enklare för läsaren att kunna se hur portföljerna har presterat under finanskrisen. Res-

terande datum som inte är rosafärgade representerar tidsperiod utan finanskris.   

 

 

Tabell 2. Procentuell faktisk utveckling för SRI-portföljen 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 3,45% -9,23% -12,20% -0,30% -3,56% 6,56%

Feb -4,25% -1,02% -0,32% -0,22% -1,77% 3,66%

Mar 6,70% 1,59% 6,73% 7,73% 2,66% -1,94%

Apr 6,00% 4,41% 22,18% 2,43% 2,69% -0,99%

Maj 2,41% -1,22% 1,73% -7,59% -0,83% -9,06%

Jun -3,29% -15,36% 0,34% -0,31% -3,85% 5,45%

Jul -2,94% 0,86% 9,89% 8,28% -7,04% 0,51%

Aug -1,04% 2,08% 2,39% -3,09% -9,81% 3,82%

Sep -0,31% -12,10% -0,97% 5,33% -8,14% 3,36%

Okt -3,71% -14,52% 4,39% 0,76% 7,01% -4,10%

Nov -5,62% -10,23% 2,22% 3,22% 1,83% -1,74%

Dec -3,45% 12,60% 1,23% 5,16% 2,65% 4,88%

SRI Portföljen
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Tabell 3. Procentuell faktisk utveckling för den konventionella portföljen 

 

Genom att beräkna en genomsnittlig faktisk avkastning under finanskrisens specifika da-

tum kan vi konstatera att den konventionella portföljen hade varit en bättre investering än 

SRI-portföljen. Det var dock en marginell skillnad. SRI-portföljen hade i genomsnitt en 

utveckling på -3,37 %, medan den konventionella portföljen hade en genomsnittlig utveck-

ling på -3,23 %. När avkastningen för båda portföljerna är negativa, är den minst negativa 

att föredra. Vi beräknade även genomsnittlig avkastning för tidsperioden utan finanskris, 

men där var istället SRI-portföljen att föredra framför den konventionella portföljen. Var-

ken under finanskrisen som tidsperioden utan finanskris var marknadsindex bättre. I tabell 

4 nedan kan ni se hur respektive portfölj presterade i genomsnitt under finanskrisen och 

icke-kris. 

 

 

Tabell 4. Genomsnittlig faktisk utveckling under finanskrisen och icke-kris 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jan 3,14% -8,39% -10,43% 0,16% -3,33% 7,36%

Feb -3,85% -1,73% 0,56% 0,04% -2,60% 3,21%

Mar 6,57% 2,33% 6,06% 7,44% 2,88% -1,93%

Apr 4,83% 3,06% 20,89% 2,02% 2,80% -2,03%

Maj 2,88% -1,56% 1,80% -7,37% -0,92% -8,34%

Jun -3,31% -15,87% -1,08% -1,38% -4,24% 3,21%

Jul -3,42% 1,25% 9,52% 8,32% -6,96% 3,06%

Aug -0,88% 2,08% 1,84% -2,65% -8,62% -0,90%

Sep -0,75% -12,30% -0,04% 5,07% -7,35% 3,44%

Okt -3,46% -13,38% 4,40% 0,56% 5,66% -1,69%

Nov -5,32% -9,16% 3,48% 3,98% 1,83% 2,53%

Dec -3,10% 11,29% 2,00% 5,35% 3,21% -0,99%

Konventionell portfölj 

Kris (okt 07 - mars 09) Icke-kris 

SRI -3,373% 1,182%

Konventionell -3,225% 1,090%

Marknaden -3,453% 1,179%

Faktisk utveckling
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4.2 Riskjusterad avkastning  
För att få en mer rättvis jämförelse över hur fonderna har presterat justerar vi fondernas 

avkastning för den risk som de har tagit. Vi gör alltså fondernas avkastning jämförbara. 

Som vi redogjort för tidigare i arbetet är standardavvikelse och beta två riskmått som an-

vänds för att beräkna de olika prestationsmåtten. Ni finner våra uträkningar av både stan-

dardavvikelse och beta längst bak i arbetet under appendix. Som vi nämnde i metodkapitlet 

beräknade vi Treynorkvot och Jensens alfa utifrån två olika jämförelsesindex, men efter-

som det visade sig att skillnaden mellan indexen var nästintill obefintlig har vi valt att en-

bart redovisa resultaten utifrån marknadsindexet MSCI Sweden för att göra resultatkapitlet 

mer tydligt. För den som är intresserad av att se resultaten utifrån båda jämförelseindex, 

finner ni det i appendix. Nedan kommer vi att presentera de tre olika riskjusterade presta-

tionsmåtten som vi utgår från när vi jämför SRI-portföljen med den konventionella portföl-

jen. 

4.2.1 Sharpekvot  

Sharpekvoten, som är ett av de mest välkända prestationsmåtten (Auer & Schuhmacher, 

2013), visar hur väl fonden har lyckats generera en avkastning med hänsyn till den risk 

som fonden har tagit. Genom att ta portföljens avkastning minus den riskfria räntan erhål-

ler vi ett tal som vi delar med portföljens standardavvikelse. Ju högre avkastning, och ju 

lägre standardavvikelse portföljen har, desto högre blir Sharpekvoten. 

 

Nedanstående tabeller visar Sharpekvot för SRI-portföljen och den konventionella portföl-

jen på kvartalsbasis under åren 2007 till och med 2012. Vi har markerat finanskrisens spe-

cifika datum med rosa färg för att det ska bli tydligare och enklare för läsaren att urskilja 

finanskrisen från resterande tidsperiod. Vi har även markerat den portfölj som hade högst 

Sharpekvot med fet stil och nyanserat cellerna i en grön färg, för att göra det enklare att se 

vilken portfölj som erhållit högst Sharpekvot under aktuellt kvartal. Som tidigare nämnts 

föredrar investerare en hög Sharpekvot framför en låg, då högre Sharpekvot tyder på bättre 

avkastning i förhållande till den risk som investeraren har tagit.  

 

 

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,4092 0,3439 -0,411 -1,098

Konventionell 0,4310 0,3042 -0,502 -1,091

År 2007
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Tabell 5. Kvartalsberäknad Sharpekvot från år 2007 till 2012. 

 

Det vi kan konstatera genom att titta på ovanstående tabeller är att SRI-portföljen hade 

varit en bättre investering än den konventionella. Detta vet vi efter att ha beräknat genom-

snittlig Sharpekvot för bägge portföljer under finanskrisen, där vi fick fram -0,5208 för vår 

SRI-portfölj medan den konventionella portföljen visade -0,5261. Eftersom båda siffrorna 

är negativa, är den som är minst negativ att föredra, dvs. SRI-portföljen, även om skillna-

den var marginell.  

  

Efter att ha beräknat genomsnittlig Sharpekvot för tidsperioden utan finanskris kan vi kon-

statera att SRI-portföljen dessutom hade varit att föredra framför den konventionella port-

följen, även under tidsperiod utan finanskris. SRI-portföljen uppvisade en Sharpekvot på 

0,1638 medan konventionella uppvisade en Sharpekvot på 0,1569. När Sharpekvoten är 

positiv är en hög Sharpekvot som möjligt att föredra, dvs. SRI-portföljen.   

 

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,3735 -0,5079 -0,394 -0,498

Konventionell -0,3582 -0,6246 -0,409 -0,488

År 2008

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,2529 1,0075 0,471 0,325

Konventionell -0,1857 0,9791 0,514 0,448

År 2009

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,5226 -0,4039 0,759 0,649

Konventionell 0,5614 -0,5012 0,785 0,712

År 2010

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,1990 -0,1587 -1,652 0,7175

Konventionell -0,2412 -0,1969 -1,637 0,7178

År 2011

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,5690 -0,3600 0,532 -0,091

Konventionell 0,6733 -0,6157 0,430 -0,037

År 2012
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Med hänsyn till Sharpemåttet, dvs. hur väl fonden har avkastat i förhållande till den risk 

som fonden har tagit, hade det hade varit mer fördelaktigt att investerat i SRI-portföljen 

både under finanskrisen och under tidsperioden utan finanskris, trots en marginell skillnad. 

  

I tabell 6 nedan har vi gjort en tydlig redovisning av portföljernas genomsnittliga Sharpek-

vot under de två tidsperioderna, där vi har markerat den portfölj som uppvisat högst Shar-

pekvot med fet stil.  

 

Tabell 6. Genomsnittlig Sharpekvot under finanskrisen och icke-kris 

 

4.2.2 Treynorkvot  

Treynorkvoten, precis som Sharpekvoten, mäter hur väl fonden har lyckats generera av-

kastning med hänsyn till den risk som den tagit. Treynorkvoten skiljer sig dock från Shar-

pekvoten då den utgår från riskmåttet beta istället för standardavvikelse. Beta visar hur 

mycket en tillgång tenderar att avvika från marknaden. Ju högre avkastning för portföljen, 

och ju lägre beta, desto högre Treynorkvot.  

 

Nedanstående tabeller visar SRI-portföljens och den konventionella portföljens Treynork-

vot på kvartalsbasis under åren 2007 till 2012. Även här har vi färglagt kvartalen med rosa 

för att markera finanskrisens specifika datum, samt markerat den Treynorkvot som varit 

högst under respektive kvartal i fet stil och nyanserat med grön färg. 

 

 

Kris (okt 07 - mars 09) Icke-kris 

SRI -0,5208 0,1683

Konventionell -0,5261 0,1569

Sharpekvot

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,0174 0,0146 -0,0175 -0,0466

Konventionell 0,0182 0,0128 -0,0212 -0,0460

År 2007

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,0328 -0,0447 -0,0347 -0,0438

Konventionell -0,0316 -0,0550 -0,0360 -0,0430

År 2008



42 
 

 

 

 

 

Tabell 7. Kvartalsberäknad Treynorkvot från år 2007 till 2012 

  

Vi beräknade genomsnittlig Treynorkvot under finanskrisen för SRI-portföljen, och fick 

fram -0,0372, samtidigt som den konventionella fick -0,0377. Med detta kan vi konstatera 

att även genom det här prestationsmåttet hade SRI-portföljen varit att föredra framför den 

konventionella, då den uppvisade en lägre negativ Treynorkvot. Precis som Sharpekvoten 

så önskas ett högre värde, och då SRI-portföljen uppvisade minst negativ Treynorkvot är 

den att föredra. 

  

Efter finanskrisen fick vi fram en genomsnittlig Treynorkvot för SRI-portföljen på 0,011, 

samtidigt som den konventionella portföljen uppvisade en genomsnittlig Treynorkvot på 

0,105. Detta betyder att SRI-portföljen även hade varit att föredra efter finanskrisen. Likt 

Sharpekvoten har skillnaderna för portföljernas Treynorkvot även de varit marginella. 

 

Precis som för Sharpekvoten, visar tabell 8 nedan portföljernas genomsnittliga Treynork-

vot under finanskrisen och tidsperioden utan finanskris. 

 

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,0205 0,0818 0,0382 0,0264

Konventionell -0,0146 0,0770 0,0404 0,0352

År 2009

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,0262 -0,0203 0,0381 0,0325

Konventionell 0,0287 -0,0256 0,0401 0,0363

År 2010

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,0112 -0,0089 -0,0931 0,0404

Konventionell -0,0130 -0,0106 -0,0883 0,0387

År 2011

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,0288 -0,0182 0,0269 -0,0046

Konventionell 0,0311 -0,0284 0,0199 -0,0017

År 2012



43 
 

 

Tabell 8. Genomsnittlig Treynorkvot under finanskrisen och icke-kris 

 

4.2.3 Jensens Alfa 

Jensens alfa skiljer sig lite från de tidigare två prestationsmåtten. Jensens alfa visar hur den 

faktiska avkastningen skiljer sig från den förväntade avkastningen enligt det riskjusterade 

måttet CAPM. Om exempelvis SRI-portföljen hade en faktisk avkastning på 5 % en månad 

och CAPM beräknade den förväntade avkastningen till 3 %, blir Jensens alfa 2 %. Dessa 

siffror visar således ren procentuell skillnad. Ett positivt Jensens alfa betyder att fonden har 

lyckats generera en högre riskjusterad avkastning än vad den borde. Precis som tidigare har 

vi markerat finanskrisen specifika datum och fetmarkerat de siffror som är bäst för respek-

tive kvartal under åren 2007 till 2012.  

 

 

 

 

 

Kris (okt 07 - mars 09) Icke-kris 

SRI -0,0372 0,0110

Konventionell -0,0377 0,0105

Treynorkvot

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,14% 0,36% -0,31% 0,10%

Konventionell -0,05% 0,18% -0,64% 0,15%

År 2007

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI 0,79% -0,40% 0,34% 0,66%

Konventionell 0,87% -1,34% 0,20% 0,69%

År 2008

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -1,38% 0,68% -0,48% 0,72%

Konventionell -0,75% 0,19% -0,25% 1,50%

År 2009

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,06% -1,58% 1,06% 0,86%

Konventionell 0,16% -2,00% 1,21% 1,17%

År 2010
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Tabell 9. Kvartalsberäknad Jensens alfa från år 2007 till 2012. 

 

Vi beräknade genomsnittlig Jensens alfa för finanskrisen och fick fram att SRI-portföljen 

uppvisade ett Jensens alfa på 0,019 % under finanskrisen, samtidigt som den konventionel-

la portföljen uppvisade ett Jensens alfa på -0,029 %.  

 

Efter finanskrisen beräknade vi genomsnittligt Jensens alfa för SRI-portföljen till -0,033 % 

och den konventionella portföljen till -0,072 %. Ett positivt Jensens alfa är att föredra 

framför ett negativt. Med hänsyn till det konstaterar vi att SRI-portföljen lyckades ha en 

högre riskjusterad avkastning än konventionella fonder såväl under finanskris som under 

tidsperiod utan finanskris. SRI-portföljen hade därmed varit att föredra under de båda peri-

oderna även enligt detta prestationsmått. 

 

Precis som för de två ovanstående måtten, visar tabell 10 nedan portföljernas Jensens alfa 

under finanskrisen och tidsperioden utan finanskris. 

 

 

Tabell 10. Genomsnittlig Jensens alfa under finanskris och icke-kris 

  

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,41% -0,20% -1,80% 1,21%

Konventionell -0,55% -0,34% -1,31% 1,02%

År 2011

Januari - Mars April - Juni Juli - September Oktober - December 

SRI -0,24% 0,32% 1,00% -1,59%

Konventionell -0,03% -0,59% 0,35% -1,29%

År 2012

Kris (okt 07 - mars 09) Icke-kris 

SRI 0,019% -0,033%

Konventionell -0,029% -0,072%

Jensens Alfa
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5. Diskussion 

I detta kapitel analyserar och diskuterar vi studiens erhållna resultat. Vi förankrar de 

framkomna resultaten i de teorier och tidigare forskning som vi har valt att redogöra för i 

vår referensram. Kapitlets syfte blir således att hjälpa läsarna att tydligt följa våra tanke-

banor kring de resultat som vår studie har genererat. 

Problemformuleringen som utgjort grunden i arbetet har varit att ta reda på om svenska 

SRI-fonder presterade bättre än svenska konventionella fonder under den senaste finanskri-

sen. Enligt tidigare forskning har det varit ett omstritt ämne huruvida SRI-fonder tenderar 

att prestera bättre eller sämre än konventionella fonder (Humphrey et al. 2016; Leite & 

Cortez, 2015; Nofsinger & Varma, 2014; Verheyden och De Moor, 2015).  

 

Vårt resultat visade att konventionella fonder hade högst faktisk avkastning under finans-

krisen, följt av SRI-fonder. Båda fondgrupperna presterade därför bättre än marknaden 

under den tidsperioden. Under tidsperioden utan finanskris visade SRI-fonder högst faktisk 

avkastning, följt av marknaden. De konventionella fonderna presterade därför sämst under 

den tidsperioden. Beräknat under hela sexårsperioden visade marknaden en högre faktisk 

avkastning än både konventionella och SRI-fonder. Att marknaden presterade bättre än 

båda fondgrupperna under den längre tidsperioden på sex år stämmer överens med Famas 

(1970) teori om den effektiva marknadshypotesens mellanstarka form, som går ut på att 

ingen fondförvaltare över tid kan generera en högre avkastning än marknaden, förutsatt att 

marknaden är effektiv och att det inte sker handel med insiderinformation. Resultaten stär-

ker därmed Bacius (2014) påstående om att den svenska marknaden kan ses som en av de 

mest effektiva marknaderna i Europa.  

 

Däremot, som vi förklarat tidigare i arbetet, ligger det i vårt intresse att utgå från den risk-

justerade avkastningen för att avgöra vilken fondgrupp som presterat bäst. Vi kommer där-

för att titta mer på de tre riskjusterade avkastningsmåtten för att komma fram till slutsatsen.  

  

Vi testade att undersöka riskjusterad avkastning med hjälp av tre olika mått, och samtliga 

gav bevis på att SRI-fonder presterade bättre än konventionella fonder under den senaste 

finanskrisen. Vårt resultat går i linje med de flesta resultaten från tidigare forskning vad 

gäller prestation under finanskris, dvs. att SRI-fonder har en högre riskjusterad avkastning 

(Leite & Cortez, 2015; Nakai et al, 2016; Nofsinger & Varma, 2014; Silva & Cortez, 2016; 

Tripathi & Bhandari, 2016). Något som är intressant med vår studie, och som avviker från 
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all tidigare forskning som vi har tagit del av, är att SRI-fonderna dessutom presterade bätt-

re än konventionella fonder under perioden då det inte var finanskris. SRI-fonderna preste-

rade alltså bättre under såväl finanskris som perioden då det inte var finanskris. Vi tror att 

det kan bero på att konventionella fonder har en större press på sig att skapa så hög avkast-

ning som möjligt för sina investerare, vilket får dem att investera i fler riskfyllda aktier än 

vad SRI-fonderna gör. Detta grundar vi i den tidigare forskningen som påstår att investera-

re i SRI-fonder inte är lika bekymrade över negativ avkastning som investerare i konven-

tionella fonder, och är inte lika benägna att ta ut sina pengar vid en negativ avkastning 

(Derwall et al. 2015; Renneboog et al. 2011). Vi tror att förvaltare för SRI-fonder känner 

ett större ansvar för stabilitet och håller sig framförallt till stabila aktier, vilket kan vara 

anledningen till varför SRI-portföljen presterade bättre både under tidsperioden med och 

utan finanskris.  

 

Något annat som kan tyckas vara intressant är att titta på prestationen i förhållande till de 

screeningstrategier som vi redogjort för under arbetets referensram. Det finns de som på-

står att positiv screening ska ge högre avkastning än negativ screening (Nofsinger & Var-

ma, 2014; Capelle-Blancard & Monjon, 2014), samtidigt som många hävdar att en positiv 

screening är den vanligast förekommande strategin (Hoepner & Schopohl, 2016; Chieffe  

& Lahey, 2009; Statman & Glushkov, 2009). Vi har dock kommit fram till att en klar ma-

joritet av SRI-fonderna i vår studie utgått från negativ screening (Eurosif 2008; 2010; 

2012; 2014). Med detta i åtanke kan vi ställa oss frågande till om våra SRI-fonder hade fått 

en högre avkastning om de använt sig av positiv screening, eller om det är så att negativ 

screening är en bättre strategi i Sverige.  

  

Det är oundvikligt att diskutera prestation utifrån screeningstrategier utan att kort därefter 

ledas in på ämnet modern portföljteori. Den moderna portföljteorin förespråkar att portföl-

jen ska vara diversifierad, ju mer desto bättre, för att maximera avkastningen i förhållande 

till risken (Markowitz, 1952). Som vi nämnt tidigare i arbetet går negativ screening ut på 

att exkludera specifika företag eller branscher som inte stämmer överens med fondens etis-

ka och hållbara kriterier, exempelvis vapen, spel, alkohol och tobak. Denna exkludering 

medför en begränsning för SRI-fonder, som får ett mindre urval att välja mellan, vilket 

leder till sämre diversifieringsmöjligheter, och anses som det vanligaste motivet till varför 

SRI-fonder inte bör prestera bättre än konventionella fonder (Humphrey et al. 2015; Revel-

li, 2017). Vårt resultat visar däremot att de svenska SRI-fonderna har lyckats generera en 
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högre, om än liten, riskjusterad avkastning än de konventionella fonderna, trots invester-

ingsbegränsningarna på grund av den negativa screeningen.  

  

Teoretiskt sett borde SRI-fonderna ha uppvisat en lägre riskjusterad avkastning, men vi 

tror att det kan finnas en förklaring till varför teorin inte höll i Sverige. Sverige är, som vi 

diskuterade i studiens inledande kapitel, enligt många ett ledande land vad gäller hållbar-

het, ekologiskt ansvar och att företag tar samhällsansvar (Hoepner & Schopohl, 2016; 

Strand et al. 2015; Scholtenz & Sievänen, 2013). Vi tror att majoriteten av företagen som 

är börsnoterade och som fonderna har möjlighet att investera i, räknas i någon mån som 

etiska eller hållbara, då de flesta företagen i Sverige strävar efter att upprätthålla en god 

bild inom hållbarhet och etik. Det leder till att endast ett fåtal företag faller bort ur SRI-

fonders investeringsmöjligheter. De fåtal företag som faller bort från SRI-fondernas urval 

tror vi utgör en alltför liten del för att kunna påverka fonderna negativt. Detta gör att be-

gränsningen, i form av sämre diversifiering, inte blir särskilt påtaglig för svenska SRI-

fonder, som då nästan har ett lika stort urval av företag att välja mellan som de konventio-

nella fonderna. Vi tror alltså att både SRI-fonderna och de konventionella fonderna till stor 

del investerar i samma företag, vilket skulle förklara och göra resultaten, som visar margi-

nella skillnader mellan portföljerna, mer logiska. Vårt resultat visar att screenade portföljer 

kan överavkasta icke-screenade portföljer sett till riskjusterad avkastning, då SRI-

portföljen presterade bättre än den konventionella portföljen både under perioden med och 

perioden utan finanskris, vilket ligger i linje med vad (Moskowitz, 1972) argumenterade 

för. 

 

Något som är värt att notera är, som tidigare nämnts, att skillnaden mellan fondernas risk-

justerade avkastning var marginell, och i vissa fall var utfallen nästintill identiska, vilket 

ledde till att fonderna i princip gav nästan samma riskjusterade avkastning när vi beräkna-

de genomsnittet för finanskrisen och icke-finanskris. Som vi diskuterade ovan tror vi att 

det beror på att fonderna, oavsett SRI eller konventionell, i princip har samma urval av 

företag att välja mellan. Vi ser alltså inga markanta skillnader mellan fondgrupperna, vilket 

stämmer överens med många av forskningsartiklarna som inte heller kunde bevisa att det 

fanns något tydligt samband mellan SRI-fonder och att överavkasta konventionella fonder 

(Chieffe & Lahey, 2009; Renneboog et al. 2008; Revelli & Vivianis, 2015; Verheyden & 

De Moor, 2015 ). 

 



48 
 

Eftersom vi inte kan se någon större skillnad mellan de olika portföljerna anser vi, till 

skillnad mot Silva och Cortez (2016) samt Tripathi och Bhandiri (2016), att det inte finns 

tillräckligt med belägg för att investerare ska välja SRI-fonder framför konventionella med 

motiveringen att SRI-fonder ska fungera som säkerhet under finanskriser, eftersom båda 

visade en snarlik avkastning under finanskrisen. Vi ser däremot att både SRI-fonder och 

konventionella fonder kan användas som en “fallskärm” vid en finanskris då fonderna tap-

pade mindre i värde än MSCI Sweden. Vi kan därmed konstatera att det finns tillräckligt 

med belägg för att de som investerar i SRI-fonder inte ger upp någon avkastning i utbyte 

mot samhällsnytta i likhet med forskningsresultaten från Chieffe & Lahey (2009), Renne-

boog et al. (2008), Revelli & Vivianis (2015), samt Verheyden & De Moor (2015), då 

fondgrupperna tenderar att ha en snarlik utveckling, såväl under finanskris som tidsperiod 

utan finanskris.  
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6. Slutsats 

I studiens avslutande kapitel inleder vi med att beskriva slutsatsen genom att knyta an till 

studiens syfte och problemformulering. Vidare diskuterar vi studiens bidrag, såväl teore-

tiskt som praktiskt. Avslutningsvis reflekterar vi över studiens begränsningar, samt ger 

förslag på fortsatt forskning inom området med SRI. 

6.1 Studiens slutsats 
Syftet med det här arbetet var att ta reda på hur svenska SRI-fonder presterar i förhållande 

till svenska konventionella fonder under en finanskris. För att ta reda på detta undersökte 

vi 17 SRI fonder och 34 konventionella svenska fonder under den senaste finanskrisen. Vi 

genomförde undersökningen genom att dela fonderna i två portföljer, där vi beräknade 

portföljernas riskjusterade avkastning under finanskrisens specifika månader och jämförde 

resultaten. Studiens resultat stämmer till stor del överens med tidigare forskning. Under 

finanskrisen visade det sig att SRI-fonderna hade en högre riskjusterad avkastning än de 

konventionella fonderna, vilket ger svar på studiens syfte och problemformulering. Man 

ska dock komma ihåg att båda portföljerna, SRI och konventionella, samt båda indexen, 

MSCI Sweden och SIXPRX, tappade i värde under finanskrisen. Utifrån studiens resultat 

besvarar vi syftet då vi kommit fram till att svenska SRI-fonder tenderar att överavkasta 

svenska konventionella fonder under en finanskris. Värt att notera är dock att resultaten 

mellan fondgrupperna skiljde sig marginellt, vilket öppnar för diskussion om det bara var 

en engångsföreteelse eller om det faktiskt finns ett samband mellan SRI-fonder och att 

överavkasta konventionella fonder under finanskriser.  

6.2 Studiens bidrag 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Forskningsgapet bildades i studiens inledande kapitel där vi fann en hel del tidigare forsk-

ning inom området gällande SRI-fonder och prestation, men där merparten av den forsk-

ningen var på global nivå. Omfattande studier i olika länder om hur SRI-fonder har preste-

rat jämfört med konventionella fonder har genomförts, där undersökningstiden dessutom 

tenderar att vara lång, i de flesta fall årtionden. Vi hade svårt att hitta tidigare forskning 

som fokuserade undersökningen på enbart svenska fonder, samtidigt som vi hittade ett om-

råde inom SRI-debatten som vi tyckte var intressant, nämligen hur SRI-fonder presterar 

under finanskriser. Det var så vårt forskningsgap, att ta reda på hur svenska SRI-fonder 

presterar i förhållande till svenska konventionella fonder under finanskrisen, växte fram. 

Vår studie har således gett ett unikt teoretiskt bidrag till undersökningsområdet SRI-fonder, 

då vi inte lyckats hitta någon annan forskning som undersökt detta med fokus på Sverige 



50 
 

och under finanskrisen. Beträffande utfallet av vår studie ligger det teoretiska bidraget i 

linje med den befintliga forskningen som vi har tagit del av som bevisat att SRI-fonder 

tenderar att överavkasta konventionella fonder under finanskriser. Då studiens forsknings-

gap har blivit fyllt, och studiens syfte är uppfyllt, anser vi att vår studie har bidragit till den 

teoretiska världen. 

6.2.2 Praktisk bidrag 

Studiens praktiska bidrag lämpar sig huvudsakligen till svenska investerare som står inför 

valet av att välja fonder till sitt sparande. Eftersom studiens resultat visade att svenska SRI-

fonder lyckas generera en högre riskjusterad avkastning än svenska konventionella fonder 

borde det finnas ett incitament för fler i Sverige att kombinera samhällsnytta och sparande, 

utan att behöva ge upp avkastning. Med tanke på att Sverige är ett land som präglas av hög 

nivå av hållbarhetstänkande borde detta uppmuntra fler till att våga investera etiskt och 

hållbart, då vår studie har bevisat att investerare inte behöver ge upp avkastning för att bi-

dra till samhällsnytta. Vi tycker även att studiens resultat borde skapa ett incitament för 

större svenska investeringsinstitut och fondbolag att tänka mer hållbart när de genomför 

sina investeringar eftersom det inte kompromissar framtida avkastningar. 

6.3 Förslag till vidare forskning 
Under studiens gång uppstod det kontinuerligt nya idéer och tankar om eventuella vidare 

forskningsmöjligheter. Vår studie avgränsades ganska snävt, både vad gäller mätperiod och 

omfattning, då vi enbart tittade på svenska SRI-fonder under och efter finanskrisen. Med 

vårt resultat i bagaget finns möjlighet till att vidareutveckla forskningen. För någon med 

mer tid och resurser kan studien göras mer omfattande genom att göra en liknande studie i 

Norden, för att sedan jämföra och se hur de nordiska ländernas SRI-fonder presterar i för-

hållande till konventionella fonder i respektive land och se om teorin gäller för hela Nor-

den som helhet. Ett annat förslag på vidare forskning är att utgå från vår studie och bygga 

vidare på vårt resultat genom att inkludera och testa på fler kriser. Ju längre bak i tiden vi 

går, desto färre SRI-fonder fanns, vilket försvårar forskningen, men för den med tid och 

resurser kan det vara en intressant vidareutveckling på vår forskning. Då går det att göra en 

mer trovärdig slutsats om huruvida SRI-fonder tenderar att överavkasta konventionella 

fonder under finanskris, genom att titta på om det blir en upprepning för samtliga finans-

kriser eller om utfallen skiljer sig åt. En annan aspekt att titta närmare på skulle kunna vara 

att analysera de olika innehaven i fonderna för att se om det är som vi tidigare antytt, att 

svenska SRI-fonder och svenska konventionella fonder har många gemensamma tillgångar.  
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8. Appendix 

8.1 Sharpekvot  

 

 

 

 

 

 

8.2 Treynorkvot 

 

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI 0,767 -1,082 1,542 1,373 0,514 -0,855 -0,772 -0,318 -0,144 -0,963 -1,425 -0,907

Konventionell 0,735 -1,047 1,605 1,161 0,666 -0,914 -0,943 -0,296 -0,267 -0,961 -1,438 -0,874

SIXPRX 0,830 -0,673 1,453 1,776 0,461 -0,687 -0,489 -0,802 -0,190 -0,611 -1,868 -0,639

MSCI Sweden 0,554 -0,516 1,058 0,894 0,230 -0,485 -0,334 -0,531 0,028 -0,852 -1,563 -0,372

Sharpekvot år 2007

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI -1,106 -0,158 0,144 0,471 -0,180 -1,814 0,059 0,199 -1,441 -1,715 -1,215 1,436

Konventionell -1,063 -0,253 0,242 0,332 -0,231 -1,975 0,109 0,210 -1,544 -1,669 -1,151 1,355

SIXPRX -1,633 0,400 -0,258 0,592 0,327 -1,855 -0,135 0,117 -1,646 -2,343 -0,326 0,460

MSCI Sweden -1,531 0,331 -0,255 0,229 0,175 -1,848 -0,072 0,130 -1,414 -2,172 -0,019 0,396

Sharpekvot år 2008

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI -1,544 -0,050 0,836 2,773 0,212 0,038 1,237 0,298 -0,123 0,547 0,276 0,153

Konventionell -1,443 0,066 0,820 2,850 0,240 -0,152 1,298 0,249 -0,007 0,599 0,474 0,271

SIXPRX -0,935 0,391 0,321 3,361 0,433 0,117 1,583 0,564 0,098 0,727 -0,005 0,300

MSCI Sweden -1,492 0,970 0,106 4,018 0,312 0,426 2,301 0,574 -0,141 1,162 -0,200 0,252

Sharpekvot år 2009

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI -0,069 -0,052 1,689 0,527 -1,667 -0,073 1,805 -0,684 1,157 0,151 0,686 1,109

Konventionell 0,033 0,005 1,647 0,444 -1,639 -0,309 1,838 -0,595 1,114 0,108 0,863 1,164

SIXPRX 0,170 -0,122 1,981 0,956 -1,569 0,337 1,033 -0,741 1,907 0,002 0,305 1,332

MSCI Sweden 0,056 -0,083 1,878 0,954 -1,670 0,514 0,858 -0,921 1,886 0,006 0,436 1,155

Sharpekvot år 2010

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI -0,716 -0,371 0,490 0,495 -0,192 -0,779 -1,401 -1,942 -1,614 1,338 0,327 0,488

Konventionell -0,724 -0,575 0,575 0,558 -0,225 -0,923 -1,493 -1,842 -1,576 1,158 0,352 0,643

SIXPRX -0,263 -0,369 0,443 0,808 -0,141 -0,769 -1,020 -2,230 -1,277 1,834 -0,331 0,196

MSCI Sweden -0,209 -0,386 0,204 0,530 -0,249 -0,674 -0,966 -2,146 -1,156 1,732 -0,239 0,085

Sharpekvot år 2011

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI 1,392 0,765 -0,449 -0,243 -1,992 1,155 0,087 0,803 0,706 -0,912 -0,399 1,039

Konventionell 1,771 0,753 -0,504 -0,528 -2,077 0,758 0,722 -0,249 0,817 -0,439 0,594 -0,265

SIXPRX -0,263 -0,369 0,443 0,808 -0,141 -0,769 -1,020 -2,230 -1,277 1,834 -0,331 0,196

MSCI Sweden 1,180 1,619 -0,549 -0,366 -2,011 0,823 1,079 -0,596 0,657 -0,308 0,820 0,411

Sharpekvot år 2012

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 0,0325 -0,0451 0,0643 0,0573 0,0214 -0,0357 -0,0322 -0,0133 -0,0060 -0,0402 -0,0595 -0,0379

MSCI Sweden 0,0326 -0,0459 0,0654 0,0582 0,0218 -0,0363 -0,0328 -0,0135 -0,0061 -0,0409 -0,0605 -0,0385

Konventionell

SIXPRX 0,0311 -0,0443 0,0678 0,0491 0,0281 -0,0386 -0,0398 -0,0125 -0,0113 -0,0406 -0,0608 -0,0369

MSCI Sweden 0,0310 -0,0442 0,0677 0,0490 0,0281 -0,0386 -0,0397 -0,0125 -0,0112 -0,0405 -0,0606 -0,0368

Treynorkvot år 2007
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8.3 Jensens Alfa 

 

 

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0972 -0,0139 0,0126 0,0414 -0,0158 -0,1595 0,0052 0,0175 -0,1267 -0,1508 -0,1068 0,1263

MSCI Sweden -0,0973 -0,0139 0,0126 0,0414 -0,0158 -0,1596 0,0052 0,0175 -0,1267 -0,1508 -0,1069 0,1263

Konventionell

SIXPRX -0,0939 -0,0223 0,0213 0,0293 -0,0204 -0,1744 0,0096 0,0185 -0,1363 -0,1474 -0,1016 0,1196

MSCI Sweden -0,0937 -0,0223 0,0213 0,0293 -0,0203 -0,1740 0,0096 0,0185 -0,1360 -0,1470 -0,1014 0,1194

Treynorkvot år 2008

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,1253 -0,0041 0,0678 0,2251 0,0172 0,0030 0,1003 0,0242 -0,0100 0,0444 0,0224 0,0124

MSCI Sweden -0,1254 -0,0041 0,0679 0,2252 0,0172 0,0030 0,1004 0,0242 -0,0100 0,0444 0,0224 0,0124

Konventionell

SIXPRX -0,1137 0,0052 0,0646 0,2245 0,0189 -0,0120 0,1023 0,0196 -0,0005 0,0472 0,0373 0,0213

MSCI Sweden -0,1134 0,0052 0,0645 0,2240 0,0189 -0,0120 0,1021 0,0196 -0,0005 0,0471 0,0373 0,0213

Treynorkvot år 2009

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0033 -0,0025 0,0818 0,0256 -0,0808 -0,0035 0,0875 -0,0331 0,0561 0,0073 0,0332 0,0537

MSCI Sweden -0,0035 -0,0026 0,0847 0,0265 -0,0836 -0,0036 0,0905 -0,0343 0,0580 0,0076 0,0344 0,0556

Konventionell

SIXPRX 0,0016 0,0002 0,0814 0,0220 -0,0810 -0,0153 0,0908 -0,0294 0,0550 0,0054 0,0426 0,0575

MSCI Sweden 0,0017 0,0002 0,0841 0,0227 -0,0837 -0,0158 0,0939 -0,0304 0,0569 0,0055 0,0441 0,0594

Treynorkvot år 2010

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0390 -0,0202 0,0267 0,0270 -0,0105 -0,0424 -0,0763 -0,1058 -0,0879 0,0728 0,0178 0,0266

MSCI Sweden -0,0404 -0,0209 0,0276 0,0279 -0,0108 -0,0439 -0,0790 -0,1095 -0,0910 0,0754 0,0184 0,0275

Konventionell

SIXPRX -0,0378 -0,0300 0,0300 0,0291 -0,0117 -0,0482 -0,0779 -0,0961 -0,0822 0,0604 0,0184 0,0336

MSCI Sweden -0,0391 -0,0310 0,0310 0,0301 -0,0121 -0,0498 -0,0805 -0,0994 -0,0850 0,0624 0,0190 0,0347

Treynorkvot år 2011

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 0,0681 0,0374 -0,0220 -0,0119 -0,0974 0,0565 0,0042 0,0393 0,0345 -0,0446 -0,0195 0,0508

MSCI Sweden 0,0704 0,0387 -0,0228 -0,0123 -0,1009 0,0585 0,0044 0,0406 0,0357 -0,0461 -0,0202 0,0526

Konventionell

SIXPRX 0,0791 0,0337 -0,0225 -0,0236 -0,0928 0,0339 0,0323 -0,0111 0,0365 -0,0196 0,0266 -0,0119

MSCI Sweden 0,0818 0,0348 -0,0233 -0,0244 -0,0960 0,0350 0,0334 -0,0115 0,0377 -0,0203 0,0275 -0,0123

Treynorkvot år 2012

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 0,22% -2,10% 1,22% -0,65% 0,49% -1,10% -1,47% 1,55% 0,08% -1,82% 0,76% -1,49%

MSCI Sweden 0,40% -1,91% 1,10% 1,22% 0,99% -1,12% -1,54% 1,35% -0,74% 0,28% 1,94% -1,91%

Konventionell

SIXPRX 0,07% -1,83% 1,37% -1,46% 1,05% -1,26% -2,04% 1,55% -0,40% -1,70% 0,69% -1,26%

MSCI Sweden 0,24% -1,65% 1,25% 0,29% 1,52% -1,27% -2,11% 1,37% -1,18% 0,30% 1,82% -1,65%

Jensens Alfa år 2007

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0972 -0,0139 0,0126 0,0414 -0,0158 -0,1595 0,0052 0,0175 -0,1267 -0,1508 -0,1068 0,1263

MSCI Sweden -0,0973 -0,0139 0,0126 0,0414 -0,0158 -0,1596 0,0052 0,0175 -0,1267 -0,1508 -0,1069 0,1263

Konventionell

SIXPRX -0,0939 -0,0223 0,0213 0,0293 -0,0204 -0,1744 0,0096 0,0185 -0,1363 -0,1474 -0,1016 0,1196

MSCI Sweden -0,0937 -0,0223 0,0213 0,0293 -0,0203 -0,1740 0,0096 0,0185 -0,1360 -0,1470 -0,1014 0,1194

Treynorkvot år 2008
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8.4 CAPM 

 

 

 

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,1253 -0,0041 0,0678 0,2251 0,0172 0,0030 0,1003 0,0242 -0,0100 0,0444 0,0224 0,0124

MSCI Sweden -0,1254 -0,0041 0,0679 0,2252 0,0172 0,0030 0,1004 0,0242 -0,0100 0,0444 0,0224 0,0124

Konventionell

SIXPRX -0,1137 0,0052 0,0646 0,2245 0,0189 -0,0120 0,1023 0,0196 -0,0005 0,0472 0,0373 0,0213

MSCI Sweden -0,1134 0,0052 0,0645 0,2240 0,0189 -0,0120 0,1021 0,0196 -0,0005 0,0471 0,0373 0,0213

Treynorkvot år 2009

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0033 -0,0025 0,0818 0,0256 -0,0808 -0,0035 0,0875 -0,0331 0,0561 0,0073 0,0332 0,0537

MSCI Sweden -0,0035 -0,0026 0,0847 0,0265 -0,0836 -0,0036 0,0905 -0,0343 0,0580 0,0076 0,0344 0,0556

Konventionell

SIXPRX 0,0016 0,0002 0,0814 0,0220 -0,0810 -0,0153 0,0908 -0,0294 0,0550 0,0054 0,0426 0,0575

MSCI Sweden 0,0017 0,0002 0,0841 0,0227 -0,0837 -0,0158 0,0939 -0,0304 0,0569 0,0055 0,0441 0,0594

Treynorkvot år 2010

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -0,0390 -0,0202 0,0267 0,0270 -0,0105 -0,0424 -0,0763 -0,1058 -0,0879 0,0728 0,0178 0,0266

MSCI Sweden -0,0404 -0,0209 0,0276 0,0279 -0,0108 -0,0439 -0,0790 -0,1095 -0,0910 0,0754 0,0184 0,0275

Konventionell

SIXPRX -0,0378 -0,0300 0,0300 0,0291 -0,0117 -0,0482 -0,0779 -0,0961 -0,0822 0,0604 0,0184 0,0336

MSCI Sweden -0,0391 -0,0310 0,0310 0,0301 -0,0121 -0,0498 -0,0805 -0,0994 -0,0850 0,0624 0,0190 0,0347

Treynorkvot år 2011

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 0,0681 0,0374 -0,0220 -0,0119 -0,0974 0,0565 0,0042 0,0393 0,0345 -0,0446 -0,0195 0,0508

MSCI Sweden 0,0704 0,0387 -0,0228 -0,0123 -0,1009 0,0585 0,0044 0,0406 0,0357 -0,0461 -0,0202 0,0526

Konventionell

SIXPRX 0,0791 0,0337 -0,0225 -0,0236 -0,0928 0,0339 0,0323 -0,0111 0,0365 -0,0196 0,0266 -0,0119

MSCI Sweden 0,0818 0,0348 -0,0233 -0,0244 -0,0960 0,0350 0,0334 -0,0115 0,0377 -0,0203 0,0275 -0,0123

Treynorkvot år 2012

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 3,23% -2,15% 5,49% 6,65% 1,92% -2,19% -1,47% -2,59% -0,39% -1,88% -6,38% -1,96%

MSCI Sweden 3,05% -2,34% 5,61% 4,78% 1,43% -2,17% -1,40% -2,40% 0,44% -3,99% -7,56% -1,55%

Konventionell

SIXPRX 3,07% -2,02% 5,19% 6,29% 1,83% -2,05% -1,37% -2,43% -0,35% -1,76% -6,01% -1,83%

MSCI Sweden 2,90% -2,20% 5,32% 4,54% 1,37% -2,04% -1,31% -2,25% 0,43% -3,76% -7,14% -1,45%

CAPM år 2007

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -12,07% 3,38% -1,61% 4,84% 2,82% -13,75% -0,67% 1,25% -12,13% -17,48% -2,19% 3,66%

MSCI Sweden -12,37% 3,10% -1,77% 2,24% 1,79% -15,00% -0,24% 1,44% -11,36% -17,71% 0,13% 3,46%

Konventionell

SIXPRX -11,38% 3,21% -1,50% 4,59% 2,68% -12,97% -0,62% 1,20% -11,43% -16,49% -2,05% 3,47%

MSCI Sweden -11,70% 2,95% -1,65% 2,14% 1,71% -14,18% -0,21% 1,38% -10,74% -16,75% 0,14% 3,28%

CAPM år 2008

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -5,86% 2,59% 2,12% 21,60% 2,82% 0,79% 10,18% 3,63% 0,64% 4,68% -0,02% 1,94%

MSCI Sweden -6,80% 4,59% 0,55% 18,70% 1,49% 2,02% 10,71% 2,68% -0,64% 5,42% -0,91% 1,19%

Konventionell

SIXPRX -5,53% 2,45% 2,00% 20,40% 2,66% 0,75% 9,61% 3,43% 0,60% 4,42% -0,02% 1,83%

MSCI Sweden -6,43% 4,35% 0,52% 17,71% 1,41% 1,91% 10,14% 2,54% -0,61% 5,13% -0,86% 1,12%

CAPM år 2009
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8.5 Riskfri ränta (SSVX 1M) 

 

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 0,73% -0,49% 8,28% 4,01% -6,52% 1,42% 4,34% -3,05% 7,99% 0,08% 1,36% 5,65%

MSCI Sweden 0,24% -0,31% 7,45% 3,79% -6,59% 2,05% 3,43% -3,61% 7,50% 0,09% 1,82% 4,67%

Konventionell

SIXPRX 0,70% -0,47% 8,01% 3,88% -6,31% 1,38% 4,20% -2,95% 7,74% 0,08% 1,32% 5,48%

MSCI Sweden 0,23% -0,30% 7,22% 3,68% -6,39% 1,99% 3,32% -3,50% 7,28% 0,09% 1,76% 4,53%

CAPM år 2010

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX -1,07% -1,52% 2,14% 3,78% -0,48% -3,31% -4,44% -9,88% -5,60% 8,40% -1,33% 1,03%

MSCI Sweden -0,87% -1,68% 1,10% 2,63% -1,02% -3,02% -4,39% -9,93% -5,28% 8,28% -0,96% 0,54%

Konventionell

SIXPRX -1,03% -1,47% 2,07% 3,66% -0,46% -3,20% -4,29% -9,56% -5,42% 8,13% -1,28% 1,00%

MSCI Sweden -0,84% -1,62% 1,07% 2,56% -0,98% -2,92% -4,25% -9,62% -5,12% 8,03% -0,93% 0,53%

CAPM år 2011

Jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december

SRI

SIXPRX 5,56% 5,94% -0,99% -0,12% -6,24% 2,76% 4,00% -2,03% 3,02% -1,35% 2,97% 1,92%

MSCI Sweden 4,65% 6,32% -1,97% -1,27% -7,55% 3,26% 4,23% -2,15% 2,62% -1,08% 3,24% 1,67%

Konventionell

SIXPRX 5,39% 5,75% -0,96% -0,11% -6,04% 2,68% 3,88% -1,96% 2,93% -1,31% 2,87% 1,86%

MSCI Sweden 4,51% 6,13% -1,90% -1,23% -7,32% 3,17% 4,11% -2,08% 2,54% -1,04% 3,14% 1,62%

CAPM år 2012

2007 Januari 0,030068 0,002505667

2007 Februari 0,031845 0,00265375

2007 Mars  0,032120    0,002676667

2007 April  0,032297    0,002691417

2007 Maj  0,032317    0,002693083

2007 Juni  0,033337    0,002778083

2007 Juli  0,034268    0,002855667

2007 Augusti  0,034254    0,0028545

2007 September  0,035210    0,002934167

2007 Oktober  0,037209    0,00310075

2007 November  0,039327    0,00327725

2007 December  0,039676    0,003306333

2008 Januari  0,040298    0,003358167

2008 Februari  0,041614    0,003467833

2008 Mars  0,041758    0,003479833

2008 April  0,040600    0,003383333

2008 Maj  0,040336    0,003361333

2008 Juni  0,040392    0,003366

2008 Juli  0,042298    0,003524833

2008 Augusti  0,042731    0,003560917

2008 September  0,044302    0,003691833

2008 Oktober  0,037393    0,003116083

2008 November  0,034550    0,002879167

2008 December  0,020558    0,001713167

2009 Januari  0,016150    0,001345833

2009 Februari  0,009827    0,000818917

2009 Mars  0,006736    0,000561333

2009 April  0,003840    0,00032

2009 Maj  0,004742    0,000395167

2009 Juni  0,004348    0,000362333

2009 Juli  0,001900    0,000158333

2009 Augusti  0,001695    0,00014125

2009 September  0,001520    0,000126667

2009 Oktober  0,001984    0,000165333

2009 November  0,001810    0,000150833

2009 December  0,001730    0,000144167

2010 Januari  0,002063    0,000171917

2010 Februari  0,002155    0,000179583

2010 Mars  0,002209    0,000184083

2010 April  0,002433    0,00020275

2010 Maj  0,002325    0,00019375

2010 Juni  0,002248    0,000187333

2010 Juli  0,003780    0,000315

2010 Augusti  0,004205    0,000350417

2010 September  0,005473    0,000456083

2010 Oktober  0,008481    0,00070675

2010 November  0,011045    0,000920417

2010 December  0,012024    0,001002
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8.6 MSCI Sweden procentuell utveckling 

  

2011 Januari  0,014025    0,00116875

2011 Februari  0,016735    0,001394583

2011 Mars  0,017186    0,001432167

2011 April  0,017269    0,001439083

2011 Maj  0,018405    0,00153375

2011 Juni  0,018253    0,001521083

2011 Juli  0,018136    0,001511333

2011 Augusti  0,018526    0,001543833

2011 September  0,017500    0,001458333

2011 Oktober  0,017667    0,00147225

2011 November  0,018957    0,00157975

2011 December  0,017188    0,001432333

2012 Januari  0,017143    0,001428583

2012 Februari  0,016538    0,001378167

2012 Mars  0,015552    0,001296

2012 April  0,015315    0,00127625

2012 Maj  0,015100    0,001258333

2012 Juni  0,014663    0,001221917

2012 Juli  0,013691    0,001140917

2012 Augusti  0,014543    0,001211917

2012 September  0,012873    0,00107275

2012 Oktober  0,012100    0,001008333

2012 November  0,012418    0,001034833

2012 December  0,011459    0,000954917

2007 2008 2009 2010 2011 2012

3,09% -12,58% -6,91% 0,26% -0,96% 5,09%

-2,38% 3,14% 4,67% -0,34% -1,85% 6,93%

5,69% -1,80% 0,56% 8,18% 1,20% -2,17%

4,85% 2,27% 19,01% 4,16% 2,88% -1,41%

1,45% 1,81% 1,52% -7,24% -1,13% -8,31%

-2,21% -15,26% 2,05% 2,25% -3,33% 3,57%

-1,43% -0,25% 10,89% 3,76% -4,83% 4,64%

-2,44% 1,46% 2,73% -3,96% -10,92% -2,38%

0,44% -11,56% -0,65% 8,24% -5,82% 2,86%

-4,06% -18,01% 5,51% 0,10% 9,08% -1,19%

-7,69% 0,13% -0,93% 1,99% -1,08% 3,54%

-1,58% 3,51% 1,21% 5,12% 0,58% 1,82%

MSCI Sweden
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8.7 Standardavvikelse 

 

8.8 Beta 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012

SRI-portfölj 4,00% 8,28% 7,65% 4,37% 4,91% 4,41%

Konventionell 

Portfölj
3,76% 7,85% 7,01% 4,32% 4,56% 3,90%

Standardavvikelse

Index

SIXPRX

MSCI Sweden

BETA (SRI-portfölj)
2007-2009 2010-2012

0,9841

0,9837 0,9104

0,9424

Index

SIXPRX

MSCI Sweden 0,9310 0,8826

BETA (Konventionell portfölj)
År 2007-2009  År 2010-2012

0,9296 0,9126


