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1 Inledning    
I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till hållbarhetsarbete och SR-investeringar. 

Därefter redogörs för en problemdiskussion gällande hur SRI skiljer sig mellan länder vilket 

leder fram till det identifierade forskningsgapet. Slutligen utformas den forskningsfråga som är 

utgångspunkt för studien samt syftet klargörs.  

1.1 Problembakgrund 
Hållbarhetsarbete har på senare tid blivit allt viktigare för både företag och samhälle. Även 

enskilda investerare har blivit mer medvetna och investerar mer hållbart (Eriksson, 2016; 

Hemberg, 2014). En av fem svenskar investerar i hållbara fonder (Johansson, 2016) samtidigt 

som nio av tio föredrar hållbara investeringar om avkastningen är lika hög som för 

konventionella investeringar (WWF, 2015). FN (2017) har satt upp 17 hållbarhetsmål där de 

betonar vikten av att alla gör sin del för att främja samhället, dels regeringen, den privata 

sektorn, institutionella investerare men även privatpersoner. En generell myt angående hållbara 

investeringar är att en fonds hållbarhetsbetyg talar om hur grön fonden är (Morningstar, 2017a). 

Morningstar betonar dock att andra faktorer som hur väl företaget hanterar miljömässig och 

social styrning vägs in när de sätter sina betyg. Myten talar om att investerare förlitar sig på 

betyg och har dålig insikt i vad de grundar sig på. Betygen kan även variera beroende på vilken 

organisation eller land som sätter dem. Chegut, Schenk och Scholtens (2011) menar att det finns 

en oklarhet i vad de olika rankinginstituten definierar som hållbart. Vidare hävdar Henke (2016) 

att en tredjedel av de fonder som benämner sig som hållbara ändå investerar i portföljer som 

har sämre hållbarhetsranking än konventionella fonder. 

 

Men vad innebär det att investera hållbart? Det finns olika komponenter som investerare ska 

tänka på för att investera hållbart, bland annat miljö, energi, klimat och mänskliga rättigheter. 

Dessa komponenter ska investeraren undersöka om företagen verkar för. Det internationella 

samlingsnamnet för hållbara investeringar är SRI (Sustainable and Responsible Investments) 

som står för hållbara och ansvarsfulla investeringar. En SRI-fond investerar i företag som 

fokuserar på hållbarhet med förhoppning om en långsiktig lönsamhet (Nordnet, 2015a). 

Utgångspunkten i hållbarhet är begreppet ESG (Environmental, Social and Governance) vilket 

består av tre aspekter som är förutsättningar för att främja hållbarhetsarbete (SOU 2008:107). 

Det unika med SRI är att det tillåter investerare att förvalta sina investeringar på ett sätt som 

även tillfredsställer deras oro för omgivningen. Detta benämns som “Doing well by doing 

good” (Hamilton, Jo, & Statman, 1993 s. 62).  
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Hållbara investeringar är långsiktiga placeringar som siktar mot en hållbar utveckling och tar 

hänsyn till kommande generationer (Fondkollen , 2017). SRI förknippas med långsiktiga 

placeringar samt att en balans mellan finansiella och sociala mål gynnar investeringen i 

längden. Pensionsfonder är idag en stor del av SRI-marknaden eftersom majoriteten av dessa 

fonder har integrerat SRI-principer vilket anses som viktigt i deras förvaltningsuppdrag 

(Apostolakis, Kraanen, & van Dijk, 2016). Allt fler pensionssparare ser idag vikten av att deras 

pensionspengar ska förvaltas på ett hållbart sätt (Privata Affärer, 2013). Genom politiska 

initiativ och allt fler institutionella SR-investerare har offentliga pensionsfonder gjort att SR-

investeringar blivit mer aktuellt och intressant (Arjalies, 2010).  

 

Det har bevittnats ett ökat intresse för globala hållbara investeringar där Europa ligger i 

framkant. I Europa är över 58% av investeringarna hållbara jämfört med cirka 17% i USA 

(Alestig, 2016). En anledning till att Europa ligger i framkant är att europeiska institutionella 

investerare prioriterar att investera hållbart i sin förvaltning. Antalet privata europeiska 

investerare stod år 2013 för 3,40% av det totala investerade kapital i den europeiska SRI-

marknaden (Eurosif, 2016). Denna siffra har ökat och låg år 2015 på 22,07% vilket indikerar 

på ett ökat intresse för hållbara investeringar hos privata investerare i Europa.  

 

Enligt Eurosif (2016) finns det dock ingen unik definition för vad som är SRI. Detta medför en 

viss problematik för investerare att spara hållbart eftersom det kräver mer 

informationsinsamling och ställningstagande. Örn och Finmo (2005) betonar att SRI-fonder har 

en bred definition där många olika typer av fonder kategoriserar sig trots att det inte har samma 

betydelse för alla. Fondbolagens förening har därför valt att inte sätta upp riktlinjer för bolagen 

utan det är upp till varje fondbolag att marknadsföra sina SRI-fonder och ha en tydlig 

transparens mot sina investerare. Eftersom SRI främst skiljer sig mellan länder (Bengtsson, 

2008a) är det intressant att undersöka om SRI-fondernas prestationer även skiljer sig åt.  

1.2 Problemdiskussion 
Det existerar stora skillnader mellan olika SR-investeringar (Sandberg , Juravle, Hedesström, 

& Hamilton , 2009). Det har ännu inte skapats någon samsyn gällande hur dess icke-finansiella 

kännetecken ska integreras i investeringsprocessen. Den heterogenitet som råder gällande 

begreppet SRI har bidragit till att rörelsen fått kritik av många akademiker. Heterogeniteten kan 

främst förklaras av kulturella skillnader mellan regioner samt av skillnader i normer och 

värderingar mellan enskilda investerare.  
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Myten angående vilka fonder som betecknas hållbara (Morningstar, 2017a) ökar risken för att 

investeringsbeslut baseras på det faktum att fonder benämnts som SRI. Investeraren väljer 

därmed den SRI-fond med högst förväntad avkastning. Dock kan målet med en investering vara 

att främja hållbarhetsarbete samtidigt som investeraren vill generera avkastning. Hållbara 

investerare är nämligen generellt villiga att få en lägre avkastning för att bidra till miljömässiga 

och sociala faktorer (Brzeszczynski & McIntosh, 2014). Derwall, Guenster, Bauer och Koedijk 

(2005) menar att det finns två typer av SR-investerare. Värdeorienterade investerare som 

huvudsakligen fokuserar på sociala och hållbara faktorer eller vinstdrivande investerare som 

använder SRI som ett verktyg för att generera bättre ekonomiska resultat.   

 

Enligt Bengtsson (2008a) skiljer sig SRI främst på grund av kulturella och nationella 

värderingar. Hofstede (2011) menar att kultur är ett kollektivt fenomen där programmering av 

sinnet skiljer människor i en grupp från en annan. Fenomenet används ofta i sammanhang för 

att urskilja nationer från varandra vilket främst uttrycks genom skillnader i värderingar mellan 

människor uppvuxna i olika länder (Hofstede, 1980). Det existerar även olika dimensioner av 

kulturer på landsnivå, exempelvis individualism och kollektivism. Det kollektiva samhället ser 

på gruppens bästa framför individens medan det individualistiska samhället har mer fokus på 

individen (Mukherji & Hurtado, 2001). Olika kulturer och dimensioner kan i sin tur kopplas till 

hur en nation ser på hållbarhet och om de prioriterar omvärldsfaktor som miljön framför 

nationens egna intresse. Detta indikerar att SRI kan skiljas åt mellan länder beroende på dess 

olika värderingar av hållbart arbete.  

 

Utifrån en studie av Eurosif (2016) kan det konstateras att länder i Europa använder sig av olika 

screeningstrategier och i varierad utsträckning. Screeningstrategi är ett urval av investeringar 

som baseras på olika hållbara faktorer. Novethic (2015) har i sin studie identifierat tre 

utvecklingsnivåer gällande hållbarhet bland de europeiska länderna. Utvecklingsnivåerna beror 

på att länderna har formaliserat olika policys gällande integrering av ESG-faktorer samt har 

varierad hållbarhetsrapportering. Tidigare forskning har undersökt hur SRI och arbetet med 

hållbara investeringar varierar i olika länder (Bengtsson, 2008a; Scholtens & Sievänen, 2013; 

Lozano, Albareda, & Balaguer, 2006). Resultatet av studierna visar att ländernas 

kapitalförvaltare har varierande utveckling gällande integrering av ESG-faktorer i 

investeringsprocessen. Scholtens och Sievänen (2013) har undersökt hur SRI skiljer sig mellan 

fyra nordiska länder. Länderna anses ha relativt lika värderingar, trots detta har det påvisats 
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olikheter i SRI på grund av främst variationer i den ekonomiska öppenheten, storleken på 

pensionsindustrin och kulturella värderingar.  

 

Tidigare forskning har även undersökt om det existerar ett samband mellan grad av hållbarhet 

och fonders riskjusterade avkastning. En studie gjord av Capelle-Blancard och Monjon (2014) 

har visat att val av screeningstrategi påverkar avkastningen. Ju fler urvalskriterier en fond har 

desto sämre blir de finansiella resultaten. Forskarna har även kommit fram till att portföljer med 

fonder som är sämre på hållbarhetsarbete tenderar att prestera bättre än andra portföljer. 

Halbritters och Dorfleitners (2015) undersökning har påvisat ett motstridigt resultat och de har 

inte kunnat säkerställa att skillnader i hållbarhetsarbete genererar olika avkastning. Revelli och 

Viviani (2015) menar att den heterogenitet som råder gällande begreppet SRI och de metoder 

som används för att mäta dess effektivitet kan förklara att tidigare studier har kommit fram till 

olika resultat. 

 

Vidare har någon tidigare studie som undersökt sambandet mellan SRI-arbete och fonders 

riskjusterade avkastning i olika länder inte kunnat identifieras. Eftersom det saknas direkta 

riktlinjer för SRI borde skillnader i avkastning på hållbara fonder i olika länder kunna förklaras 

av att länder har olika värderingar av SRI och använder sig av olika screeningstrategier. Denna 

studie ska därför skapa klarhet i det identifierade forskningsgapet och om skillnader i SRI-

värderingar påvisar olika nivåer av riskjusterad avkastning. Eftersom det existerar skillnader 

mellan SRI och hållbara värderingar mellan länder anses det vara intressant att göra en 

jämförelse mellan olika länder. Det har skapats ett ökat intresse för främst hållbara investeringar 

i Europa vilket gör det mest intressant att studera denna marknad. Det är viktigt att belysa att 

SRI-fonders förväntade avkastning kan skiljas åt beroende på att fondbolag i olika länder har 

varierande urvalskriterier. Detta anses centralt för investerare med hållbara preferenser 

eftersom de vill gynna sociala faktorer och samtidigt generera avkastning. Sammantaget 

formulerar vi följande forskningsfråga: Existerar det skillnader i SRI-fonders riskjusterade 

avkastning med hänsyn till ländernas olika värdering av SRI?  

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att skildra länders olika värderingar gällande SRI samt testa hur SRI-

fonders riskjusterade avkastning varierar med hänsyn till SRI-värdering.   
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1.4 Disposition   
Kapitel 1 Inledning: I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden till hållbarhetsarbete 

och SR-investeringar. Därefter redogörs för en problemdiskussion gällande hur 

SRI skiljer sig mellan länder vilket leder fram till det identifierade 

forskningsgapet. Slutligen utformas den forskningsfråga som är utgångspunkt för 

studien samt syftet klargörs.  

 

Kapitel 2 Teoretisk referensram: Utgångspunkten för studien är variationer i SRI, därför 

inleds detta kapitel med att redogöra för hur olika länders SRI-värderingar ser ut. 

Vidare beskrivs portföljvalsteorin som är den övergripande teorin i studien. 

Därefter lyfts olika typer av risk fram och slutligen redogörs för tidigare forskning 

angående aktiv förvaltning vid SRI.  

 

Kapitel 3 Metod: I metodkapitlet redogörs vilken forskningsmetod som ligger till grund för 

studien. Vidare redogörs vilka urval av länder och fonder som gjorts samt hur 

insamlingen genomförts. Slutligen presenteras de beräkningsmodeller som 

använts för att beräkna riskjusterad avkastning. 

 

Kapitel 4 Empirisk beskrivning och analys: I detta avsnitt presenteras resultatet av 

fondernas prestationer vilket sedan jämförs med den tidigare teorin. Detta 

resulterar i att de formade hypoteserna accepteras eller förkastas. Slutligen 

analyseras resultatet av hypoteserna utifrån tidigare forskning.  

 

Kapitel 5 Diskussion och slutsats: I det sista kapitlet diskuteras studiens resultat och 

slutsatser dras angående SRI-fondernas prestationer i de olika länderna. Slutligen 

presenteras egna reflektioner och förslag på vidare forskning.
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2 Teoretisk referensram 

Utgångspunkten för studien är variationer i SRI, därför inleds detta kapitel med att redogöra för 

hur olika länders SRI-värderingar ser ut. Vidare beskrivs portföljvalsteorin som är den 

övergripande teorin i studien. Därefter lyfts olika typer av risk fram och slutligen redogörs för 

tidigare forskning angående aktiv förvaltning vid SRI.  

2.1 SRI  
Det råder viss problematik gällande begreppet på grund av dess heterogenitet. Tidigare 

forskning har visat att synen och definitionen på SRI skiljer sig mellan olika länder (Bengtsson, 

2008a; Lozano, Albareda, & Balaguer, 2006). Följande avsnitt ska därför belysa den allmänna 

synen på SRI samt hur arbetet för hållbara investeringar ser ut i Sverige, Frankrike respektive 

Storbritannien. 

2.1.1 Allmänt om SRI  
Det existerar olika kulturella och historiska tolkningar av begreppet SRI. Eurosif har därför valt 

att arbeta med mer än bara en definition. Det har dock nyligen skapats ett samförstånd gällande 

SRI och en allmän definition enligt följande (Eurosif, 2016 s.9): 

 

“Sustainable and Responsible Investment (”SRI”) is a long-term oriented investment 
approach, which integrates ESG factors in the research, analysis and selection process 
of securities within an investment portfolio. It combines fundamental analysis and 
engagement with an evaluation of ESG factors in order to better capture long term 
returns for investors, and to benefit society by influencing the behaviour of companies.” 

 

Det finns två olika typer av SR-investerare, värdeorienterad samt vinstdrivande. Enligt Derwall, 

Koedijk och Horst (2011) anses den typiska SR-investeraren vara värdeorienterad där sociala 

och personliga aspekter är viktigare än de finansiella. De värdeorienterade investerarna anses 

ofta acceptera en lägre avkastning i utbyte mot icke-finansiella fördelar med investeringen.  

 

Skillnaden mellan SR-investeringar och vanliga investeringar är att fondförvaltare använder sig 

av någon form av screening vid SRI för att välja ut de företag som verkar för hållbarhet utifrån 

vissa preferenser. SR-investeringar kan skiljas åt genom att fokusera antingen på miljömässiga 

faktorer, samhällsfaktorer, bolagsstyrning eller en kombination av samtliga (Novethic, 2015). 

Fokuseringen kan göras genom olika screeningstrategier där Schwartz (2003) lyfter fram “sin” 

screening, social screening, miljöscreening, religiös screening och generell screening. Med 

“sin” screening menar han att exempelvis tobak, alkohol och vapen utesluts. Ett socialt fokus 
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berör istället frågor gällande barnarbete, djurens rättigheter, feminism etc. Den generella 

screeningen kan delas in i två strategier, antingen negativ eller positiv. Negativ screening är en 

strategi där exkludering sker av en specifik grupp av investeringar, vanligtvis omfattande av 

alkohol, tobak, militär och kärnkraft. Positiv screening innebär istället att företag väljs ut på 

grund av deras verksamhet och arbete för till exempel samhälle, mångfald, arbetsrelationer, 

miljö eller säkerhet (Schwartz, 2003).  

 

Swesif (2017) och Eurosif (2016) lyfter fram olika typer av positiv och negativ screening. 

Normbaserad screening är enligt Novethic (2015) en form av exkludering och innebär att 

exkludering görs för att försöka efterleva internationella standarder och normer. Vid bäst i 

klassen strategin väljs investeringar i en viss kategori eller sektor ut utifrån höga ESG-betyg. 

Bäst i klassen strategin resulterar således i att investeringar görs i exempelvis det oljeföretag 

som är mest hållbart inom oljebranschen. Hållbara temainvesteringar innebär investeringar i 

teman som är kopplade till hållbar utveckling. Investerare väljer således ut att investera i 

specifika områden som till exempel är kopplade till låga koldioxidutsläpp. Exkludering är en 

metod där enskilda investeringar utesluts, exempelvis exkluderas visst företag eller bransch. 

Vanligt är att de företag eller branscher som exkluderas främjar vapenhandel eller andra 

faktorer som anses vara icke-hållbara. Engagemang och röstning är en strategi där 

fondförvaltare och investerare direkt försöker påverka företagen gällande ESG-frågor. Syftet är 

att påverka företagens beteende och skapa transparens. Slutligen innebär påverkaninvesteringar 

att investera i företag som har för avsikt att tillsammans med ekonomisk avkastning skapa 

sociala och miljömässiga effekter (SWESIF, 2017; Eurosif, 2016). 

 

Crifo och Mottis (2016) menar att det sker en rörelse mot mainstream av SRI. Integrering av 

ESG-faktorer i analysen och beslutsprocessen har tidigare endast använts av SRI-aktörer. Det 

blir dock allt vanligare att traditionella aktörer integrerar dessa faktorer i urvalsprocessen. Det 

har skett stora framsteg i hållbara investeringar. Enligt en undersökning av Novethic (2015) 

använder sig 90% av 181 tillfrågade kapitalägare av någon huvudsaklig strategi för att investera 

ansvarsfullt. Val av strategi skiljer sig dock åt. Efter en jämförelse av policy, integrering av 

ESG-kriterier och hållbar rapportering identifieras tre utvecklingsnivåer bland de europeiska 

länderna. Sverige tillhör det länder där SR-investeringar är mest utvecklat medan Frankrike och 

Storbritannien placeras på en mellannivå.   
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2.1.2 SRI i Sverige 
I Sverige benämns SRI-fonder som etiska fonder (Sandberg et al., 2009). Sverige är ett av de 

europeiska länderna som anses mest mogna gällande ansvarsfulla investeringar, främst på 

grund av en formell policy som anses vara välutvecklad. Mognaden kan även förklaras av den 

transparensen som finns på marknaden och att det sker offentliggörande av information 

(Novethic, 2015). Enligt Hebb, Hawley, Hoepner, Neher och Wood (2016) ligger svenskar i 

framkant gällande norm-baserad screening vilken tillsammans med negativ screening är den 

mest frekvent använda strategin. Positiv screening används endast av ett begränsat antal 

svenska investerare (Bengtsson, 2008a).  

 

I början av 2000-talet blev SRI allt mer prioriterat i Skandinavien där antalet statliga 

pensionsfonder ökade, vilket senare ledde till en lagstiftning i Sverige där de fem största 

pensionsfonderna tvingades införa social- och miljöprinciper i sina investeringar. Svenska 

kyrkan har varit en viktig del i utvecklingen av SRI-marknaden i Skandinavien. De använde sig 

av negativ screening där exkludering av spel, alkohol och vapen var vanligt (Bengtsson, 2008b). 

Majoriteten av de stora institutionella investerarna i Sverige använder sig idag av någon form 

av policy för hållbara investeringar (Eurosif, 2016). Det har under det senaste året skapats en 

idé om att först försöka förbättra företags praxis innan de exkluderas. Detta benämns som 

engagemang och röstning vilket är en vanlig strategi i Sverige (Novethic, 2015). Bland svenska 

investerare är det även vanligt att kombinera olika strategier inklusive exkludering, samt 

engagemang och röstning (Eurosif, 2016).  

 

Sverige är tillsammans med Norge de land där exkludering av fossila bränsle är mest vanligt 

(Novethic, 2015). I Sverige finns ett högt engagemang för att uppnå målet med nollutsläpp av 

växthusgaser. Sverige är innovationsledare för flera rena energitekniker, bland annat biobränsle 

samt avskiljning och lagring av koldioxid (Eurosif, 2016). Mer än 70% av investerarna i Sverige 

prioriterar frågor gällande klimatförändringar vilket är något högre i jämförelse med andra 

europeiska länder (Novethic, 2015). 

2.1.3 SRI i Frankrike 
Den franska SRI-marknaden utvecklades först i början på 2000-talet trots en lång historisk 

bakgrund. Innan denna utveckling existerade ett antal hållbara fonder på marknaden men det 

saknades en kollektiv rörelse. Rörelsen som startade inleddes med ett utvecklande av bäst i 

klassen strategin (Arjalies, 2010). I Frankrike används denna screeningstrategi mer frekvent till 
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skillnad från andra länder som USA och Storbritannien där exkludering är vanligast (Crifo & 

Mottis, 2016; Eurosif, 2016). Även Capelle-Blancard och Monjon (2014) menar att bäst i 

klassen strategin används av investerare genom information från organisationer som rangordnar 

SRI. Det har visats signaler på att franska traditionella investerare som tidigare enbart fokuserat 

på finansiella resultat har börjat integrera SR-kriterier. Många konventionella fonder i 

Frankrike har börjat integrera minst ett SR-kriterium i sina urvalskriterier, i slutet av år 2008 

uppgick denna siffra till 63%. Rena SRI-fonder representerade dock fortfarande en liten andel 

och bara 2% av det totala förvaltade kapitalet (Crifo & Mottis, 2016). I slutet av år 2009 har 

antalet konventionella fonder som integrerar SRI ökat till 90% (Arjalies, 2010).  

 

Bäst i klassen strategin anses vara en norm bland franska investerare, men det är även vanligt 

att kombinera denna strategi med negativ screening (Capelle-Blancard & Monjon, 2014). I en 

undersökning av Novethic (2015) hävdas att bäst i klassen strategin länge varit dominerande 

men att fördelningen håller på att förändras. År 2015 fördubblades användningen av 

sektorbaserad exkludering, framförallt görs exkludering av vapen och tobak. I Frankrike är det 

vanligt med fonder som fokuserar på specifika frågor relaterade till ESG. Många franska 

investerare är framförallt engagerade i klimatrelaterade frågor där intresset är störst för förnybar 

energi, vattenförsörjning och energieffektivitet. Mer än 70% av investerarna i landet prioriterar 

frågor gällande klimatförändringar vilket är något högre i jämförelse med andra europeiska 

länder (Novethic, 2015).  

 

Miljöfrågor anses vara ett orosmoment hos investerare, dock verkar bolagsstyrningen vara den 

mest centrala frågan vilket har bevittnats främst i Frankrike. Frankrike är det första landet som 

infört krav på att förvaltare ska offentliggöra information gällande hur de hanterar 

klimatrelaterade risker samt integrerar ESG i investeringsstrategier (Eurosif, 2016). 

Engagemang och röstning utövas dock enligt Novethic (2015) endast av ett fåtal investerare i 

Frankrike och landet hamnar därför långt under det europeiska genomsnittet.  

2.1.4 SRI i Storbritannien 
Storbritannien har en väl diversifierad SRI-marknad där SRI går mot allt mer mainstream inom 

fondförvaltning. Pensionssparandet är fortfarande den största investeringskällan men 

utvecklingen av att nya pensionssparare blir automatiskt inskrivna gör att fondförvaltarens 

relation till pensionssystemet kommer att förändras (Eurosif, 2016). En annan viktig del i 

utvecklingen för Storbritannien var att från och med juli 2000 tvingas pensionsförvaltare ha 
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SRI som en investeringsprincip (Hellsten & Mallin, 2006). Under 2014 infördes även en 

skattesänkning på investeringar med sociala faktorer vilket förutsäger en ökning av SRI, 

speciellt för privata investerare (Eurosif, 2016).  

 

SRI-marknaden i Storbritannien var tidigare inriktad mot en negativ screening. På senare tid 

började marknaden alltmer gå mot en positiv screening där företag som arbetar för miljö 

inkluderas. Steget från negativ till mer positiv screening gjorde att fler större företag med mer 

möjlighet till att investera positivt äntrade marknaden och utökade utbudet av SRI-fonder 

(Gregory & Whittaker, 2007). Enligt Fund EcoMarket (2017) finns det betydligt fler fonder 

med investeringsfokus i Storbritannien som anses hållbara än i exempelvis Europa. 

Anledningen till det kan vara att de brittiska företagen som fonderna investerar i har en 

välutvecklad bolagsstyrning (Mallin & Ow-Yong, 2010). Därmed är de brittiska fonderna mer 

restriktiva i val av företag, speciellt från länder där företag har sämre bolagsstyrning än 

Storbritannien.   

 

I den brittiska SRI-marknaden är engagemang och röstning den mest använda 

strategin.  Anledningen till detta anser Eurosif (2016) vara deras arbete med en association av 

fondförvaltare som utarbetat ett bra system för att kunna påverka respektive ESG-variabel i 

företagen. Enligt en undersökning gjord av EIRIS år 2004 använde 73% av fondförvaltarna sig 

av engagemang (Hellsten & Mallin, 2006). Detta antagande har på senare tid minskat något, 

enligt Novethic (2015) använder sig en tredjedel av Storbritanniens investerare av engagemang 

och integrering av ESG. Den fortsatt stora andelen av engagemang gör att Storbritannien skiljer 

sig från övriga Europa där exkludering är den vanligaste screeningstrategin. De senaste åren 

har dock exkludering ökat kraftigt i Storbritannien men ligger fortfarande efter engagemang 

och röstning (Eurosif, 2016).  

 

Klimatförändringar är något som många europeiska investerare är engagerade i. Enligt Novetics 

(2015) undersökning om investerares fokus på klimat ligger Storbritannien på en tredjeplats 

bland Europas länder. Undersökningen visar att 68% av investerarna tar hänsyn till 

klimatfrågan vid en investering. I Storbritannien har utvecklingen av miljöfrågan vid 

investeringar blivit mer aktuell på senare tid då fondförvaltare med SR-preferenser 

introducerade SRI på marknaden (Pfeifer & Sullivan, 2008).    
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2.2 Portföljvalsteori  
Investeringar enligt SRI-kriterier antas ha påverkan på de finansiella resultaten i fonderna. 

Eftersom länder har påvisats ha olika värderingar gällande SRI antas länderna ha olika 

förutsättningar att skapa en optimal portfölj enligt portföljvalsteorin. Det traditionella syftet 

enligt Markowitz (1952) portföljvalsteori är att investerare vill skapa portföljer som genererar 

avkastning samtidigt som en hög varians, i form av variationer i avkastningen, vill undvikas. 

Med detta i beaktande ändras dock förutsättningarna för att skapa en optimal portfölj med 

hänsyn till SRI-kriterier.  

 

Enligt den traditionella teorin är det möjligt för en specifik säkerhet att generera betydligt högre 

avkastning jämfört med ett flertal andra säkerheter samtidigt som denna även har en lägre 

varians (Markowitz, 1952). En sådan säkerhet resulterar i en maximerad avkastning samt en 

minimerad varians trots att portföljen inte är diversifierad. Men i de flesta fall skapas den mest 

effektiva portföljen genom diversifiering av olika tillgångar. Diversifiering skapas genom att 

investera i en portfölj med tillgångar i olika branscher. På det sättet undviks nedgångar på grund 

av att en viss bransch går dåligt. Enligt Berk och deMarzo (2014) är det vid 

portföljsammansättning viktigt att förstå samvariationen i tillgångarnas avkastning. 

Korrelationen mellan två tillgångar visar hur avkastningen tenderar att röra sig tillsammans och 

om tillgångarna delar en gemensam risk.  

 

Den totala risken som avspeglas i en tillgång består av variansen i tillgångens egna avkastning 

samt av en kombinerad kovarians med andra tillgångar (Lintner , 1965). Risken med en 

investering kan sänkas genom att sätta ihop en väl diversifierad portfölj med fonder. 

Exempelvis genererar två portföljer med lika hög varians generellt en lägre varians när dessa 

kombineras till en portfölj (Markowitz, 1952). Rubinstein (2002) menar att Markowitz teori om 

diversifiering i en portfölj främst visar att tillgångars individuella risker är obetydliga och att 

det är risken i investerarens totala portfölj som är väsentlig. Markowitz (1991) menar att en 

investerare som med säkerhet vet den framtida avkastningen skulle investera i den tillgång med 

högst avkastning. Vid ett flertal tillgångar med samma avkastning skulle investeraren vara 

likgiltig. Diversifiering skulle inte användas när marknaden kan prognostiseras med säkerhet, 

dock präglas marknaden av osäkerhet och därmed är diversifiering ett vanligt verktyg för att 

reducera osäkerheten.  
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Den bästa möjliga diversifieringen mellan tillgångar är den som ger investeraren den mest 

önskvärda portföljen (Lintner , 1965). Peylo (2012) menar att målet för en investerare är att 

maximera avkastningen samtidigt som risken ska minimeras och den avvägningen som måste 

göras mellan risk och avkastning beror på vilken riskpreferens den individuella investeraren 

har. Valet av en föredragen kombination av risk och avkastning kan inte väljas enbart av 

förvaltare utan måste bero på individens preferenser (Sharpe, 1966). 

 

Teorier angående investerares portföljval baseras på att investerarens mål är att maximera den 

riskjusterade avkastningen och att valen av investeringar baseras utifrån detta mål. Det ökade 

intresset för SRI har dock skapat bevis på att finansiella faktorer inte är de enda kriteriet utan 

att etiska och sociala faktorer kan vägas in vid investeringsbeslut (Williams, 2007). Även Peylo 

(2012) betonar ett ökat intresse för en hållbar ekonomi vilket påverkar den finansiella 

marknaden och att investerare blir mer intresserade av att placera i företag med hållbara 

strategier. En rationell investerare antas välja den tillgång som genererar högst förväntad 

avkastning om risken mellan två tillgångar är densamma (Lintner , 1965). Vidare förväntas 

investeraren, vid två tillgångar med samma förväntad avkastning, välja den tillgång med lägst 

risk. SR-investeringar syftar dock inte enbart till att maximera portföljens förväntade 

avkastning utan även de fördelarna en investerare får av att agera enligt etiska principer 

(Barracchini, 2004).  

 

Biehl, Dumke, Hoepner och Wilson (2011) menar att portföljteorin stödjer det faktum att 

konventionella fonder genererar högre riskjusterad avkastning än SRI-fonder på grund av den 

bristande diversifieringsmöjligheten vid SRI. Barnett och Salomon (2006) menar dock att det 

är möjligt att skapa en diversifierad SRI-portfölj utan att ha tillgång till samma universum som 

en konventionell portfölj. Problematiken består dock när exkludering sker av hela branscher 

och därmed anser förespråkare för SRI att portföljvalsteorin inte kan accepteras för hållbara 

portföljer. Junkus och Berry (2015) instämmer i ovanstående argument och hävdar att 

exkludering resulterar i en smalare marknad och mindre diversifieringsmöjligheter.  

 

Enligt Renneboog, Horst och Zhang (2008) skiljer sig SR-investeringar från konventionella 

eftersom det vid SRI används screeningstrategier vid urvalet av placeringar. Användningen av 

screeningstrategier resulterar i ett mer begränsat antal företag att investera i. Färre 

investeringsalternativ bidrar enligt Revelli och Viviani (2015) till svårigheter att diversifiera en 

portfölj enbart bestående av SRI-fonder samt till högre transaktionskostnader. Mindre utbud 
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och uteslutningen av icke-hållbara företag skapar lägre möjlighet till diversifiering eftersom 

risken inte kan spridas ut i samma utsträckning. Bello (2005) har dock i sin undersökning funnit 

att möjligheten till diversifiering i SRI inte skiljer sig från konventionella fonder. SRI-fonder 

har nämligen genererat lika hög avkastning jämfört med motsvarande konventionella fonder. 

Undersökningen visade även att SRI-fonderna inte hade högre koncentration i förhållande till 

de konventionella, utan att båda hade liknande möjligheter till diversifiering.  

 

Modern portföljvalsteori handlar om att skapa en optimal portfölj och därmed exkluderas icke-

monetära faktorer som till exempel etiska aspekter. Vidare menar forskare att SR-investeringar 

bortser från tidigare nämnda portföljeffekter (Peylo, 2012). Dock, eftersom implementering av 

hållbarhet i fondportföljer görs genom olika screeningstrategier anser Peylo (2012) att själva 

screeningen inte är avgörande för sammansättningen av portföljen utan snarare för urvalet av 

potentiella företag att investera i. Portföljsammansättningen av SRI-fonder är således relativt 

lik sammansättningen av konventionella fonder. Även SR-investerare vill finna den optimala 

portföljen av hållbara fonder.   

 

Sverige, Frankrike och Storbritannien använder sig enligt Eurosif (2016) av olika 

screeningstrategier i varierad utsträckning. Diversifieringsmöjligheter i SRI-portföljer kan 

därmed variera mellan länderna beroende på hur många urvalskriterier respektive fonder har. 

Således borde de länder med striktare reglering för SRI ha lägre riskjusterad avkastning enligt 

portföljvalsteorin. För att undersöka om länder har olika möjligheter till diversifiering och 

därmed kan skapa varierande “optimala” SRI-portföljer undersöks följande hypoteser: 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan svenska och franska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning  

H2: Det finns en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning 

H3: Det finns en signifikant skillnad mellan franska och brittiska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning.  

2.3 Risk 
Vid en investering finns det olika typer av risk att ta hänsyn till, både marknadsrisken samt 

risken för den enskilda underliggande tillgången. Den systematiska risken är marknadsrisken 

som inte går att diversifiera bort i en portfölj eftersom alla tillgångar i portföljen påverkas av 
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olika makrofaktorer. Genom en stor och väldiversifierad portfölj kan dock den osystematiska 

risken elimineras genom att riskerna på de individuella tillgångarna tar ut varandra (Berk & 

DeMarzo, 2014 s.332). Detta sker genom att tillgångarna i portföljen är negativt korrelerade 

och rör sig olika. Korrelationen påverkar hur diversifierad portföljen är samt kan minska 

standardavvikelsen för portföljen så den understiger standardavvikelsen för en enskild 

underliggande tillgång (Perold, 2004).  

 

Investerare är generellt riskaversiva, eftersom den systematiska risken inte går att undvika krävs 

därför en riskpremie som kompensation. Det enda alternativet till att minska marknadsrisken är 

att sänka avkastningsnivån. Riskpremien för den osystematiska risken är alltid noll eftersom 

den kan diversifieras bort, därmed är det bara den systematiska risken som påverkar 

riskpremien (Berk & DeMarzo, 2014 s.334). En ökning av den osystematiska risken 

kompenseras till skillnad från den systematiska inte av en ökning i den förväntade avkastningen 

vilket leder till försämrad prestation för fonden (Rudd, 1981). Riskpremien som investeraren 

kräver måste fastställas genom att identifiera den systematiska risken. Första steget är att 

undersöka hur mycket svängningarna i avkastningen beror på den systematiska respektive den 

osystematiska risken. Därefter kan den systematiska risken mätas genom att jämföra 

avkastningen på en tillgång och sätta den i relation till avkastningen på en marknadsportfölj 

vilket benämns som betavärde (Berk & DeMarzo, 2014 s.337). Betavärdet mäter hur känslig 

tillgången är mot volatiliteten på marknaden där det genomsnittliga värdet på beta är 1.  

 

Standardavvikelsen är ett mått på den totala risken, både den systematiska och osystematiska 

risken. Trots att tidigare forskning har visat på att SRI-fonder har lägre standardavvikelse över 

tid kan fonder ändå påvisa högre enskilda standardavvikelser genom deras minskade 

möjligheter till diversifiering (Chang & Witte, 2010). Enligt Lee, Humphrey, Benson och Ahn 

(2010) påverkar antalet urvalskriterier den totala risken för en fond. Ju fler antal 

hållbarhetskriterier en fond har desto lägre blir den totala risken. Efter en uteslutning om att 

antalet urvalskriterier inte påverkar den osystematiska risken kan det konstateras att det enbart 

är betavärdet, den systematiska risken, som påverkas.  

 

Fonder med många urvalskriterier kan inneha en högre proportion av tillgångar med lägre 

betavärde vilket därmed leder till lägre systematisk risk (Lee et al., 2010). Det har påvisats att 

det inte enbart är antalet urvalskriterier som påverkar fondens risk utan även vilka olika typer 
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av urval. Enligt Humphrey och Lee (2011) minskar en positiv screening fondens totala risk 

medan negativ screening ökar den totala risken samt minskar möjligheten till diversifiering.  

 

 
Figur 2.1 Samband mellan portföljval och risk 

 

Med portföljvalsteorin (1952) som utgångspunkt och en minskad marknad för SRI-fonder på 

grund av olika urvalskriterier minskar fonders möjlighet till diversifiering. Detta innebär att 

fonder som investerar i färre antal tillgångar, placeras på den vänstra delen av Figur 2.1, vilket 

indikerar på en högre risk genom minskad diversifiering och en viss osystematisk risk som 

annars kan diversifieras bort (Biehl, 2011 hänvisar till Kurtz 1997). Fonder som är placerade 

mer till höger i Figur 2.1 har fler tillgångar i sin portfölj vilket minskar risken på grund av ökad 

diversifiering.  

 

Chegut, Schenk och Scholtens (2011) menar istället att hållbara investeringar grundar sig på 

mer relevant och noggrant insamlad information. Den relevanta informationen som 

utgångspunkt resulterar i ett bättre beslutsfattande vilket kan ha en positiv påverkan på risken. 

Det har även påvisat att SRI-fonder generellt har en lägre risk samt att de fonderna presterar 

bättre i förhållande till konventionella fonder vid lågkonjunktur och finansiella kriser på 

marknaden. Vid en jämförelse av konventionella fonder presterar SRI-fonderna något sämre 

vid normala marknadsförhållande men presterar dock något bättre vid kriser på marknaden. 

Förklaringen till detta kan vara att SRI investerar i bättre företag och har en mer noggrann 

informationssamling (Becchetti, Ciciretti, Dalo, & Herzel, 2015). Fonder med negativ 
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screening påvisar dock inte lika stor motståndskraft vid finansiella kriser som fonder med 

positiv screening. En positiv fond med inriktning på ESG-faktorer har visat sig överprestera en 

negativ fond vid nedgångar där fonder speciellt inriktad på bolagsstyrning har visat sig presterar 

allra bäst (Nofsinger & Varma, 2014).  

 

Risken i en SRI-fond kan reduceras beroende på hur strikt regleringen är och antalet 

urvalskriterier. Mer hållbarhetsarbete indikerar på att fonden har en mer strikt reglering vid 

urvalet och därmed mindre möjlighet till att diversifiera bort den osystematiska risken. För att 

undersöka om länders olika urvalskriterier resulterar i en varierande nivå på den totala risken i 

ländernas SRI-fonder testas följande hypoteser:  

 

H4: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan svenska och franska SRI-fonder  

H5: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan svenska och brittiska SRI-fonder  

H6: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan franska och brittiska SRI-fonder 

2.4 Aktiv förvaltning i SRI-fonder 
Användandet av socialt ansvarsfulla kriterier vid investeringar resulterar i uppkommandet av 

långsiktiga kostnader vilka består av tre komponenter: ökade transaktionskostnader, högre 

förvaltningsavgifter och en ökad risk (Rudd, 1981). Etisk förvaltning är en form av aktiv 

förvaltning, det råder dock skillnader mellan motivet i det olika formerna. Målet för en aktiv 

förvaltare med SRI-fokus är att välja ut hållbar investeringar medan målet för en rationell aktiv 

förvaltare eftersträvar högre avkastning än index (Siegl, 2010).   

 

Investeringar i SRI-fonder står inför ett antal problem. Första problemet är att sådana 

investeringar upplevs ha högre kostnader och risk på grund av minskade 

diversifieringsmöjligheter. Det antas även att fondförvaltare tar ut en högre kostnad för den 

ständiga kontroll som utövas. Faktorerna antas slutligen leda till en reducerad riskjusterad 

avkastning (Chegut et al., 2011;Revelli & Viviani, 2015). Rudd (1981) lyfter fram att det vid 

en mer aktiv förvaltning uppkommer initiala kostnader vilka härrör från ökade 

transaktionskostnader vid borttagning av uteslutna tillgångar. Det är borttagningen som främst 

resulterar i ökade provisioner till förvaltaren.  

 

Screening av en portfölj med olika hållbarhetskriterier genererar inte direkt i en positiv 

avkastning vilket en aktivt förvaltad konventionell fond. SRI-fonder fungerar ungefär som 
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specialiserade fonder där fondförvaltare investerar i ett mindre antal aktier och försöker 

identifiera undervärderade tillgångar genom sin kompetens inom en viss sektor (Lee et al., 

2010). Det urval en aktiv förvaltare gör för att identifiera de aktier med högre avkastning leder 

till en smalare marknad och att investeringsmöjligheterna minskar. Användandet av SRI-

kriterier i investeringen kan göras genom två metoder, den exkluderande eller den inkluderande 

(Junkus & Berry, 2015). Den inkluderande metoden innefattar preferensinvesteringar i företag 

som aktivt arbetar för socialt och ansvarsfullt beteende. Detta kan innefatta produktion av gröna 

produkter, engagemang i samhället eller investeringar i företag ledande inom SR-frågor i sin 

specifika bransch. Den exkluderande metoden innebär att företag som producerar skadliga 

produkter filtreras ut. Det är den sistnämnda metoden som resulterar i en smalare marknad och 

mindre diversifieringsmöjligheter.  

 

En annan aspekt som påverkar kostnaden för aktiv förvaltning är hur pass hållbar fonden är. 

Humphrey och Lee (2011) menar att ju fler urvalskriterier en fond har desto mer avviker SRI-

portföljen från marknadsportföljen. En aktiv förvaltning skapar en högre kostnad jämfört med 

investeringar i till exempel indexfonder (Comer, Larrymore, & Rodriguez, 2009). Chegut et al. 

(2011) menar att den avgift fondförvaltaren tar ut för en aktiv förvaltning kan variera mellan 

länder vilket kan ge påverkan på den avkastning fonderna genererar. Rudd (1981) menar att 

sammansättningen av SRI-fonderna och de urvalskriterier som används har en påverkan på hur 

höga kostnaderna blir för den aktiva förvaltningen.  

 

SRI-fonders prestationer kan enligt Gil-Bazo, Ruiz-Verdú och Santos (2010) variera beroende 

på förvaltningsbolag. Fonder som förvaltas av förvaltningsbolag specialiserade på SRI 

överpresterar marknaden medan fonder som förvaltas av generella förvaltningsbolag presterar 

sämre än marknaden. Den klassiska teorin om SRI säger att dessa investeringar är mindre 

ekonomiska än konventionella på grund av de högre kostnaderna som upplevs vid SRI. Det 

existerar dock sociala teorier som istället säger att hållbara investeringar övervinner 

konventionella eftersom de hållbara investeringarna grundar sig på mer relevant information 

och möjliggör ett bättre beslutsfattande (Chegut et al., 2011). För att testa om SRI-fonder får 

en lägre riskjusterad avkastning på grund av den aktiva förvaltningen testas följande hypotes:  

 

H7 – SRI-fonder i Sverige, Frankrike och Storbritannien har en signifikant lägre riskjusterad 

avkastning än index 
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2.5 Fondtyper  
Fonders finansiella prestation kan påverkas av andra aspekter utöver SRI-arbetet. Fonders 

ålder, storlek och sammansättning är faktorer som kan påverka prestationen. Mallin, Saadouni 

och Briston (1995) använder sig av fondstorlek och tidpunkt för uppstarten som 

kontrollvariabler vid undersökning av SRI-fonders prestationer jämfört med konventionella 

fonder. Enligt Barnett och Salomon (2006) har äldre fonder viss fördel mot yngre gällande 

erfarenhet vid investering och urval av olika placeringar. De anser även att äldre fonder har en 

bättre kostnadsstruktur. Gregory, Matatko och Luther (1997) menar att yngre fonder upplever 

högre kostnader under uppstartsperioden. De högre kostnaderna uppkommer främst på grund 

av ökad marknadsföring samt eftersom det första flödet av pengar ger högre påverkan på 

transaktionskostnaderna. Det är även troligt att det uppkommer investeringslärningseffekter 

vilka har påverkan på prestationerna. Ålder som en aspekt har främst påvisats ha en effekt på 

fonders prestationer vid nystartade fonder (Mallin et al., 1995).  

 

Storleken på fonder är en annan aspekt som kan påverka den finansiella prestationen. Större 

fonder kan prestera bättre än mindre med hjälp av economies of scale för fondförvaltningen. 

De kan sprida ut förvaltningskostnaden och informationsinsamling på fler antal tillgångar 

(Barnett & Salomon, 2006).  Även Gregory et al. (1997) lyfter fram stordriftsfördelar som en 

anledning till att större fonder tenderar att påvisa högre avkastning jämfört med mindre fonder. 

Barnett och Salomon (2006) menar å andra sidan att större fonder kan ställas inför förpliktelser 

att investera i större företag vilket försvårar processen att söka fram rätt företag. Ett annat 

problem större fonder ställs inför är svårigheten för dem att genomföra större marknadsinköp. 

Köp av större parti tenderar att flytta marknaden vilket försvårar inköp av undervärderade aktier 

utan att köpet resulterar i att priset höjs.   

 

För att utesluta att andra faktorer har påverkan på den riskjusterade avkastningen jämförs SRI-

fondernas ålder och storlek i de olika länderna. Stora skillnader i nämnda faktorer kan ha 

påverkan på prestationerna och därmed förklara variationer. Mindre skillnader styrker istället 

att variationer i den riskjusterade avkastningen kan bero på olika SRI-värderingar i länderna. 

För att undersöka följande testas dessa kontrollhypoteser:  

 

Kontrollhypotes 1: Det finns ingen skillnad i fondernas ålder mellan länderna 

Kontrollhypotes 2: Det finns ingen skillnad i fondernas storlek mellan länderna
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3 Metod  
I metodkapitlet redogörs vilken forskningsmetod som ligger till grund för studien. Vidare 

redogörs vilka urval av länder och fonder som gjorts samt hur insamlingen genomförts. 

Slutligen presenteras de beräkningsmodeller som använts för att beräkna riskjusterad 

avkastning. 

3.1 Forskningsmetod  
För att undersöka hur länders riskjusterade avkastning beror på SRI-värderingar har avkastning 

och risk i ett urval hållbara fonder från olika länder beräknats. Studien har en kvantitativ metod 

vilket enligt Denscombe (2016, s.361) innebär att hitta samband mellan olika variabler. Det 

samband som undersökts är om länders SRI-värdering resulterar i att olika prestationer, i form 

av riskjusterad avkastning, kan uppnås. Fördelen med en kvantitativ metod är tilliten till 

resultatet eftersom det testas och statistiskt säkerställs, vilket ökar trovärdigheten i studien. En 

annan viktig aspekt är att analysen av en stor mängd data sker relativt snabbt då metoden ger 

en tydlig och överskådlig bild av resultaten (Denscombe, 2012 s.364). En viktig del i kvantitativ 

metod är att kvantifiera olika fenomen (Edling & Hedeström, 2003 s.15). Hellsten och Mallin 

(2006) poängterar dock svårigheten att mäta olika hållbarhetsaspekter vilket gör att denna 

studie endast belyser att det existerar skillnaderna i hållbarhetsarbete i olika länder. Den 

variabel som mäts är därför enbart den riskjusterade avkastningen i SRI-fonderna.  

 

För att testa sambandet har en statistisk hypotesprövning genomförts för att få fram hur stor 

sannolikheten är att sambanden beror på ett verkligt samband eller av ren tillfällighet 

(Denscombe, 2012 s.361). En vanlig variant av hypotesprövning vilket även testas i denna 

undersökning är om skillnaden mellan två medelvärde är så pass stor att den inte antas bero på 

slumpen (Edling & Hedeström 2003 s.48). Hypotesprövning är framförallt till för att testa 

studiens teorier mot empirisk data för att kunna dra slutsatser om data stödjer de utvalda 

teorierna (Eliasson, 2013 s.102). Slutligen ska det empiriska materialet resultera i att givna 

hypoteser accepteras alternativt förkastas. 

3.2 Litteratursökning  
Litteraturen som studien baseras på är hämtad från databaserna Summon och Google Scholar. 

De vetenskapliga artiklar som använts i undersökningen har funnits baserade på ett antal 

sökord, exempelvis socially responsible investment, riskadjusted return, portfolio theory, risk, 

cross-country, screening strategy. Utifrån sökorden identifierades de teorier som ansetts vara 
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väsentliga för ämnet. Eftersom SRI är under ständig förändring har målet varit att hitta relativt 

nypublicerade vetenskapliga artiklar för att spegla den aktuella marknaden. Det har dock 

påträffats svårigheter att finna nyare litteratur och därför har en del äldre artiklar fått 

komplettera. Vi är medvetna om att det aktuella läget gällande ländernas SRI-arbete kan ha 

förändrats sedan de äldre studierna genomfördes men antar att värderingarna till stor del 

överensstämmer med dagens perspektiv.  

 

För att utläsa hur SRI används och har utvecklats i olika länder har en studie av Eurosif (2016) 

använts som utgångspunkt. Eurosif sammanfattar hur länder i Europa arbetar med 

hållbarhetsfrågor och hämtar information från respektive lands egna hållbarhetsforum. Vidare 

har därför utvalda länders forum kompletterat informationen från Eurosif. Eurosif är en icke-

vinstdrivande organisation som främjar SRI-arbete i europeiska länder och ger därmed en 

objektiv bedömning. Den forskning Eurosif genomfört är dessutom ny vilket uppfyller det 

tidigare nämnda målet och därmed speglas den aktuella SRI-marknaden.   

 

3.3 Insamlingsmetod 
Nedan presenteras vilka urval av länder och SRI-fonder som gjorts för att göra studien 

genomförbar. Vidare beskrivs var data angående fondernas avkastning hämtats samt hur denna 

insamling genomförts.  

3.3.1 Urval  
Studier gällande SRI har främst gjorts på den amerikanska marknaden och enbart ett fåtal på 

den europeiska. Den amerikanska marknaden har alltid legat i framkant och varit den största 

och mest utvecklade marknaden (Bauer, Koedijk, & Otten, 2004). Nu har dock den europeiska 

marknaden gått om den amerikanska SRI-marknaden, både storleks- samt utvecklingsmässigt 

(Capelle-Blancard & Monjon, 2014). Den europeiska marknadens tillväxt inom hållbarhet, 

samt det ökade intresset för hållbara och globala placeringar hos investerare gör det intressant 

att studera just den europeiska marknaden. 

 

Vidare valdes tre länder i Europa ut, Sverige, Frankrike och Storbritannien. Valet av tre länder 

motiveras av studiens begränsade tidsperioden samt att det anses vara tillräckligt för att uppfylla 

syftet. Valet baserades på länder som enligt Lozano et al. (2006) upplevt en hög tillväxt i 

hållbara investeringar. En hög tillväxt resulterar i att hållbarhet är aktuellt i länderna vid tillfället 

för studien och att det därmed borde finnas aktuell forskning angående SRI i respektive land. 
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Enligt en studie av Viego (2016) ligger Frankrike och Storbritannien i framkant gällande SRI i 

Europa på grund av att länderna har mest kapital investerat i hållbara fonder. Enligt Novethic 

(2015) är Sverige ett land som uppnått stor mognad gällande SRI. Vidare är Sverige intressant 

att studera på grund av att de populärkällor som skapat intresse för hållbara investeringar är 

skrivna ur ett svenskt perspektiv. Eurosifs (2016) undersökning visar att Sverige, Frankrike och 

Storbritannien har stora variationer i SRI-screening vilket indikerar att länderna även kan ha 

olika värderingar gällande SRI. Urvalet av länder baserades enligt Denscombe (2016 s. 64-65) 

på ett icke-sannolikhetsurval eftersom det finns ett syfte och särskilda kriterier med urvalet av 

länderna. Vidare definieras urvalet som ett subjektivt urval eftersom länderna är handplockade 

med speciell relevans till ämnet. 

 

Nästa urval bestod av att välja SRI-fonder utgivna av fondbolag från respektive land. 

Anledningen till att välja fonder utgivna från respektive land är att landets SRI-värderingar 

speglas i fondernas urvalskriterier. Även detta urval baserades på ett icke-sannolikhetsurval 

samt ett subjektivt urval (Denscombe, 2016, s.64-65) eftersom fonder som investeraren på den 

europeiska marknaden valts ut efter relevans till syftet. Urvalet av europafonder eliminerar 

individuella landseffekter eftersom investeringar i hela Europa skapar en gemensam marknad 

och gör fondernas avkastning i de olika länderna jämförbara. Antalet SRI-fonder från respektive 

land med Europa som investeringsområde varierar. För att skapa en rättvisande bild och ett 

representativt urval har därför samtliga identifierade SRI-fonder med fokusering på den 

europeiska marknaden valts ut. Urvalet resulterar i att olika antal SRI-fonder undersökts från 

respektive land. SRI-fonderna listas i bilaga 1.  

3.3.2 Datainsamling  
För att identifiera SRI-fonder i de olika länderna har respektive lands hållbarhetsforum använts 

för att säkerställa att ländernas SRI-värderingar speglas i urvalet av de hållbara fonderna. 

SWESIFs Hållbarhetsprofil (2017), Novethic (2017) samt UKSIFs Fund EcoMarket (2017) har 

därför använts. Hemsidorna listar de fonder som anses uppfylla ländernas kriterier för 

hållbarhet och betraktas därmed som SRI-fonder. För att effektivt kunna identifiera fonder från 

respektive land har ISIN-nummer använts. ISIN-numret består utav landskod med ett 

efterföljande individuellt nummer.   

 

För att beräkna den riskjusterade avkastningen för de olika fonderna har data angående 

fondernas avkastning vid olika tidpunkter sedan samlats in från respektive lands Morningstar-
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hemsida (Morningstar SE, 2017b; Morningstar UK, 2017c; Morningstar FR, 2017d). Fondens 

ISIN-nummer har använts för att identifiera rätt fond på Morningstar. Fondernas avkastning har 

samlats in för varje kvartal för att sedan beräkna ett årligt genomsnitt för avkastningen i 

respektive fond. Det utvalda tidsintervallet är på fem år, från 2012 till 2016. Ett femårsintervall 

har valts eftersom det enligt Carhart (1997) är gränsen för att påvisa den långsiktiga 

avkastningen. Förespråkare för SRI menar att om företag integrerar hållbarhet i sin verksamhet 

tyder det på att företaget kommer att uppnå goda resultat i framtiden. Därmed anses SRI vara 

långsiktiga investeringar som ger lönsamhet över en längre period (Derwall et al., 2005) vilket 

motiverar valet av en femårsperiod.  

 

Andra komponenter för att beräkna den riskjusterade avkastningen är varians och 

standardavvikelse. Variansen har beräknats genom respektive fonds kvartalsvisa avkastning 

vilket sedan kvoterades för att få fram standardavvikelsen. I ett av de riskjusterade måtten 

används ett jämförelseindex för att få fram den riskjusterade avkastningen. Därför har även 

liknande data för ett jämförelseindex hämtats från Morningstar (Morningstar, 2017e).  

 

Vid test av den sjunde hypotesen som testar om SRI-fonderna i de olika länderna presterar 

sämre än jämförelseindex kunde det utläsas skillnader mellan länderna. En förklaring till detta 

konstaterades utifrån tidigare teori kunna vara skillnader i förvaltningskostnader. Det krävs 

därför en vidare analys angående om förvaltningskostnaderna verkligen skiljer sig åt. För att 

testa om det existerar skillnader behövdes data angående SRI-fondernas årliga 

förvaltningskostnad samlas in, vilka hämtats från respektive lands Morningstar-hemsida. Det 

har påvisats att andra faktorer förutom SRI-värdering kan påverka den riskjusterade 

avkastningen. Därför formulerades två kontrollhypoteser som testar om det existerar skillnad i 

ålder och storlek mellan ländernas SRI-fonder. Data angående ålder och storlek (förmögenhet) 

har även hämtats från Morningstar-hemsidorna (Morningstar SE, 2017b; Morningstar UK, 

2017c; Morningstar FR, 2017d).  

3.4 Beräkningsmodeller  
I detta avsnitt kommer olika beräkningsmodeller för riskjusterad avkastning presenteras. 

Tidigare forskning påvisar att Treynors kvot, Sharpekvoten samt Jensens Alfa är tre vanliga 

riskjusterade avkastningsmått som använts i tidigare studier (Artikis, 2002; Kim, Zhong, Chen, 

& Karadag, 2009). Denna studie har utgått ifrån Artikis (2002) undersökning där dessa tre 

riskjusterade avkastningsmått använts. Den största anledningen till att alla tre mått har använts 
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är för att öka validiteten och reliabiliteten. Efter Markowitz (1952) framtagning av 

portföljvalsteorin och diversifiering för maximal avkastning i förhållande till risk har forskare 

därefter arbetat fram olika metoder för riskjusterad avkastning som baseras på portföljvalsteorin 

med varierad sammansättning. Ett högt värde på samtliga mått indikerar på en hög riskjusterad 

avkastning.   

3.4.1 Standardavvikelse och beta 
Standardavvikelse och betavärde är två olika typer av risk som behövs för att beräkna de 

riskjusterade avkastningsmåtten. Standardavvikelsen är ett mått på den totala risken som enligt 

Chang och Witte (2010) är ett statistiskt mått som mäter hur stor avvikelse en fonds avkastning 

har från ett genomsnitt under en bestämd period. En hög standardavvikelse indikerar på hög 

volatilitet vilket innebär ett brett intervall av prestationer. Standardavvikelsen används i denna 

studie för att beräkna den totala risken för respektive fond. Den totala risken behövs för att 

kunna besvara studiens tre hypoteser som belyser risken samt för att kunna räkna ut 

Sharpekvoten. För att få fram standardavvikelsen måste först variansen beräknas för samtliga 

fonder. Formeln som denna studie utgått ifrån vid beräkning av varians är följande:  

 

!" = $ (& − ()"
* $ 

$
$
!"=$Varians i  kvartalsvisa avkastning för fonden och jämförelseindex $
& = Kvartalsvisa avkastning för fonden och jämförelseindex 

($= Genomsnittliga kvartalsvisa avkastning för fonden och jämförelseindex  

* = Antalet observationer över fonden och jämförelseindexets avkastningar 

 

Utifrån ovanstående formel kan standardavvikelsen beräknas genom att kvotera variansen.  

 

! = $ !" 

 

! = Standardavvikelse för fonden och jämförelseindex 

!" = Varians för fonden och jämförelseindex 

 

Till skillnad från standardavvikelsen är betavärdet ett mått på känsligheten mellan fondens 

prestation och marknaden. Marknadens betavärde ligger på 1. Ett lågt betavärde indikerar på 
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att fondens marknadsrisk är låg (Chang & Witte, 2010). Betavärdet är ett mått på den 

systematiska risken och beräknas främst för att kunna ta fram Treynors kvot. Följande formel 

har använts för att beräkna betavärdet:  

 

β, = $
-./(01, 03)
!"$(45)  

 
61 = Betavärde för fonden och jämförelseindex  

-./(01, 03) = Kovarians för fonden och jämförelseindex  

!"$(45) = Varians för jämförelseindex   

3.4.2 Treynors kvot  
Treynor (1965) var den första som tog fram ett riskjusterat avkastningsmått utifrån Markowitz 

(1952) portföljvalsteori. Måttet tar hänsyn till fondens avkastning samt den riskfria räntan i 

förhållande till betavärdet. Användandet av betavärdet innebär att måttet enbart tar hänsyn till 

den systematiska risken och därmed inte den diversifierbara risken. Anledningen till detta är att 

Treynor ansåg att en fondförvaltare har möjlighet att diversifiera bort all osystematisk risk (Kim 

et al., 2009). Följande formel har använts för att beräkna Treynors kvot:  

 

7089*.0:$;/.< = $ (01 − 0=)61
 

 

01  = Fondens årliga avkastning 

0=  = Riskfri ränta 

61  = Fondens betavärde 

3.4.3 Sharpekvoten 
Sharpe (1966) utvecklade Treynors riskjusterade avkastningsmått där avkastningen är 

densamma men Sharpe tar hänsyn till den totala risken och sätter därmed avkastningen i 

förhållande till standardavvikelsen. Måttet visar den avkastning tillgången genererar per total 

riskenhet. En investerare eftersträvar en portfölj med så hög sharpekvot som möjligt för att 

uppnå den bästa riskjusterade avkastningen. Den enda skillnaden gentemot Treynors 

riskjusterade mått är därmed att Sharpe tar hänsyn till den totala risken, både den systematiska 

och osystematiska (Sharpe, 1966).  
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Följande formel har använts för att beräknar Sharpekvoten:  

 

>ℎ@0A8;/.< = $ (01 − 0=)!1
 

 
01  = Fondens årliga avkastning 

0=  = Riskfri ränta  

!1  = Fondens årliga standardavvikelse  

3.4.4 Jensens Alfa 
Jensen (1967) har utvecklat ett riskjusterat avkastningsmått på en portfölj som mäter hur den 

förväntade avkastningen påverkar den faktiska avkastningen. Måttet baseras på Sharpes (1964) 

Capital Assets Pricing Model (CAPM) där en god förutsägbarhet om framtida prissättning kan 

generera en högre avkastning. Alfavärdet visar om fonden givit en över- eller underavkastning 

i förhållande till den förväntade avkastningsnivån (Jensen, 1967). Den förväntade 

överavkastningen kallas riskpremie, alltså hur stor avkastningen på tillgången är utöver den 

riskfria räntan (Perold, 2004).  

 

Måttet tar hänsyn till avkastning på jämförelseindex som tillsammans med den riskfria räntan 

bildar en riskpremie. Ett index är enligt Edling och Hedeström (2003, s. 36) ett sammanfattande 

mått där tillräckligt många personer har enats om att måttet kan tillämpas generellt. I denna 

studie har MSCI Europe NR EUR valts ut eftersom det stämmer överens med den marknad 

undersökningen avspeglar. MSCI index är även de mest använda jämförelseindex för 

marknader utanför USA, hela tre-fjärdedelar av den europeiska marknaden jämförs med MSCI 

index (Chakrabarti, Huang, Jayaraman, & Lee, 2005). Följande formel har använts för att 

beräkna Jensens Alfa:  

 

B8*:8*:$CDAℎ@ = $ 01 − (0= +$61 03 −$0= ) 
 

01 = Fondens årliga avkastning  

0= = Riskfri ränta 

03 = Årlig avkastning för jämförelseindex 

61  = Fondens betavärde  



Metod 

 
31 

3.4.5 Riskfri ränta 
Samtliga riskjusterade avkastningsmått beräknas genom att avkastningen minskas med en 

riskfri ränta. Den riskfri räntan visar på vilken avkastning en helt riskfri placering genererar 

(Berk & DeMarzo, 2014). Riskfri ränta varierar över tid samt mellan olika marknader (ibid.) 

och därför har ett genomsnitt med för europeiska länders riskfria ränta använts. Enligt EY:s 

(2015) undersökning uppgick för år 2015 medelvärdet till 1,4% och medianen till 0,7%. 

Nordnet (2015b) antyder att den riskfria räntan brukar ligga mellan 1-2%. Med hänsyn till båda 

studierna har en riskfri ränta på 1% använts för denna studie eftersom detta värde anses vara 

passande avvägning. Vidare har valet av den riskfria räntan inte någon större betydelse för 

studiens resultat utan det huvudsakliga syftet är att samma ränta används vid beräkning för 

respektive land. Den genomgående räntan motiveras även av att fonderna har samma 

investeringsfokus och därmed blir resultatet jämförbart.  

3.5 Statistiska tester 
Studiens baseras på hypotesprövning där det testats om det finns en signifikant skillnad mellan 

olika medelvärde. För att belysa skillnaderna genomfördes ett antal t-test vilka syftar till att 

kunna påvisa om det råder skillnad mellan olika variabler (Pallant, 2013). De tre första 

hypoteserna testar om det finns en signifikant skillnad i riskjusterad avkastning mellan 

länderna. Därefter testas skillnaden i den totala risken genom ett liknande test. För att testa om 

ländernas fonder presterar sämre än index görs även ett statistiskt test som jämför ländernas 

riskjusterade avkastning i förhållande till jämförelseindex. Eftersom Sharpe-kvoten är det enda 

mått som inte innehåller användningen av ett jämförelseindex har följande t-test enbart gjorts 

med användandet av detta mått. För att förklara resultatet av testet mot index gjordes ytterligare 

ett test om förvaltningskostnaderna i de olika länderna skiljer sig åt. De sista testen som 

genomfördes jämförde om ländernas fonder skiljer sig åt gällande egenskaper. Testen skildrar 

om det existerar skillnad i ålder samt storlek mellan ländernas SRI-fonder. 

3.6 Validitet och reliabilitet 
Kvaliteten i en kvantitativ undersökning kan benämnas genom grad av säkerhet i den insamlade 

informationen. Säkerhet benämns ofta med validitet och reliabilitet (Patel och Davidsson, 2015 

s.101). Med validitet menas att det är viktigt att undersökningen mäter det som den avser att 

mäta (Eliasson, 2013 s.16-17) vilket för denna studie är den riskjusterade avkastningen i SRI-

fonder. För en hög validitet är det således av vikt att mätvärdena i form av Treynors kvot, 

Sharpekvoten och Jensen Alfa tar fram den riskjusterade avkastningen. En hög reliabilitet 
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innebär att när en studie upprepas så blir resultatet likadant (Eliasson, 2013 s.16-17). Patel och 

Davidsson (2015 s.103) menar att reliabilitet belyser hur mätvärdena motstår slumpinflytande. 

Användningen av tre mått ökar validiteten och reliabiliteten i studien eftersom fondernas 

prestationer bedöms på tre olika vis. Måtten är även etablerade inom forskningen (Artikis, 

2002) och anses därmed ha en hög tillförlitlighet.  

3.7 Metodkritik 
Undersökningen baserades på ett snedfördelat urval då det visade sig att Frankrike har betydligt 

fler SRI-fonder som de anser hållbara med investeringsfokus i Europa jämfört med Sverige och 

Storbritannien. Enligt Eliasson (2013 s.148) kan kvantitativa metoder främst kritiseras ur två 

synvinklar, antingen i förberedelsefasen eller under dataanalysen. De olika antalet fonder kan 

ha en negativ effekt på dataanalysen. Undersökningen saknar ett antal SRI-fonder i Sverige och 

Storbritannien för att uppnå ett mer jämnt fördelat undersökningsmaterial men eftersom studien 

använder hela populationen baserat på ett antal kriterier kan materialet inte fördelas på något 

annat vis. Ytterligare kritik mot metodvalet är användandet av Europa som 

investeringsmarknad. Fördelen med valet är att det skapas en neutral marknad, dock existerar 

fortfarande stora variationer angående i vilka länder som investeringarna görs. Mallin och Ow-

Yong (2010) menar att investeringar i olika länder genererar olika risk och avkastning.
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4. Empirisk beskrivning och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet av fondernas prestationer vilket sedan jämförs med den 

tidigare teorin. Detta resulterar i att de formade hypoteserna accepteras eller förkastas. Slutligen 

analyseras resultatet av hypoteserna utifrån tidigare forskning.  

4.1 Beskrivande statistik  
För att sammanfatta studiens resultat av variablerna riskjusterad avkastning och total risk 

sammanställs beskrivande statistik nedan i tabell 4.1. Syftet med statistiken är att belysa hur 

fördelningen av urvalet ser ut samt hur variationer skiljer mellan de olika variablerna.  

 

Tabell 4.1 - Beskrivande statistik 

Variabel N Medelvärde Varians Min Max 

Riskjusterad 
avkastning 

     

Sverige 18     

Treynor  0,1308 0,0037 -0,0697 0,2320 

Sharpe  1,0104 0,1780 -0,3766 1,4936 

Jensen  0,0259 0,0015 -0,0779 0,0807 

Frankrike 32     

Treynor  0,1050 0,0015 0,0194 0,2156 

Sharpe  0,7680 0,0684 0,0219 1,3410 

Jensen  -0,0019 0,0008 -0,0010 0,0643 

Storbritannien 9     

Treynor  0,1551 0,0014 0,0956 0,2005 

Sharpe  1,0051 0,0463 0,5951 1,2253 

Jensen  0,0358 0,0008 -0,0117 0,0653 

Index 1     

Sharpe  0,9081 - 0,9081 0,9081 

Total risk, %      

Sverige 18 11,17 0,0006 8,28 18,95 

Frankrike 32 11,03 0,0006 4,24 13,79 

Storbritannien 9 11,89 0,0002 10,32 14,05 
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Ett högt medelvärde för riskjusterad avkastning indikerar på högre finansiella resultat. 

Samtidigt vill en låg varians uppnås eftersom det tyder på en jämn riskjusterad avkastning i 

landets SRI-fonder. Resultatet visar att den riskjusterade avkastningen är högst i brittiska SRI-

fonder, följt av de svenska och slutligen de franska. Resultatet tyder även på att variationerna 

är låga och att fonderna påvisar liknande finansiell prestation i respektive land. Empirin påvisar 

att den totala risken är jämn för samtliga länder samt att varians är låg även för denna variabel. 

Storbritannien har högst total risk i sina SRI-fonder medan Frankrike har lägst.  

4.2 SRI 
Utifrån studier som jämfört SRI i europeiska länder konstateras att synen på begreppet varierar 

något. SRI-värderingarna i länderna är svårt att urskilja, den enda konkreta aspekten är de olika 

screeningstrategierna. Största delen av analysen mellan länderna speglas därmed i de varierande 

screeningstrategierna. Utöver de olika screeningstrategierna har det inte kunnat utläsas några 

större skillnader i den tidigare forskningen gällande SRI i respektive land.  

 

En gemensam aspekt mellan länderna är investerarnas intresse för klimatfrågor. Sverige, 

Frankrike och Storbritannien är de tre länder i Europa där klimatfrågor är mest prioriterat vid 

investeringar (Novethic, 2015). Den mest övergripande strategin för studiens utvalda länder är 

exkludering. Detta är en form av negativ screening där olika branscher och företag exkluderas 

vid investeringar (Schwartz, 2003). Engagemang och röstning är en annan vanlig strategi i 

Sverige och Storbritannien men som i princip är obefintlig i Frankrike (Eurosif, 2016).  

 

Den främsta skillnaden mellan länderna har identifierats i användningen av olika 

screeningstrategier. Sverige och Storbritannien använder sig av de olika strategierna i liknande 

utsträckning. Dock skiljer sig användandet mellan normbaserad screening som är vanligare i 

Sverige och engagemang och röstning som används mer frekvent i Storbritannien. Frankrike 

skiljer sig betydligt mer från de övriga länderna där användandet av bäst i klassen är utmärkande 

tillsammans med en hög andel exkludering (Eurosif, 2016).  

4.3 Riskjusterad avkastning 
För att uppfylla syftet om det existerar skillnader i SRI-fonders prestationer i olika länder har 

den riskjusterade avkastningen i fonderna beräknats och ställts mot varandra. För att stärka 

validiteten och reliabiliteten i studien har de tre riskjusterade avkastningsmåtten Treynors kvot, 

Sharpekvoten och Jensens Alfa använts. För att hypoteserna ska accepteras krävs att 
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övervägande mått visar på en signifikant skillnad mellan länderna. Den första hypotesen 

undersöker om det finns någon skillnad i riskjusterad avkastning mellan svenska och franska 

SRI-fonder. Enligt Treynors kvot kan det inte säkerställas någon signifikant skillnad i den 

riskjusterade avkastningen mellan Sverige och Frankrike. Medelvärdet visar dock att den 

riskjusterade avkastningen i de svenska SRI-fonderna är högre. Sharpekvoten och Jensens Alfa 

visar till skillnad från Treynors kvot på en enstjärnig signifikans och att de svenska fonderna 

har presterat bättre under perioden. Resultatet redovisas i tabell 4.2. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan svenska och franska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning. Denna hypotes accepteras.  

 
Tabell 4.2 - Riskjusterad avkastning Sverige vs. Frankrike 

 Land Antal fonder Medelvärde 
Femårig riskjust. 

avkastning  

Signifikans 

 Sverige 18 0,1308  

Treynor    0,1152 

 Frankrike 32 0,1050  

 Sverige 18 1,0104  

Sharpe    0,0364* 

 Frankrike 32 0,7680  

 Sverige 18 0,0259  

Jensen    0,0135* 

 Frankrike 32 -0,0019  

* = Enstjärnig signifikansnivå 

Enligt portföljvalsteorin är diversifiering den avgörande faktorn för att skapa en optimal 

portfölj. Diversifieringen skapas främst genom att investera i olika branscher (Markowitz, 

1952). Ett vanligt problem med SRI-fonder är att företag och branscher måste exkluderas för 

att uppfylla fondens specifika hållbarhetskriterier. Resultatet för Treynors kvot påvisar således 

att länderna har liknande möjligheter till att diversifiera sina tillgångar och att det därigenom 

inte kan säkerställas någon signifikant skillnad i riskjusterad avkastning. Användandet av 

Treynors kvot resulterar således i att en rationell investerare är likgiltig gällande valet att 

investera i svenska eller franska SRI-fonder (Markowitz, 1991).   
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Sharpekvoten och Jensens Alfa påvisar motstridiga resultat jämfört med Treynors kvot. Enligt 

dessa måtten finns det en signifikant skillnad i den riskjusterade avkastningen där svenska SRI-

fonder presterat bättre än de franska. Tidigare forskning påvisar att exkludering resulterar i färre 

diversifieringsmöjligheter samt en lägre riskjusterad avkastning (Barnett & Salomon, 2006; 

Junkus & Berry, 2015). Eftersom exkludering är vanligare i Frankrike, se bilaga 2, ska de 

franska SRI-fonder enligt portföljvalsteorin ha lägre riskjusterad avkastning än de svenska SRI-

fonderna.  

 

Studiens resultat stämmer överens med teorin och att ökade diversifieringsmöjligheter 

resulterar i en högre riskjusterad avkastning (Markowitz, 1952). Användandet av Sharpekvoten 

och Jensens Alfa resulterar enligt portföljvalsteorin i att en rationell investerare skulle föredra 

en portfölj med svenska SRI-fonder framför franska (Markowitz, 1991). Resultat från tidigare 

studier visar även att exkluderingen i Frankrike fortsätter växa medan det i Sverige blir allt 

vanligare med engagemang och röstning (Novethic, 2015). Detta resultat påvisar att skillnaden 

i riskjusterad avkastning mellan länderna troligen kommer bestå även i framtiden.  

 

Den andra hypotesen undersöker om det finns någon skillnad i riskjusterad avkastning mellan 

svenska och brittiska SRI-fonder. Samtliga avkastningsmått visar att det inte kan statistiskt 

säkerställas någon skillnad mellan fonderna i länderna. Vidare visar resultatet på att den 

riskjusterade avkastningen i Sverige och Storbritannien ligger på en liknande nivå. 

Storbritannien påvisar en högre riskjusterad avkastning enligt Treynors kvot och Jensens Alfa 

medan Sharpekvoten påvisar en högre riskjusterad avkastning i de svenska SRI-fonderna. 

Resultatet redovisas i tabell 4.3. 

 

H2: Det finns en signifikant skillnad mellan svenska och brittiska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning. Denna hypotes förkastas.  
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Tabell 4.3 - Riskjusterad avkastning Sverige vs. Storbritannien 

 
Land Antal fonder 

Medelvärde 
Femårig riskjust. 

avkastning 
Signifikans 

 Sverige 18 0,1308  

Treynor    0,2121 

 Storbritannien 9 0,1551  

 Sverige 18 1,0104  

Sharpe    0,9661 

 Storbritannien 9 1,0051  

 Sverige 18 0,0259  

Jensen    0,4631 

 Storbritannien 9 0,0358  

     

Resultatet för hypotes två stämmer även överens med Markowitz (1952) portföljvalsteori. I 

både Sverige och Storbritannien är exkludering vanligt. Dock påvisar Sverige en högre andel, 

se bilaga 2, vilket kan vara en förklaring till den något lägre riskjusterade avkastningen i Sverige 

jämfört med Storbritannien (för Treynors kvot och Jensens Alfa) på grund av mindre 

diversivieringsmöjligheter (Barnett & Salomon, 2006; Junkus & Berry, 2015). Resultatet för 

Sharpekvoten säger emot portföljvalsteorin och att mer exkludering innebär lägre riskjusterad 

avkastning. Resultatet för samtliga mått indikerar på att den rationella investeraren skulle vara 

likgiltig vid valet mellan att investera i svenska eller brittiska SRI-fonder eftersom det inte kan 

statistiskt säkerställas någon skillnad (Markowitz, 1991). Det liknande resultatet på den 

riskjusterade avkastningen i länderna kan förklaras av att lika stor del av osäkerheten på 

marknaden har diversifierats bort. Därmed kan fonderna i respektive land uppnå en liknande 

riskjusterad avkastning.   

 

Något som urskiljer Sverige och Storbritannien från andra europeiska länder är användningen 

av engagemang och röstning som screeningstrategi. Engagemang och röstning är en strategi där 

ingen exkludering av branscher sker vilket i sin tur skapar möjlighet till diversifiering och högre 

riskjusterad avkastning. Användandet av engagemang i dessa länder kan därför vara en 

anledning till att resultatet på den riskjusterade avkastningen skiljer sig från Frankrike där 

engagemang används i väldigt liten utsträckning (Eurosif, 2016). 
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Den tredje hypotesen undersöker om det finns någon signifikant skillnad i riskjusterad 

avkastning mellan franska och brittiska SRI-fonder. Testen för samtliga avkastningsmått 

resulterar i en skillnad mellan riskjusterad avkastning. Det kan därmed statistiskt säkerställas 

att brittiska SRI-fonder för den utvalda perioden presterat bättre än franska SRI-fonder. 

Resultatet redovisas i tabell 4.4.  

 

H3: Det finns en signifikant skillnad mellan franska och brittiska SRI-fonders riskjusterade 

avkastning. Denna hypotes accepteras.  

 
Tabell 4.4 - Riskjusterad avkastning Frankrike vs. Storbritannien 

 
Land Antal fonder 

Medelvärde 
Femårig riskjust. 

avkastning 
Signifikans 

 Frankrike 32 0,1050  

Treynor    0,0038** 

 Storbritannien 9 0,1551  

 Frankrike 32 0,7680  

Sharpe    0,0140* 

 Storbritannien 9 1,0051  

 Frankrike 32 -0,0019  

Jensen    0,0038** 

 Storbritannien 9 0,0358  

* = Enstjärnig signifikansnivå   ** = Tvåstjärnig signifikansnivå  
 

Resultatet för den tredje hypotesen stämmer överens med portföljvalsteorin och att 

diversifieringsmöjligheter genererar högre riskjusterad avkastning. I Frankrike används 

exkludering i procentuellt större utsträckning jämfört med i Storbritannien. Utifrån teorin om 

portföljval borde således den riskjusterade avkastningen vara högre i Storbritannien på grund 

av att de exkluderar i mindre utsträckning (Barnett & Salomon, 2006; Junkus & Berry, 2015) 

vilket överensstämmer med studiens resultat. Det finns en signifikant skillnad mellan den 

riskjusterade avkastningen i Storbritannien och Frankrike. Enligt Markowitz (1991) skulle en 

rationell investerare välja att investera i de brittiska SRI-fonderna framför de franska eftersom 

det skulle innebära en högre avkastning i förhållande till risken. Något som främst skiljer 

länderna åt och kan förklara den signifikanta skillnaden i riskjusterad avkastning är 
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användandet av olika screeningstrategier. Engagemang och röstning är den vanligaste strategin 

i Storbritannien samtidigt som exkludering används mest frekvent i Frankrike (Novethic, 2015).  

 

Resultatet av jämförelsen mellan fondernas riskjusterade avkastning påvisar att Storbritannien 

är det land som genererat högst avkastning. Storbritanniens SRI-portfölj betraktas enligt Lintner 

(1965) som den mest önskvärda portföljen. Dock ska det förtydligas att valet av en optimal 

portfölj inte enbart kan identifieras utifrån ovanstående kriterium utan att individuella 

investerare kan ha olika preferenser (Sharpe, 1966) i form av exempelvis olika 

hållbarhetskriterier. Således kan det utifrån resultatet inte konstateras vilken SRI-fond som 

anses vara mer optimal i förhållande till en annan. Syftet med SR-investeringar är inte enbart 

att maximera portföljens förväntade avkastning utan även att ge investeraren fördelarna av att 

agera enligt etiska principer (Barracchini, 2004).    

4.4 Risk 
Vid beräkning av riskjusterad avkastning är risken en viktig beståndsdel. Problematiken med 

SRI-fonder är att risken påverkas olika beroende på vilken hållbarhetsstrategi som används. 

Standardavvikelsen är ett mått på den totala risken där ett årligt snitt för länderna har testats 

mot varandra. Den fjärde hypotesen testar om det finns en skillnad i den totala risken mellan 

svenska och franska fonder. Resultatet visar på att det inte finns någon statistisk säkerställd 

skillnad på den totala risken mellan länderna. Resultatet redovisas i tabell 4.5. 

 

H4: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan svenska och franska SRI-fonder. 

Denna hypotes förkastas. 

 
Tabell 4.5 - Risk Sverige vs. Frankrike 

Land Antal fonder Medelvärde   
Femårig SD i % Signifikans 

Sverige 18 11,17%  

   0,8491 

Frankrike 32 11,03%  

 
Frankrike har enligt tidigare analys påvisat sämre diversifieringsmöjligheter på grund av en mer 

frekvent användning av exkludering. Enligt tidigare forskning borde den totala risken vara 

högre i Frankrike eftersom Sverige kunnat diversifiera bort en större del av den osystematiska 

risken genom användandet av mindre exkludering (Berk & DeMarzo, 2014). Resultatet visar 
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dock att den totala risken är något högre i de svenska SRI-fonderna vilket säger emot tidigare 

teorier. Motsägelsen kan förklaras av att Frankrike har en lägre marknadsrisk. Vidare kan den 

högre risken i de svenska SRI-fonder enligt Berk och DeMarzo (2014) förklaras av att de 

fonderna har högre avkastning än de franska SRI-fonderna. Detta definieras genom att 

investeraren får högre kompensation för högre risk. Risken kan även påverkas av antal 

urvalskriterier (Lee et al., 2010). Denna teori indikerar på att Frankrike använder sig av fler 

urvalskriterier eftersom de fonderna har en lägre total risk. Det ska dock förtydligas att 

risknivån i ländernas SRI-fonder ligger på ungefär samma nivå.  

 

Vidare kan skillnader i risknivån enligt Chegut et al. (2011) förklaras av att mer hållbara 

investeringar grundar sig på mer relevant information vilket gynnar beslutsfattandet och urvalet 

av företag. Den lägre risken i Frankrike indikerar enligt Cheguts et al. teorier att de franska 

SRI-fonderna lyckats skapa ett bättre beslutsfattande gällande vilka företag de investerar i. SRI-

fonder har visat sig ha en lägre risk och står emot finansiella kriser bättre än konventionella 

fonder (Nofsinger & Varma, 2014). En anledning till detta kan vara att hållbara investeringar 

grundar sig på mer noggrann information och investerar i bättre företag (Becchetti et al., 2015). 

Studiens resultat påvisar en jämn nivå av total risk vilket indikerar på att SRI-fonderna i 

respektive land har samma möjligheter att stå emot finansiella kriser. Det kan dock utifrån 

studiens resultat inte påvisas om SRI-fondernas risk är lägre än konventionellas. Enligt 

Nofsinger och Varma (2014) har SRI-fonder med en positiv screening bättre motståndskraft 

mot finansiella kriser vilken gör att dessa fonder anses ha en något lägre total risk än negativt 

screenade fonder. Svenska fonder kan enligt denna forskning antas stå emot finansiella kriser 

bättre än franska genom deras större användning av positiv screening. Dock visar vårt resultat 

motsatsen och de franska SRI-fonderna har en lägre total risk.  

 

Den femte hypotesen testar om det finns en skillnad i den totala risken mellan svenska och 

brittiska fonder. Resultatet visar på att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad i den 

totala risken mellan länderna. Resultatet redovisas i tabell 4.6. 

 

H5: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan svenska och brittiska SRI-fonder. Denna 

hypotes förkastas. 
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Tabell 4.6 - Risk Sverige vs. Storbritannien 

Land Antal fonder Medelvärde    
Femårig SD i % Signifikans 

Sverige 18 11,17%  

   0,3196 

Storbritannien 9 11,89%  

 

Resultatet påvisar även här att Sverige och Storbritannien har en liknande total risknivå. Ur 

empirin har det visat sig att Sverige och Storbritannien ligger på ungefär samma 

avkastningsnivå vilket leder till att relationen mellan risk och avkastning är densamma för dessa 

två länder. Vid en högre risk kräver investeraren en högre riskpremie i form av avkastning 

(Berk & DeMarzo, 2014). Den högre risken i de brittiska SRI-fonderna kan därmed förklaras 

utav den högre avkastningen som de genererar. Enligt Chegut et al. (2011) indikerar resultatet 

på att de svenska SRI-fonderna skapat ett bättre beslutsfattande och lyckats sänka risken mer 

än de brittiska.  

 

Den sjätte hypotesen testar om det finns en skillnad i den totala risken mellan franska och 

brittiska fonder. Resultatet visar på att det inte finns någon statistisk säkerställd skillnad på den 

totala risken mellan länderna. Resultatet redovisas i tabell 4.7. 

 

H6: Det finns en signifikant skillnad i risk mellan franska och brittiska SRI-fonder. Denna 

hypotes förkastas.  

 

Tabell 4.7 - Risk Frankrike vs. Storbritannien 
Land Antal fonder Medelvärde   

Femårig SD i % Signifikans 

Frankrike 32 11,03%  

   0,1624 

Storbritannien 9 11,89%  

 

Skillnad i risken mellan SRI-fonder i Frankrike och Storbritannien visar på samma resultat som 

vid jämförelsen mellan de andra länderna. Dock påvisas att skillnaden i den totala risken är 

störst mellan Frankrike och Storbritannien. Humphrey och Lee (2011) menar att en positiv 

screening minskar fondens totala risk. Resultatet av denna studie säger emot denna forskning 

eftersom de brittiska SRI-fonderna använder sig av mer positiv screening samtidigt som de har 
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högst total risk. Resultatet påvisar att de franska SRI-fonderna har bättre 

diversifieringsmöjligheter och därmed kunnat sänka den osystematiska risken (Berk & 

DeMarzo, 2014). En underliggande faktor i den totala risken är enligt Berk och DeMarzo (2014) 

marknadsrisken vilken är svår att utläsa utifrån studiens resultat. Trots att Frankrike påvisar en 

lägre total risk kan den osystematiska risken vara högre jämfört med Storbritannien. Resultaten 

av hypoteserna som testar den totala risken mellan länderna har visat sig vara väldigt lika. 

Relationen mellan risk och avkastning i Sverige och Storbritannien har påvisat liknande 

förhållande. Dock har Frankrike en lägre avkastning jämfört med de andra två länderna trots att 

risknivån är så pass jämn för samtliga länder.  

4.5 Aktiv förvaltning 
Den sjunde hypotesen testar om SRI-fonder i Sverige, Frankrike och Storbritannien har lägre 

riskjusterad avkastning än index. Resultatet visar att det inte existerar någon signifikant skillnad 

i riskjusterad avkastning mellan Sverige och index samt mellan Storbritannien och index. 

Däremot påvisar resultatet en signifikant skillnaden mellan index och Frankrike där de franska 

SRI-fonderna har signifikant lägre riskjusterad avkastning. Dock förkastas hypotesen eftersom 

enbart Frankrike påvisar signifikant skillnad från index. Resultatet redovisas i tabell 4.8. 

 

H7: SRI-fonder i Sverige, Frankrike och Storbritannien har signifikant lägre riskjusterad 

avkastning än index. Denna hypotes förkastas. 

 
Tabell 4.8 - Riskjusterad avkastning länder vs. index 

Fond  Medelvärde Femårig 
riskjusterad avkastning  Signifikans 

Sveriges SRI-fonder 0,9743  

  0,2426 

MSCI Europe NR EUR 0,9081  

Frankrikes SRI-fonder 0,7680  

  0,0025** 

MSCI Europe NR EUR  0,9081  

Storbritanniens SRI-fonder 1,0052  

  0,1065 

MSCI Europe NR EUR 0,9081  

** = Tvåstjärnig signifikansnivå 
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Humphrey och Lee (2011) menar att ju fler urvalskriterier en SRI-fond har desto mer avviker 

SRI-portföljen från marknadsportföljen. Teorin antyder därför att Frankrike har fler 

urvalskriterier än Sverige och Storbritannien eftersom det finns en signifikant skillnad i 

riskjusterad avkastningen mellan Frankrike och index. Resultaten av jämförelsen mellan index 

och Sverige respektive Storbritannien visar istället att SRI-fonderna i båda länderna har högre 

riskjusterad avkastning än index. Detta säger emot Comer, Larrymore och Rodriguez (2009) 

påstående att aktiv förvaltningen skapar en högre kostnad som avspeglas i en lägre avkastning 

jämfört med investeringar i indexfonder.  

 

Vid jämförelse av de olika ländernas SRI-fonder mot index kan det konstateras att den 

riskjusterade avkastningen skiljer sig åt. En aspekt som kan ha påverkat är 

förvaltningskostnader och därför genomfördes ytterligare tester som jämför om denna avgift 

skiljer sig mellan länderna, se bilaga 3. Enligt Chegut et al. (2011) kan förvaltningskostnader 

som tas ut för den aktiva förvaltningen variera mellan olika länder. Studiens resultat visar på 

en högre förvaltningskostnad i Frankrike än i övriga länder. Den genomsnittliga årliga 

förvaltningskostnaden för studiens utvalda fonder i Frankrike ligger på 1,54% medan Sverige 

och Storbritannien ligger på 1,01% respektive 1,15%. Detta påvisar även en signifikant skillnad 

i förvaltningskostnaderna mellan Frankrike och Sverige. Den generellt högre 

förvaltningskostnaden i Frankrike kan vara en förklaring till deras sämre riskjusterade 

avkastning. Kostnadsaspekten är troligen en av anledningarna till att Frankrike presterat sämre 

än index, fonderna har inte genererat tillräckligt hög avkastning för att kompensera de högre 

kostnaderna för SRI (Chegut et al., 2011; Revelli & Viviani, 2015).   

 
Resultatet för Sverige och Storbritannien överensstämmer inte med tidigare forskning av 

Revelli och Viviani (2015) vilka menar att SRI upplever en reducerad riskjusterad avkastning 

på grund av högre kostnader. Resultat stämmer istället överens med Chegut et al. (2011) som 

hänvisar till sociala teorier som menar att hållbara investeringar presterar bättre än 

konventionella. Argumentet grundar sig på att det vid SRI används mer relevant information 

vilket resulterar i ett bättre beslutsfattande. Den aktiva förvaltningen i SRI-fonder som utövas i 

Sverige och Storbritannien har således resulterat i en positiv riskjusterad avkastning jämfört 

med den utvalda indexfonden. Enligt Gil-Bazo et al. (2010) överpresterar fonder som är 

specialiserade på SRI den övriga marknaden medan fonder som förvaltas av generella 

förvaltningsbolag presterar sämre än marknaden. Detta indikerar att fondbolag i Storbritannien 

och Sverige är mer specialiserade på SRI jämfört med franska fondbolag.  
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4.6 Fondtyper 
Efter ett test av skillnad i ålder bland fonderna i respektive land kan det inte påvisas någon 

signifikant skillnad mellan länderna. Resultatet tyder på att ländernas fonder är jämförbara samt 

att SRI-fonderna etablerades vid ungefär samma tid. Resultatet redovisas i tabell 4.9.  

 

Kontrollhypotes 1: Det finns ingen skillnad i fondernas ålder mellan länderna. Denna hypotes 

accepteras.  

 
Tabell 4.9 - Skillnad i ålder 

Fond Medelålder Femårig 
riskjusterad avkastning 

Signifikans 

Svenska SRI-fonder  15,56  

  0,1415 

Franska SRI-fonder  12,19  

Svenska SRI-fonder  15,56  

  0,1054 

Brittiska SRI-fonder  10,89  

Franska SRI-fonder  12,19  

  0,5848 

Brittiska SRI-fonder  10,89  

 

Resultatet påvisar en relativ jämn medelålder vilket gör att det inte kan statistiskt säkerställas 

någon skillnad. Länderna har därmed samma möjligheter att enligt Barnett och Salomon (2006) 

dra nytta av sin ålder för att skapa finansiella prestationer. Vid exempelvis en lägre ålder på 

fonderna i ett av länderna hade det kunnat resultera i högre kostnader jämfört med de övriga 

länderna (Gregory et al., 1997). Kostnaderna hade påverkat den riskjusterade avkastningen och 

gjort fonderna mindre jämförbara. Den jämna medelåldern gör att ålderns påverkan på 

fondernas finansiella prestationer kan uteslutas och att variationer i avkastningen med större 

sannolikhet kan bero på skillnader i ländernas SRI-värderingar. Mallin et al. (1995) menar att 

nystartade fonder upplever högre kostnader och därmed lägre riskjusterad avkastning. Samtliga 

fonder i denna studie har dock varit etablerade på marknaden ett tag och kan därför utnyttja 

fördelarna som etablerade fonder har. 

 
En annan aspekt som kan påverka fondernas prestation är fondens storlek, mätt av fondens 

förmögenhet i Euro. Skillnader i storlek testas därför för att kunna utesluta ytterligare en 
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påverkansfaktor utöver ålder. Resultatet påvisar att det råder en signifikant skillnad i storlek 

mellan Sverige och de övriga länderna. Det kan dock inte påvisas någon skillnad mellan 

Frankrike och Storbritannien. Resultatet redovisas i tabell 4.10.  

 
Kontrollhypotes 2: Det finns ingen skillnad i fondernas storlek mellan länderna. Denna hypotes 

förkastas på grund av en övervägande signifikant skillnad i storlek.  

 
Tabell 4.10 - Skillnad i storlek 

Fond Medelstorlek Femårig 
riskjusterad avkastning 

Signifikans 

Svenska SRI-fonder  379,75  

  0,0072** 

Franska SRI-fonder  171,17  

Svenska SRI-fonder  379,75  

  0,0005*** 

Brittiska SRI-fonder  105,29  

Franska SRI-fonder  171,17  

  0,1733 

Brittiska SRI-fonder  105,29  

** = Tvåstjärnig signifikansnivå    *** = Trestjärnig signifikansnivå  
 

Enligt Barnett och Salomon (2006) kan större fonder prestera bättre på grund av economies of 

scale. Studiens resultat påvisar att Sverige har större SRI-fonder och därmed borde kunna dra 

nytta av de kostnadsfördelarna som tillkommer större fonder. Förklaringen till att svenska SRI-

fonder påvisar ett bättre resultat än franska SRI-fonder kan vara den storleksmässiga fördelen. 

För övrigt kan de finansiella prestationerna inte förklaras av skillnader i storlek. Exempelvis 

presterar de brittiska SRI-fonderna bättre än de franska och svenska SRI-fonderna trots att de 

är minst ur storleksaspekten. Något som kan förklaras av Barnett och Salomons (2006) andra 

synvinkel och att större fonder kan uppleva viss problematik. Exempelvis ställs det högre krav 

på investeringar i större företag vilket begränsar marknaden ytterligare. Det kan även uppstå 

högre kostnader för större fonder vid inköp av större partier av aktier eftersom det tenderar att 

höja marknadspriset vilket försvårar inköp av undervärderade aktier. De svenska SRI-fonderna 

kan således drabbas av denna problematik och ökade kostnader trots dess stordriftsfördelar. 

Resultatet av hypotesen påvisar att storleken inte kan uteslutas som en påverkansfaktor till 

fondernas finansiella prestationer.
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5. Slutsats och diskussion 
I detta kapitlet diskuteras studiens resultat och slutsatser dras angående SRI-fondernas 

prestationer i de olika länderna. Slutligen kommer egna reflektioner, praktiska implikationer 

samt förslag på vidare forskning att presenteras. 

5.1 Slutsats 
Syftet med studien är att skildra länders olika värderingar gällande SRI samt testa hur SRI-

fonders riskjusterade avkastning varierar med hänsyn till SRI-värdering. Utifrån denna studie 

kan det inte konstateras vilket av länderna Sverige, Frankrike och Storbritannien som anses 

mest hållbart. Eurosifs studie påvisar att de tre länderna ligger i framkant gällande SRI-arbete 

i Europa vilket förklarar svårigheten att urskilja dem. Det kan däremot konstateras att den 

riskjusterade avkastningen skiljer sig åt mellan ländernas SRI-fonder vilket kan bero på olika 

värderingar och screeningstrategier.  

 

Andra faktorer förutom värdering gällande SRI kan resultera i skillnader i den riskjusterade 

avkastningen. Det kan inte efter ett test av ålder statistiskt säkerställas någon skillnad mellan 

fondernas ålder i respektive land. Fonderna har därmed samma möjligheter att generera en hög 

riskjusterad avkastning och är således jämförbara. Dock visar resultatet för storlek att det råder 

skillnader mellan fondernas förmögenhet. Det kan statistiskt säkerställas en skillnad mellan 

Sverige och Frankrike respektive Sverige och Storbritannien. Det kan därför inte uteslutas att 

skillnader i den riskjusterad avkastningen  beror på att fonderna är olika stora.  

5.2 Diskussion 
Resultatet av empirin har påvisat skillnader i riskjusterad avkastning mellan länderna trots att 

fonderna investerar på samma marknad. En rationell investerare hade enligt portföljvalsteorin 

investerat i brittiska SRI-fonder på grund av den högsta riskjusterad avkastning enligt empirin. 

Nästa alternativ hade blivit Sverige och slutligen Frankrike. Empirin har påvisat att Frankrike 

har lägst riskjusterad avkastning vilket kan förklaras av den högre exkluderingen i landet. 

Samtidigt kan den mindre exkluderingen i Sverige och Storbritannien förklara den högre 

riskjusterade avkastningen i länderna. Resultatet styrker portföljvalsteorin om att diversifiering 

ökar möjlighet till att skapa en optimal portfölj med hög riskjusterad avkastning. 

 

Dock, har tidigare forskning konstaterat att det finns andra aspekter utöver finansiella som 

väger in vid investeringsbeslut vilket kan ifrågasätta portföljvalsteorin. Eftersom investerarens 
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egna preferens vägs in vid investeringsbeslut kan vi inte ta ställning till vilket land som föredras 

att investera i. Den oklarhet som råder gällande benämningen av SRI resulterar troligen i att en 

hållbar investerare hade valt de brittiska SRI-fonderna framför de svenska och franska eftersom 

samtliga benämns som SRI. Det ska betonas att SRI används som marknadsföring och att vissa 

fonder som benämner sig med SRI har sämre hållbarhetsranking än konventionella fonder. Det 

är därför viktigt att investerare tar ansvar och undersöker att fonder de investerar i uppfyller 

olika hållbarhetskrav.   

 

En annan viktig del för att främja hållbara investeringar är fondförvaltarens arbete och urval av 

placeringar. Den brittiska SRI-portföljen har påvisat högre finansiella resultat jämfört med 

Sverige och Frankrike. Fondförvaltare som vill skapa en lika effektiv portfölj som de brittiska 

fonderna borde således använda sig mer av engagemang och röstning som screeningstrategi. 

Detta är en stor del av de brittiska SRI-fondernas koncept där det huvudsakliga syftet är att 

förbättra företagen succesivt. Eftersom engagemang och röstning är utmärkande just för 

Storbritannien kan framgångar i deras SRI-fonder eventuellt förklaras av detta. Den direkta 

påverkan på företagen ger en positiv påverkan på samhället på lång sikt eftersom företag kan 

bidra med större förändring jämfört med privatpersoner.  

 

Gällande den totala risken ligger samtliga länder på en jämn nivå, Storbritannien påvisar högst 

och Frankrike lägst. Vid en högre risk kräver investeraren en högre riskpremie i form av 

avkastning vilket kan vara förklaringen till förhållandet mellan risken och avkastningen i 

samtliga länder. Resultatet indikerar att Frankrike lyckats diversifiera bort större del av den 

osystematiska risken trots den stora andelen exkludering. Utifrån en analys av den totala risken 

anses de franska SRI-fonderna vara mest attraktiva, dock ska det poängteras att den 

riskjusterade avkastningen ger en mer rättvisande bild av den förväntade framtida avkastningen. 

Investerare som söker hållbara fonder med minimal risk borde investera i franska SRI-fonder 

medan den rationella investeraren fortfarande föredrar de brittiska enligt portföljvalsteorin.  

 

Resultatet av empirin påvisar att brittiska och svenska SRI-fonder presterat bättre än 

jämförelseindex medan de franska SRI-fonderna presterat sämre. En förklaring till förhållandet 

kan vara variationer i kostnader för den aktiva förvaltningen i SRI-fonder. Tidigare forskning 

angående aktiv förvaltning menar att fler urvalskriterier skapar högre kostnader vilket minskar 

de finansiella prestationerna. Resultatet för studien indikerar således att de franska SRI-

fonderna använder sig av fler hållbara urvalskriterier och att förvaltaren kräver högre ersättning 
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för den ständiga kontrollen som utövas. Resultatet för Sverige och Storbritannien säger emot 

teorin om aktiv förvaltning för SRI-fonder eftersom deras SRI-fonder presterat bättre än 

jämförelseindex. Dock, har tidigare forskning påvisat att fondbolag som är specialiserad på SRI 

överpresterar marknaden. Enligt denna forskning kan däremot de svenska och brittiska 

fonderna anses vara mer hållbara eftersom dessa fonder presterat bättre jämfört med 

jämförelseindexet.  

 

Generellt antas att SRI-fonder genererar lägre riskjusterad avkastning på grund av högre 

kostnader för den hållbara och aktiva förvaltningen. Dock tyder studiens resultatet på att SRI-

fonder har möjligheter att skapa lika bra portföljer som index trots hållbarhetskriterier vid 

urvalet. Detta kan antas eftersom de svenska och brittiska fonderna påvisat högre resultat än 

det utvalda jämförelseindexet. Resultatet indikerar på att det finns möjligheter för investerare 

med hållbarhetsfokus att samtidigt förvalta sitt kapital på ett effektivt sätt och generera en högre 

avkastning på lång sikt.  

5.3 Råd till praktiker 
Efter denna studie kan vi råda fondförvaltare med SRI-fokus att använda sig av engagemang 

och röstning som screeningstrategi framför exkludering. Detta resulterar i att marknaden inte 

begränsas på ett liknande sätt som vid användandet av exkludering. Engagemang och röstning 

är även en strategi som gynnar samhället på lång sikt eftersom strategin innebär en direkt 

påverkan på företag. Detta tillvägagångssätt är en del i att uppfylla FN:s 17 mål angående 

hållbarhet.  

 

För att främja hållbarhet i samhället är det viktigt att även privata investerare reflekterar över 

vad de finansiera genom sina placeringar. Intresset för SR-investeringar har påvisat en ökning, 

dock råder det fortfarande oklarhet gällande hur hållbara dessa fonder verkligen är. Därför anser 

vi att investerare som vill främja hållbarheten måste undersöka mer noggrant vad fonden 

placerar i och inte enbart utgår från hållbarhetsbetyg. Generellt antas att SRI-fonder presterar 

sämre än index, dock påvisar denna studie att svenska och brittiska SRI-fonder överpresterat 

det utvalda indexet. Det kan därmed gynnas att använda sig av en aktiv förvaltning för att välja 

ut goda SRI-fonder på grund av deras högre riskjusterade avkastning.     
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5.4 Vidare forskning  
För att kunna föra denna studie till en högre dimension anses det vara intressant att identifiera 

en beräkningsvariabel för att kvantifiera hållbarhet. Detta hade kunnat göras genom att jämföra 

fonders olika ESG-betyg och testa om skillnader i betygen har påverkan på den riskjusterade 

avkastningen i fonderna. Ett annat alternativ är att istället kvantifiera mängden urvalskriterier 

och därmed utläsa hur fondens screeningintensitet påverkar den riskjusterade avkastningen. 

Liknande studier har genomförts i andra länder men det har inte kunnat hittas någon som 

studerat svenska SRI-fonder.  

 

Vidare har det under studiens gång konstaterats existera likheter mellan Sveriges, Frankrikes 

och Storbritanniens SRI-värderingar. Det har därmed varit intressant att undersöka hur SRI 

skiljer sig mellan länder med mer åtskilda värderingar och som kommit olika långt i 

utvecklingen av hållbarhet. Länder hade kunnat väljas ut utifrån en hållbarhetsranking där 

länder på olika nivåer väljs ut. Slutligen är ett förslag till vidare forskning att undersöka hur 

SRI-fonder kan motstå kriser jämfört med konventionella. Tidigare forskning har gett 

indikationer på att SRI-fonder har högre riskjusterad avkastning vid inträffande av finansiella 

kriser. Exempelvis hade det därför kunnat genomföras en studie över åren 2007-2009.
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Bilaga 1 – Fondlista 
 
Frankrikes fonder  
 ALM Actions Europe ISR IC 
Amundi Actions Europe ISR - P 
Avenir Partage ISR I 
BFT Europe Dividendes ISR I © 
BNP Paribas Actions Europe Responsable Classic C 
CPR Europe Low Carbon P 
Echiquier ISR 
Echiquier Major 
Ecureuil Benefices Environnement C 
Ethique et Partage - CCFD 
Fructi Actions Environnement 
Label Europe Actions A 
LBPAM Responsable Actions Environnement C 
MAIF Investissement Responsable Europe P 
OFI RS European Growth Climate Change I 
Regard Actions Developpement Durable 
SG Actions Europe ISR PC 
Allianz Europe Equity Climate Transition 
Amundi Valeurs Durables 
BFT Convertibles ISR 
BNP Paribas Développement Humain 
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF 
BNP Paribas Immobilier Responsable 
CM-CIC Objectif Environnement 
Convertibles Europe Responsable 
Fructi Actions Européennes C 
LBPAM Responsable Actions Europe 
LBPAM Responsable Actions Solidaire 
Ofi RS European Convertible Bond IC 
Proclero 
Roche-Brune Europe Actions 
Trusteam ROC Europe 
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Sveriges fonder  
Aktie-Ansvar Europa 
AMF Aktiefond Europa 
Danske Invest Europa 
Öhman Etisk Index Europa 
Länsförsäkringar Europa Aktiv A 
Länsförsäkringar Europa Aktiv B 
Länsförsäkringar Europa Indexnära 
SEB Europafond 
SEB Europafond Småbolag 
SEB Östeuropafond 
Simplicity Europa 
Skandia Europa Exponering 
SPP Aktiefond Europa 
Swedbank Robur Access Europa 
Swedbank Robur Europafond 
Swedbank Robur Europafond MEGA 
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa 
Handelsbanken Europafond Index 

 
 
Storbritanniens fonder  
SVM All Europe SRI A Acc  
Virgin Climate Change Acc 
EdenTree Amity European Fund A Income 
Old Mutual Wealth EdenTree Amity European Life Fund 
Old Mutual Wealth EdenTree Amity European Pension Fund 
Standard Life Investments European Ethical Equity Retail Platform 1 Acc 
Standard Life Assurance Investments European Ethical Equity Pension Fund S4 
Aviva Alliance Trust Sustainable Future European Growth S2 Pension Fund 
Aviva Alliance Trust Sustainable Future European Growth S1 Life Fund 
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Bilaga 2 – Screeningstrategier  
 
Screeningstrategi  Frankrike Sverige  Storbritannien  
Bäst i klassen  8,65% 0,71% 0,19% 
Hållbara temainvesteringar  1,16% 0,15% 0,47% 
Normbaserad exkludering  71,22% 24,36% 0,17% 
Engagemang och röstning 1,04% 28,65% 57,37% 
Exkludering  17,90% 46,04% 41,70% 
Påverkans investeringar  0,03% 0,09% 0,10% 

 
Siffror tagna från (Eurosif, 2016).  
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Bilaga 3 – Förvaltningskostnader  
 
  

Fond Medelvärde 
Förvaltningskostnad i % Signifikans 

Svenska SRI-fonder  1,01%  

  0,0076** 

Franska SRI-fonder  1,54%  

Svenska SRI-fonder  1,01%  

  0,5567 

Brittiska SRI-fonder  1,15%  

Franska SRI-fonder  1,54%  

  0,0971 

Brittiska SRI-fonder  1,15%  

 
Siffror tagna från Morningstar (2017b; 2017c; 2017d). 
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