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Sammanfattning 
 
Klimatförändringar, oetiskt förfarande och social ansvarslöshet bidrar till en sämre värld 
och visar vikten av att arbeta för ett hållbart samhälle. En essentiell faktor för ändamålet 
är att styra kapitalflöden till hållbara verksamheter. Hundratals hållbara fonder finns 
idag tillgängliga för svenska investerare, däremot går åsikterna isär vad gäller motivet 
till att investera hållbart. Tidigare forskning har presenterat finansiell bruttoavkastning 
eller socialt ansvarstagande som tänkbara motiv till hållbara investeringar. Gällande 
vinstmotivets nettoavkastning saknas forskning. Avgifterna har inte varit primära i 
undersökningssyftet, vilket författarna finner intressant då många människor utgår från 
den billigaste fonden när de investerar sitt kapital. Resultaten från tidigare 
undersökningar har genomgående utmynnat i motstridiga slutsatser, trots att 
undersökningsmetoden ständigt varit densamma. Vanligt förekommande är 
enkätundersökningar, vilket fångar upp individers föreställning om sitt beteende snarare 
än det faktiska handlandet. Författarna saknar forskning grundad på ett faktiskt beteende 
där slutsatser dras efter vad som har inträffat i realiteten. Den här studien baseras därför 
på regressionsanalys av faktisk data inhämtat från en oberoende informationskälla och 
undersöker om samband finns mellan hållbarhet och avgifter för fonder tillgängliga för 
svenska investerare.	 Huruvida motivet till att investera hållbart bottnar i finansiell 
avkastning, socialt ansvarstagande eller baseras på fler än ett motiv är en intressant 
diskussion ur många perspektiv, inte minst för att driva hållbarhetsarbetet framåt i 
samhället. Studien syftar till att undersöka om det finns ett negativt samband mellan 
hållbarhetsvärdet i en fond och fondens årliga avgift, allt annat lika. Författarna har valt 
att genomföra undersökningen med en kvantitativ metod och med ett deduktivt 
angreppssätt. Totalt ingår 459 fonder i studien inhämtade mellan 2017-03-06 och 2017-
03-09. Datamaterialet har sammanställts i Microsoft Excel 2011 där även beräkningar 
av deskriptiv statistik utfördes. Därefter genomfördes statistiska tester i Stata 13. 
Resultatet av studien visar att det finns ett statistiskt signifikant negativt samband 
mellan fondernas hållbarhetsvärde och den årliga avgiften för fonden, allt annat lika. 
Det i sin tur tyder på att motivet till att investera hållbart kan associeras med lägre 
avgifter, att hållbara fonder är billigare än konventionella fonder kan vara anledningen 
till varför individer väljer att investera hållbart. Den logiska följden utifrån studiens 
resultat blir därmed att det är fördelaktigt ur ett finansiellt perspektiv att investera 
hållbart, givet samma avkastning, risktagande och övriga variabler i och med att 
avgifterna för hållbara fonder är lägre. Därför bör det inte finnas någon anledning att 
inte investera hållbart då investerare har möjlighet att kombinera sina värderingar med 
ett vinstmotiv.	
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Förord 
 
Den	 här	 magisteruppsatsen	 genomfördes	 som	 den	 avslutande	 delen	 av	
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statistisk	 analys.	 Utan	 hans	 kloka	 infallsvinklar	 hade	 det	 varit	 svårt	 att	 navigera	
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och	 stöttepelare	 längs	 vägen.	Avslutningsvis	 tackar	 vi	 varandra	 för	 att	 vi	 lyckats	
göra	denna	uppsatsperiod	 till	 ett	 härligt	 kapitel	 i	 livet,	med	övervägande	positiv	
inställning	och	gott	samarbete	genom	hela	processen.	
	
Umeå,	2017-05-16	
	
Linnea	Brännström	 	 	 Matilda	Åberg	
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1. Inledning 
 
 
Intresset för hållbara investeringar är idag större än någonsin och i takt med att 
klimathotet växer ökar forskningen kring ämnet. Det blir allt viktigare att fokusera 
näringslivets kapitalströmmar till ändamål som bidrar till en välmående planet. I det 
inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till klimatfrågan och den rådande situationen 
kring hållbara investeringar. Därefter diskuteras motivet till hållbara investeringar 
baserat på tidigare forskning vilket mynnar ut i en forskningsfråga. Vidare beskrivs 
studiens syfte, bidrag och avgränsningar.  
 
 

1.1 Problembakgrund 
 
För att planetens resurser ska möjliggöra ett bra liv för all jordens befolkning måste 
investeringar och kapitalströmmar bidra till sådant som skapar ett hållbart samhälle, och 
eliminera sådant som försvagar det. Idag lever genomsnittsmänniskan som om denna 
hade 1,6 jordklot, och enbart Sveriges konsumtion skulle kräva 4,2 jordklot (WWF, 
2017, s. 2). Det vanligaste hotet mot den biologiska mångfalden är att livsmiljöer, som 
exempelvis korallreven, bryts ner eller försvinner på grund av klimatförändringen, 
vilket bland annat innebär att många av de djur som levt där inte längre klarar sig 
(WWF, 2016, s. 21). Klimatförändringen syftar till att temperaturen förändras vilket 
bland annat innebär att vissa arter inte vet när det är dags att flytta till varmare platser 
eller fortplanta sig, medan andra arter tvingas bosätta sig på nya klimatzoner (WWF, 
2016, s. 62). En konsekvens kan då bli att ungarna föds när det är dåligt om mat och 
inte när det finns gott om föda. Klimatförändringen leder samtidigt till en ökad 
vattenbrist runt om på jorden (McDonald et al., 2011, s. 6314). Då vatten är viktigt för 
alla växter, djurarter och människor innebär vattenbrist en stor fara för allt levande på 
jorden. Nästan hälften av världens befolkning lider av vattenbrist (United Nations, 
2008, s. 40). Andra hot mot miljön och ekosystemen är överexploatering av djur och 
växter, föroreningar som släpps ut i naturen samt främmande arter och sjukdomar som 
sprids till nya miljöer via exempelvis båttrafik, vilka snabbt kan sprida sig och hota de 
befintliga arterna i ekosystemet (WWF, 2016, s. 21). Det innebär att vi jagar eller 
skördar för mycket och gör det omöjligt för vissa arter att leva i en viss miljö och 
svårare att hitta mat eller att fortplanta sig. Detta är exempel på sådant som försämrar 
planeten och det går fort. De senaste 40 åren har antalet ryggradsdjur i världen minskat 
med 58 procent och statistiken tyder på att nedgången av dessa arter kommer att fortgå 
med två procent per år (WWF, 2016, s. 18). Strukturen av världens ekosystem har 
förändrats mer under andra halvan av 1900-talet än någonsin tidigare i mänsklighetens 
historia och i princip alla ekosystem har förändrats avsevärt på grund av mänskliga 
handlingar (MEA, 2005, s. 26). Trots det fortsätter många banker och fondbolag att 
investera i icke-hållbara resurser och stora summor läggs exempelvis på kolbrytning, 
oljeborrning och icke-hållbara jordbruksmetoder (WWF, 2016, s. 114). 
Uppskattningsvis investeras nio procent vilket motsvarar cirka 370 miljarder kronor av 
världens totala förvaltade aktier och värdepapper på finansmarknaden i liknande 
energirelaterade bolag (WWF, 2017, s. 2). Det innebär att många som innehar ett 
sparkapital kan beskrivas som delägare i verksamheter som medverkar till 
klimatförändringar.  
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Den oberoende naturvårdsorganisationen WWF menar att det första steget för att bevara 
den biologiska mångfalden är att styra om ekonomin och de finansiella flödena. Vidare 
föreslår organisationen olika metoder för att öka tillväxten av hållbara investeringar. 
Några exempel är att kräva bokföring av bolags sociala och miljömässiga påverkan 
samt ge stöd till och belöna miljöskydd och andra kreativa lösningar medan 
föroreningar bör bestraffas. De menar att företag bör vara beroende av de kostnader som 
sparas genom kontinuerligt underhåll av produkter alternativt återvunnet material 
snarare än enbart det totala antalet sålda varor. (WWF, 2016, s. 114-115) 
 
Intresset för att investera hållbart har under de senaste åren ökat. På den amerikanska 
marknaden växte hållbara investeringar med 33 procent mellan åren 2014-2016 (US 
SIF, 2016, s. 12). Enligt Eurosif (2016, s. 17) har investeringar med hållbarhetstema i 
Europa ökat med 146 procent mellan åren 2013-2015, där tillväxten i Sverige står för 
åtta procent. Det finns många termer och mått för hållbara investeringar. En vanlig 
benämning är Socially Responsible Investment (SRI), vilket kan tolkas olika beroende 
på kulturella och historiska skillnader. Eurosif har arbetat fram en definition som anses 
lämplig i samtliga europeiska länder. SRI beskrivs som en långsiktig 
investeringsstrategi som tar hänsyn till bolagsstyrning, miljömässiga och sociala 
aspekter i forskning, analys och urvalsprocessen av värdepapper inom en 
investeringsportfölj (Eurosif, 2016, s. 9). Till skillnad från konventionella investeringar 
tillämpar SRI alternativ för att välja eller utesluta vissa tillgångar baserat på 
bolagsstyrning, ekologiska, sociala eller etiska aspekter (Renneboog et al., 2008, s. 
1723). Metoden för att granska dessa faktorer kallas screening och innebär att en 
systematisk sökning genomförs enligt bestämda kriterier som valts för att antingen välja 
bort de bolag som inte lever upp till kraven eller välja in de bolag som anses utföra ett 
positivt arbete gällande kriterierna (Fondkollen, u.å.b). I denna studie används SRI-
fonder synonymt med hållbara fonder som inkluderar miljö-, etik- eller socialt 
ansvarstagande fonder.  
 
Den totala summan av hållbart investerade tillgångar i Europa för 2015 uppgick till € 
145 miljarder (Eurosif, 2016, s. 18). På den europeiska fondmarknaden ligger Sverige i 
framkant när det gäller hållbara fonder, tillsammans med Nederländerna och 
Storbritannien (Bauer et al., 2005, s. 1754). Fonder är sammansättningar av värdepapper 
och de som investerat i en fond är andelsägare av fondens värdepapper 
(Pensionsmyndigheten, 2017). Den första svenska etiska fonden etablerades redan under 
1960-talet, vilket anses ligga till grund för introduktionen av SRI i landet (Scholtens & 
Sievänen, 2013, s. 609). Idag finns det över 200 hållbara fonder tillgängliga för svenska 
investerare (Swesif, u.å). Enligt TNS Sifo Prosperas fondspararundersökning för år 
2016 har åtta av tio svenskar fonder som sparform, utöver sitt premiepensionssparande 
(Fondbolagens förening, 2016a, s. 7). Den totala fondförmögenheten i Sverige efter år 
2016 är större än någonsin tidigare och har ett sammanlagt värde på 3 568 miljarder 
kronor, det nya kapitaltillskottet för år 2016 var 53 miljarder kronor med en 
värdeökning på nära 270 miljarder kronor (Fondbolagens förening, 2017, s. 1). 
 
Regleringen av de svenska investeringsfonderna utgår ifrån Lag (2004:46) om 
värdepappersfonder (Sveriges Riksdag, 2016). Lagen är främst baserad på EU:s UCITS-
direktiv som står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, 
men inkluderar även ett antal nationella regler som gäller för svenska fonder och 
fondbolag (Fondbolagens förening, 2016b). Utöver lagstiftningen och andra regler 
kompletterar Fondbolagens förening med en kod innehållande ytterligare bestämmelser 
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för att främja en sund fondverksamhet för föreningens medlemmar. Koden grundar sig 
på principen “följ eller förklara”, vilket innebär att medlemmarna ska redovisa att de 
följer koden eller i annat fall förklara undantaget (Fondbolagens förening, 2015a). 
Vidare verkar etiska nämnden för fondmarknadsföring (ENF) som en oberoende 
kommission med syfte att granska fondbolagens information och marknadsföring 
utifrån lagstiftningarna och andra regler (Fondbolagens förening, 2015b).  
 
Fondbolagens förening har i den senaste rapporten, som omfattar riktlinjer för 
fondbolagens marknadsföring, presenterat sju punkter som måste uppfyllas för att en 
fond ska få marknadsföras som hållbar. Sammanfattningsvis innebär dessa sju punkter 
att fondbolagets process för att välja ut placeringar ska vara väl definierad och utgå från 
de kriterier som bolaget har, urvalsprocessen ska kontrolleras kontinuerligt samt erhålla 
ett godkännande från ett erkänt tredjepartsorgan. Fonden ska tydligt redovisa 
urvalskriterier, omsättningsgränser samt placeringspolicy och hur dessa uppfylls samt 
hur processen kontrolleras. Ifall att fonden marknadsför att de tar avstånd från en 
särskild form av verksamhet ska det tydligt framgå att högst fem procent av 
omsättningen i bolag som fonden placerar i kan avse verksamhet som inte lever upp till 
fondbolagets kriterier. För hållbara investeringar ska fondens inriktning redogöras och 
finnas tillgänglig på fondbolagets hemsida, genom exempelvis en Hållbarhetsprofil. 
(Fondbolagens förening, 2016c, s. 9)  
 
Hållbarhetsprofilen är ett informationsformulär framtaget av det oberoende och icke 
vinstdrivande forumet Swesif tillsammans med fler representanter från branschen. 
Denna har till uppgift att på ett enkelt och tydligt sätt spegla fondernas faktiska 
hållbarhetsarbete (Swesif, 2017). Hittills har 50 fondbolag anslutit sig till 
Hållbarhetsprofilen sedan lanseringen år 2015 och 600 fonder använder mallen som 
rapporteringsunderlag (Swesif, u.å). Utöver att profilen kan vara till hjälp för 
fondbolagen att tydligt presentera sitt hållbarhetsarbete blir det enkelt för spararna att 
kontrollera att bolagen uppfyller sina åtaganden. Hållbarhet handlar idag om ett bredare 
perspektiv på miljö, socialt ansvar och styrning (ESG) (Fondbolagens förening, 2015c).  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Det växande intresset för hållbara investeringar har inneburit ett ökat intresse för det 
underliggande motivet till att investera hållbart och ett stort antal tidigare studier har 
fokuserat på att undersöka anledningen till varför individer väljer hållbara investeringar. 
Motivet har främst formulerats och studeras utifrån två sannolika drivkrafter som antas 
påverka beslutet, vilka benämns som finansiell avkastning och socialt ansvarstagande 
(Beal, Goyen & Phillips, 2005; Derwall, Koedijk & Horst, 2007; Jansson & Biel, 2011; 
Lewis & Mackenzie, 2000; Nilsson, 2009; Renneboog, Horst & Zhang, 2008). Däremot 
råder det skilda meningar gällande slutresultatet. Andra tidigare studier har ämnat 
identifiera och gruppera hållbara investerare i segment utifrån olika egenskaper. 
Resultaten tyder på att majoriteten av hållbara investerare är kvinnor och/eller yngre än 
genomsnittet samt högutbildade (Nilsson, 2009; Rosen, Sandler & Shani 1991; Schueth, 
2003). Det existerar även studier vars resultat pekar på det motsatta, vilket innebär att 
slutsatserna kan ifrågasättas. Författarna av den här studien betvivlar även metoderna 
som använts för att undersöka motivet då forskarna har använt sig av exempelvis 
enkätundersökningar för att studera investerarnas beteenden. Det innebär att forskarna 
finner stöd för investerarnas påstådda beteende snarare än deras faktiska beteende.  
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Det finns ingen självklar beskrivning av en hållbar investerare eller ett entydigt resultat 
som presenteras i de tidigare studierna gällande vilket motiv som driver individer till att 
investera hållbart. I en studie av Vyvyan, Ng och Brimble (2007) visar resultaten att 
även de miljömedvetna investerarna lägger högre vikt vid finansiella prestationer än 
SRI-kriterier. Det går emot tidigare resultat som menar att den finansiella avkastningen 
inte är det primära motivet vid hållbara investeringar. Lewis och Mackenzie (2000, s. 
183) fann i en tidigare studie att en stor andel av de etiska investerarna antar att etiska 
investeringar ger lägre avkastning och är mer riskfyllda än konventionella investeringar. 
Studien visade samtidigt att en majoritet skulle föredra en avkastning på fem procent i 
en etisk fond framför en avkastning på tio procent i en konventionell fond (Lewis & 
Mackenzie, 2000, s. 187). I en annan studie av Webley, Lewis och Mackenzie (2001, s. 
39-40) presenteras ett resultat som pekar på att motivet till att investera etiskt grundar 
sig i identitet och socialt ansvarstagande framför ekonomisk avkastning. Nyare 
forskning har även visat på att hållbara investeringar kan ge god avkastning. Wins och 
Zwergel (2016) presenterar ett resultat i sin studie som bekräftar att investerare är 
överens om att hållbara handlingar i ett bolag påverkar aktiekursen positivt. Etiska 
investerare ökar sitt innehav då SRI-fonden presterar dåligt istället för att sälja av 
innehav, vilket enligt forskarna kan vara på grund av att dessa investerare följde en viss 
strategi som går ut på att köpa då värdet har gått ner (Webley et al., 2001, s. 39).  Ett 
annat möjligt beteende kopplat till det här forskningsresultatet är att betalningsviljan 
hos hållbara investerare är högre och att de väljer socialt ansvarstagande före finansiell 
avkastning. Om betalningsviljan tvärtom skulle vara lägre hos hållbara investerare 
måste det innebära att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder för att de ska 
investera i dem. Majoriteten av tidigare studier tyder på att det inte finns någon enkel 
avvägning mellan inställningen till socialt ansvarstagande och finansiell avkastning. De 
olika resultaten pekar på att det inte går att definiera ett enskilt motiv som avgörande till 
att investera hållbart. Ett motiv kan inte förklara beteendet hos alla hållbara investerare 
(Beal et al., 2005, s. 76), det skiljer sig åt för olika individer.  
 
Forskningsmetoder som använts i tidigare studier för att undersöka det underliggande 
motivet till att investera i SRI-fonder har främst utgjorts av kvantitativa metoder, där en 
majoritet av datainsamlingsteknikerna som använts varit enkäter och frågeformulär 
(Jansson & Biel, 2011; Nilsson, 2009; Vyvyan et al., 2007; Wins & Zwergel, 2016). Att 
kvantitativa studier utgör en majoritet av tidigare forskning inom området ser författarna 
som relevant eftersom att det förenklar generaliserbarheten av resultaten. För att ett 
studieresultat ska kunna generaliseras till andra än just det stickprov som undersökts 
och för att testet ska gå att återupprepas krävs det att resultatet har god validitet och 
reliabilitet. En majoritet av datainsamlingsteknikerna som kartlagts från tidigare studier 
har som tidigare nämnts varit enkätundersökningar, vilka författarna till den här studien 
anser framstå som icke pålitliga. För att uppnå en god validitet och reliabilitet har 
författarna valt en annan datainsamlingsteknik, som även förefaller vara unik i 
sammanhanget. Istället för att genomföra en urvalsprocess och invänta svar från 
undersökningsobjekt samt riskera bortfall eller annan bias sprungen ur urvals- och 
mätmetoder kopplat till enkätundersökningar har författarna valt att genomföra en 
regressionsanalys baserat på faktisk fonddata. 
 
Problemdiskussionen tydliggör de motsättningar som existerar kring frågan gällande 
vad som motiverar individer till att investera hållbart. Problemet har undersökts för 
olika marknader och baserats på varierande datamaterial gällande tidsperioder och andra 
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mätvariabler. Trots de olika infallsvinklarna är det inte möjligt att dra någon entydig 
slutsats om vad som är det egentliga motivet för individer till att investera hållbart. 
Resultaten tyder på att det kan bero på olika anledningar och tidigare forskning har 
fokuserat på att identifiera dessa motiv samt fokuserat specifikt på hållbara investerare 
som individer. Ett flertal skilda beskrivningar av den hållbara investeraren har 
presenterats utifrån undersökningarnas resultat. Studierna har uppnått olika svar 
beroende på vilka förklaringsvariabler och grupperingar som gjorts för att förklara 
människan bakom investeraren, vilket innebär att författarna till den här studien 
ifrågasätter resultatens trovärdighet. För att fullständigt förstå investeringsprocessen för 
hållbara fonder bör det vara av relevans att studera vad som motiverar individer att 
investera i hållbara fonder. Som nämnts har tidigare studier funnit att motivet till att 
investera hållbart tycks drivas av antingen finansiell avkastning eller socialt 
ansvarstagande. En tydlig skiljaktighet mellan alternative n som diskussionen kretsar 
kring är det monetära värdet. De som köper SRI-fonder trots att de har lägre avkastning 
har i tidigare studier beskrivits värdera socialt ansvarstagande som det primära motivet 
till investeringsbeslutet. En dimension som tidigare inte diskuterats är ifall att SRI-
fonder skulle kunna vara billigare än konventionella fonder och därför vara ett alternativ 
att investera i. Huruvida SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, allt annat 
lika, har inte undersökts tidigare. Det bör därför vara av relevans att studera 
fondavgifterna för att undersöka om de skiljer sig mellan hållbara och konventionella 
fonder, vilket skulle kunna påverka investerare i deras beslutsprocess. Om resultatet 
visar att SRI-fonder har lägre fondavgifter än konventionella fonder skulle det utgöra en 
annan dimension av vinstmotivet. Istället för att utgå från bruttoavkastning fokuserar 
studien på nettoavkastningen, författarna är därmed medvetna om att slutprodukten av 
resonemanget i sådana fall skulle leda till en förfinad variant av finansiell avkastning 
som motiv till att investera hållbart.  
 

1.3 Problemformulering 
 
Är de genomsnittliga avgifterna för SRI-fonder lägre än för konventionella fonder, allt 
annat lika? 
 
 

1.4 Syfte  
 
Studiens huvudsakliga syfte är att studera om SRI-fonder är billigare än konventionella 
fonder, allt annat lika, för att i nästa steg diskutera huruvida lägre avgifter kan vara 
ytterligare ett motiv för individer att investera hållbart. Vidare syftar studien till att öka 
människors medvetande kring hållbara investeringar.  
 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
 
Studiens teoretiska bidrag är främst ökad kunskap och en djupare förståelse för 
investerares motiv till att investera i hållbara fonder samt uppdaterad information och 
precisering av SRI-fonder. Till skillnad från tidigare forskning bidrar den här studien 
med en annan metod för att undersöka och förklara ett tidigare välstuderat område. 
Genom att undersöka huruvida det finns ett negativt samband mellan hållbarhetsfaktorn 
och fondavgiften bidrar studien inte enbart med ett annat tillvägagångssätt utan även ett 
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nytt perspektiv till vad som kan vara det fundamentala motivet till att individer väljer att 
investera i hållbara fonder. Studien kommer att inkludera fler förklaringsvariabler än 
tidigare forskning i form av fondavgifter, avkastning, risk, förvaltat kapital och 
fondförvaltare för att öka förståelsen kring problemet, vilket i nästa steg kan öka det 
praktiska bidraget. Studien kommer dessutom att bidra med en omfattande 
sammanställning av tidigare litteratur och forskning, vilket genererar en övergripande 
bild av området samt förenklar fortsatt forskning. Slutligen ämnar författarna 
vidareutveckla och modernisera användningen av befintlig teori angående investerarens 
beslutsprocess för att underlätta förståelsen kring nutidens hållbara investerare.   
 
Informationen om motivet till varför människor investerar i SRI-fonder kan vara av 
intresse för fondbolagens prissättning och marknadsföring. Företagen kan med hjälp av 
informationen välja att framhäva att fonderna är socialt ansvarstagande, ger hög 
finansiell avkastning eller har låga avgifter för att optimera sin lönsamhet. Studien 
presenterar ytterligare ett praktiskt bidrag ämnat åt investerare. Genom att studien bidrar 
till att fondbolagen erhåller ökad kunskap kring investerares beteenden och motiv till 
hållbara investeringar kan utformningen av investeringsalternativen bli bättre anpassade 
efter vad investeraren efterfrågar. Det kan handla om tydligare information om 
innebörden av SRI-fonden eller enklare förklaringar till vad som skiljer hållbara fonder 
från konventionella fonder.  
 

1.6 Avgränsningar 
 
Studiens definition av SRI-fonder som en kombination av sociala, etiska, 
socioekonomiska och miljömässiga aspekter hämtad och sammanställd ur tidigare 
litteraturforskning (Koellner, Suh, Weber, Moser & Scholz, 2007; Nilsson, 2009; 
Renneboog et al., 2008; Vyvyan et al., 2007) kan anses vara för övergripande för att 
avgöra om fonden är hållbar. Koellner et al. (2007) väljer att inte använda sig utav 
termen SRI då det kan bli vilseledande ur ett etiskt perspektiv när begreppet även 
innefattar miljömässiga aspekter. Då författarna ämnar undersöka huruvida motivet till 
att investera i SRI-fonder har sitt fundamentala värde i ett vinstmotiv eller socialt 
ansvarstagande, bedöms klassificeringen av SRI-fonder bli sekundär. Definitionen av 
SRI är inte avgörande för att kunna dra slutsatser om motivet till att investera hållbart. 
Däremot kan valet av kontrollvariabler i studiens regressionsmodell påverka det 
slutgiltiga resultatet av undersökningen. För att minimera risken att utelämna viktiga 
variabler eller använda faktorer som inte bidrar med relevant information har författarna 
utgått från tidigare litteratur samt genomfört tester med olika kombinationer av 
variabler.  
 
Inhämtningen av data till studien har begränsats till plattformen Morningstar som 
publicerar objektiv information om Svenska och internationella fonder. Anledningen till 
varför Morningstar används som informationskälla beror på att all nödvändig data som 
krävs för att genomföra den här studien finns tillgänglig på plattformen, samtidigt som 
tidsramen för studien inte ger utrymme till att dubbelkolla all inhämtad information från 
dess primärkälla. Dessutom hämtar ett flertal pålitliga institutioner och företag data från 
Morningstar, eftersom att den informationen anses vara tillförlitlig. Detta faktum 
betyder inte att det inte kan förekomma några felaktiga uppgifter i informationen, vilket 
författarna till den här studien inte hinner kontrollera med primärkällan på grund av 
tidsaspekten. 
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Vidare så har sorteringen av SRI-fonder begränsats till att enbart inkludera de fonder 
som anses vara etiska enligt Morningstars sorteringssystem samt fonder som innehåller 
utvalda sökord i sitt fondnamn. Anledningen är att studien fokuserar på investerarens 
motiv till att investera hållbart, inte hur pass hållbar fonden faktiskt är. En investerare 
som saknar expertis inom området hållbarhet måste fatta investeringsbeslut baserat på 
mindre komplicerade faktorer för att kunna bedöma huruvida fonden är hållbar eller 
inte. Det är därmed sannolikt att investeraren tar hjälp av färdigställda 
sorteringsfunktioner alternativt ser till fondnamnet för att fatta ett beslut. Att grundligt 
granska fondens innehåll för att säkerställa att summan är hållbar genom att inkludera 
en analys kring producering, transport, miljöpåverkan, utsläpp, värderingar etcetera, är 
både kostsamt, tidskrävande och i somliga fall icke genomförbart, vilket är ytterligare 
ett argument för att investerare sorterar fonderna med hjälp av enklare verktyg såsom 
fondnamn.  
 
Tidsramen för analysen sträcker sig över ett års tid, vilket kan anses vara en kort period 
för att dra signifikanta slutsatser. Då en individs värderingar inte förändras avsevärt 
över tid samt att analysen inkluderar information som representerar investerarnas 
faktiska beteenden bedöms tidsperioden som mindre relevant. Författarna har därför valt 
att basera studien på den senast tillgängliga informationen, vilket föreföll sig vara för år 
2016.  
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2. Vetenskaplig metod 
 
 
För att skänka läsaren en överskådlig bild och djupare insikt kring författarnas val av 
metod presenteras i det här kapitlet ämnesval, förförståelse och perspektiv, följt av 
vetenskapliga utgångspunkter. Vidare ges en beskrivning av metodval och angreppssätt 
samt litteratursökning. Kapitlet avslutas med en omfattande källkritik. Studien utgår 
från en kvantitativ metod, med ett deduktivt angreppssätt där författarna ämnar inta en 
objektiv ansats.  
 
 

2.1 Ämnesval 
 
Valet av ämne var ett enkelt beslut för studiens författare. Trots olika inriktningar till en 
början av civilekonomutbildningen har båda författarna valt att fördjupa sig inom 
finansiering genom att välja kurser inom ämnet på avancerad nivå. Finansiering var det 
område som kändes mest utmanande och intressant för författarna, samtidigt som det är 
en bransch med mycket svåra uppgifter som bristande jämställdhet, strävan efter 
finansiell vinning före en långsiktig filosofi och hållbart handlande. De stora frågorna 
har blivit en drivkraft för författarna som vill arbeta mot att föra utvecklingen framåt 
inom finansbranschen. Hållbart handlande och långsiktigt tänkande är något som båda 
författarna brinner för. I och med ämnets aktualitet och snabba utveckling i dagens 
samhälle, samtidigt som finansvärlden har mycket kvar att arbeta med på den fronten, 
såg författarna värdet i att kombinera dessa två områden för en djupare analys. Att 
studera finansiering ur ett hållbarhetsperspektiv blev en möjlighet att få maximera sin 
tid kring två ämnesområden som legat till grund för författarnas egna intressen och 
studieval. Vikten av att kunna påverka miljöhotet, det sociala ansvaret och etiska 
aspekter låg till grund för det slutliga valet av forskningsområde. De finansiella medel 
som investeras i olika bolag ger förutsättningar för att den verksamheten ska kunna 
utvecklas, vilket förde författarna mot slutsatsen att undersöka hållbara och ansvarsfulla 
investeringar genom vad den här studien benämner som SRI. Hållbara fonder har fått ett 
allt större genomslag i popularitet hos investerare och forskare. Efter noggranna 
genomgångar av tidigare studier inom området fann författarna ingen studie som gjorts 
för att mäta relationen mellan avgifterna för att investera i SRI-fonder jämfört med 
avgifterna för att investera i konventionella fonder, allt annat lika, ur ett statistiskt 
säkerställt perspektiv.  
 

2.2 Förförståelse 
 
Då ett vetenskapligt problem formuleras innehar forskarna alltid medvetet eller 
omedvetet en viss specifik förförståelse. Det är viktigt att på förhand reflektera över 
förförståelsen då det kan påverka studien direkt eller indirekt. Förförståelsen kan 
beskrivas som den föreställning som finns om ett problem eller en text redan innan den 
börjar tolkas, och sägs bestå av två delar (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 14). 
Den första delen berör den uppfattning som forskaren avser utmana och den andra delen 
gäller den uppfattning som forskaren avser framföra som ersättning alternativt 
komplettering till den förstnämnda (Bjereld et al., 2009, s. 14). Om läsaren tidigt får 
kunskap om författarnas förförståelse medförs kännedom om viktiga aspekter vilket 
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möjliggör tillägnelse av studien ur ett medvetet perspektiv. Som senare diskuteras 
ämnar författarna av studien att inta en objektiv ståndpunkt genom hela arbetsprocessen. 
Intresset för hållbarhet väcktes redan vid unga år för författarna och har präglat många 
beslut som exempelvis val av konsumentbeteende och matvanor. Genom föreläsningar 
och hållbarhetsevent både inom och utanför universitetet har den förförståelse 
författarna innehar beträffande hållbarhet förvärvats. De förkunskaper författarna 
innehar inom ämnet företagsekonomi har främst erhållits via studier kopplat till 
civilekonomprogrammet respektive civilekonomprogrammet med inriktning handel och 
logistik vid Umeå Universitet. Utöver kurser inom företagsekonomi har författarna 
dessutom studerat kurser inom statistik, juridik samt nationalekonomi. Författarna har 
båda valt att fördjupa sig inom finansiering på C och D nivå, där ena författaren enbart 
studerade finansiering och den andra författaren separerade studierna på D nivå mellan 
finansiering och management. I både Financial Markets, Institutions and Financial 
Planning C och Financial Management D har författarna fått praktisk och teoretisk 
kunskap om finansiella modeller och teorier. Några modeller som författarna bekantat 
sig med för att beräkna förväntad avkastning är exempelvis CAPM, Fama & French 
trefaktormodell och Carharts fyrfaktormodell. Dessa modeller diskuteras kort i arbetet 
men används inte djupare då det för den valda metoden lämpade sig bättre att använda 
den faktiska avkastningen för föregående år. De kunskaper författarna erhållit från 
kurser inom statistik kan ha påverkat det praktiska metodvalet. Kurser inom statistik ger 
studenter möjlighet att praktisera regressionsanalyser, vilket författarna behärskar och 
har valt som metod. Vidare så har båda författarna, vid sidan av studierna, eget sparande 
i fonder och den ena författaren har även hållit föreläsningar på gymnasieskolor som 
berörde fonder och investeringar.  
 

2.3 Perspektiv 
 
Vetenskapliga arbeten går ut på att presentera perspektiv på tillvaron (Bjereld et al., 
2009, s. 17). Innebörden av ett perspektiv är antaganden om hur verkligheten är 
konstruerad, värderingar av denna verklighet samt en föreställning om hur verkligheten 
bör vara (Svenning, 2003, s. 17). Samma ämnesområde kan betraktas från olika 
perspektiv beroende på betraktarens sociala och ekonomiska situation samt vilken 
uppfattning individen har om mänskliga relationer och samhälle (Svenning, 2003, s. 
22). Det är viktigt att tydligt ange vilket perspektiv studien grundar sig på.  Saknas 
explicita kriterier för vad som är av betydelse är det troligt att läsaren kommer tillämpa 
sitt egna perspektiv, vilket kan resultera i felaktiga tolkningar (Bjereld et al., 2009, 
s.17). Den här studien utgår huvudsakligen från fondbolagens och fondförvaltarnas 
perspektiv, då slutresultaten i studien förväntas bidra med information som kan vara av 
intresse för att utveckla fondernas hållbarhetsarbete. Resultatet kan även vara till 
användning för svenska småsparare som vägledning vid investeringsbeslut, men 
fondbolagens perspektiv är det primära. 
 

2.4 Verklighetssyn 
 
Frågan angående huruvida omvärlden bör betraktas som antingen en objektiv verklighet 
vilken existerar oberoende av sociala aktörer, alternativt baseras på uppfattningar och 
agerande från sociala aktörer handlar om ontologiska ståndpunkter. Bryman & Bell 
(2011, s. 20) menar att det finns två ontologiska synsätt, objektivism och 
konstruktionism. Den objektivistiska inriktningen innebär att studieobjektet kan 
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undersökas exakt och existerar oberoende av forskarens eller andra sociala aktörers 
påverkan (Johannessen & Tufte, 2003, s. 18). Den konstruktionistiska inriktningen 
innebär tvärtom att verkligheten betraktas utifrån sociala aktörer och interaktioner samt 
att förevarande verklighet ständigt förändras (Bryman & Bell, 2011, s. 21-22). Det är 
lämpligt att fastställa studiens synsätt för att agera konsekvent då de bland annat utgör 
viktiga aspekter för metodvalet avseende kvantitativa alternativt kvalitativa 
tillvägagångssätt samt tolkning av data. Den valda ontologiska ståndpunkten är 
objektivism då studien avser undersöka motivet för att investera hållbart genom att 
granska fondavgifter. Det konstruktionistiska synsättet anses olämpligt för studien då 
syftet inte är att tolka eller värdera beteenden. Studiens genomförande sker genom 
insamling av existerande data vilket i nästa steg testas statistiskt genom 
regressionsanalys. Syftet är därmed att testa extern information baserad på realiserat 
agerande snarare än att tolka beteenden vilket styrker valet av ståndpunkt. Enligt 
Johansson-Lindfors (1993, s. 116) bör tekniken för datainsamling vara objektiv i den 
meningen att analysen ska vara möjlig att upprepa och generera samma resultat. En 
fullständigt objektiv ansats kan anses svår att anta då det kräver att författarna 
undantagslöst behåller studien värderingsfri (Bryman & Bell, 2011, s. 30; Johansson-
Lindfors, 1993, s. 45-46; Svenning, 2003, s. 12). För att uppnå ett objektivt perspektiv 
kommer analysen utföras på hållbara fonder som selekterats baserat på fondnamn vilket 
innebär att författarna inte är delaktiga i bedömningen av hållbarhet. Det anses vara en 
mer lämplig metod än att kategorisera fondernas hållbarhet då resultatet skulle kunna 
påverkas av författarnas värderingar. Vidare kommer de data- och insamlingstekniker 
som används i analysen möjliggöra upprepning av studien. Författarna av studien ämnar 
observera och analysera resultatet utan påverkan av egna värderingar vilket 
överensstämmer med den objektivistiska ståndpunkten.  
 

2.5 Kunskapssyn 
 
Genom att skildra, tolka och se de logiska följderna av relationerna mellan olika 
företeelser och händelseförlopp i naturen lyckas människan bilda sig en uppfattning om 
hur omgivningen hänger samman. Att förstå hur världen är uppbyggd och fungerar är 
viktigt för att skapa nytta för oss människor, vilket är syftet med vetenskaplig 
verksamhet (Bjereld et al., 2009, s. 71). Vilken kunskap som anses acceptabel inom ett 
ämnesområde går under namnet epistemologi, eller kunskapssyn (Bryman & Bell, 2011, 
s. 29). Epistemologi handlar om hur kunskapen anskaffas och interpreteras, ifall 
objektiv kunskap om det som äger rum kan erhållas eller huruvida vetenskaplig kunskap 
kan vara föremål för tolkning (Johannessen & Tufte, 2003, s. 16). Det är viktigt att ange 
och analysera vilken kunskapssyn som ligger till grund för studien eftersom det kan 
påverka studiens forskningsprocess såväl som slutresultaten (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 2011, s. 109). Två vanligt förekommande ståndpunkter inom epistemologin 
är positivismen och hermeneutiken, vilka beskrivs vara varandras motsatser (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 62). Positivismen har sitt fundamentala värde i naturvetenskapens 
inställning och har till syfte att eftersträva absolut kunskap genom att förkasta eller 
bekräfta vetenskapliga teorier från empiriskt material (Bjereld et al., 2009, s. 73). 
Positivismens har en historia av att förena två imaginära motsatser; ordning och 
utveckling (Svenning, 2003, s. 25). Till skillnad från positivismen vars fokus främst 
ligger på att söka rationella samband och kausala strukturer har hermeneutiken en mer 
utpräglad humanistisk framtoning. Hermeneutiken understryker kunskapens relativitet 
och lägger vikt vid tolkningen av individens upplevda livssituation (Bjereld et al., 2009, 
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s. 73). Den här studien kommer att baseras på kvantitativ data som genom en 
regressionsanalys ämnar presentera ett samband eller ett icke-samband mellan valda 
variabler. Resultaten från regressionsanalysen har som syfte att besvara studiens 
problemformulering och utgångspunkten för studien är existerande teorier, vilket 
karaktäriserar en positivistisk kunskapssyn. Den positivistiska kunskapssynen präglar 
en studie som har till syfte att tillföra något till befintlig forskning (Bryman & Bell, 
2011, s. 30). Denna studie ämnar bidra till den befintliga forskningen genom att bidra 
med en ny dimension till väl använda metoder och fördjupa diskussionen kring motivet 
till att investera hållbart genom att granska fondavgifterna, vilket ytterligare 
understryker valet av den positivistiska kunskapssynen.  
 

2.6 Metodval 
 
För att studera det valda problemet beskrivs ofta två alternativa ansatser vilka kallas 
kvantitativ och kvalitativ metod. Den förstnämnda metoden hämtar mycket av 
processerna från naturvetenskapliga tekniker och behandlar kvantitativa eller hårda data 
(Johannessen & Tufte, 2003, s. 69). En kvantitativ forskningsmetod är därför passande 
när studien avser mäta eller beskriva fenomen, många gånger av numerisk karaktär 
(Abbott & Mackinney, 2012, s. 35). Till skillnad från den kvantitativa metoden arbetar 
den kvalitativa metoden med mjuka data och tenderar främst att inbegripa ord snarare 
än nummer (Bryman & Bell, 2011, s. 386) En vanlig forskningsmetod är intervjuer 
(Johannessen & Tufte, 2003, s. 70), och en kvalitativ forskningsmetod är därför 
passande när studien eftersträvar att erhålla fylliga beskrivningar eller då avsikten är att 
undersöka relativt okända fenomen som det har forskats lite på (Johannessen & Tufte, 
2003, s. 21).  
 
För studien används en kvantitativ forskningsmetod eftersom att datamaterialet är av 
numerisk karaktär och studien avser undersöka betalningsviljan genom att analysera 
fondavgifter. Vidare ska befintlig statistisk data samlas in och testas i en 
regressionsmodell. En kvantitativ metod är lämplig då studien ämnar basera analysen på 
social fakta och en passiv människosyn (Johansson-Lindfors, 1993, s. 44), vilket också 
överensstämmer med valen av epistemologi och ontologisk ståndpunkt. Några fördelar 
med den valda metoden är att statistiska signifikanstester ökar trovärdigheten av 
resultatet (Denscombe, 2014, s. 364), och att urvalet med rätt metoder är en 
miniatyrkopia av hela populationen (Svenning, 2003, s. 101). Enligt Bjereld et al. 
(2009, s. 118) innebär kvantitativa metoder ofta att resultatet är generaliserbart för en 
större population, vilket studien eftersträvar att realisera. Det krävs dock stora 
datavolymer för att det ska vara möjligt att dra allmänna slutsatser om resultatet, vilket 
kan vara en styrka men också innebära att analysen blir för komplex (Denscombe, 2014, 
s. 364). Även den kvalitativa metoden medför nackdelar. Exempelvis finns det en risk 
att betydelsen av resultatet lyfts ur sin kontext och data kan anses vara mindre 
representativt (Denscombe, 2014, s. 399-400). Kvalitativa studier anses även vara 
mindre replikerbara än kvantitativa studier (Bryman & Bell, 2011, s. 409), vilket 
ytterligare stärker valet av metod.  
 

2.7 Angreppssätt 
 
För att beskriva relationen mellan teori och empiri finns det olika angreppssätt som 
forskarna kan utgå från i en vetenskaplig studie (Johannessen & Tufte, 2003, s. 35). 



	 12	

Forskningsansatsen kan antingen vara induktiv, deduktiv eller abduktiv (Patel & 
Davidsson, 2011, s. 23). Den induktiva ansatsen har sin utgångspunkt i empirin där 
insamlandet av data är grundläggande, följt av oprövade studier på forskningsobjektet 
utan förankring i tidigare teorier, varefter forskarna strävar efter generaliserbara 
slutsatser där teorin utvecklas genom observation och abstraktion (Svenning, 2003, s. 
59). En induktiv ansats är vanlig i sammanhang med kvalitativ metod (Olsson & 
Sörenssen, 2011, s. 48). Vid en deduktiv forskningsansats utgår forskaren från 
befintliga teorier och allmänna principer för att avleda det generella till det konkreta och 
drar slutsatser utifrån det (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Kunskapen ökar med hjälp 
av redan befintlig teori genom deduktion (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Den 
deduktiva ansatsen innebär med andra ord att gå från teori till empiri. Om forskaren 
väljer att härleda hypoteser utifrån redan befintliga teorier kallas det för den hypotetiskt-
deduktiva forskningsansatsen (Thurén, 2005, s. 29). Abduktiva forskningsansatsen kan 
förklaras som en kombination av deduktiv och induktiv ansats, där utgångspunkten är 
induktiv genom att formulera ett hypotetiskt mönster som kan förklara ett enskilt 
forskningsobjekt, följt av ett deduktivt arbetssätt där hypotesen eller teorin sedan prövas 
(Patel & Davidsson, 2011, s. 24).  
 
Då det här är en kvantitativ studie som utgår från befintlig teori och ämnar utföra 
regressionsanalys för att statistiskt testa förhållandet mellan bestämda variabler, har en 
deduktiv forskningsansats valt att användas. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 48) 
används oftast en deduktiv ansats med en kvantitativ metod. Det styrker valet av 
forskningsansats för den här kvantitativa undersökningen. Studien ämnar utgå från 
befintlig teori och bidra med empiriskt material, inte att skapa nya teorier. Det är 
orsaken till att studien inte kommer att anta en induktiv forskningsansats utan en 
deduktiv ansats. Patel & Davidsson (2011, s. 23) menar att en fara med deduktiv ansats 
är att det kan förhindra att nya upptäckter uppdagas eftersom den redan befintliga teori 
som studien utgår från kommer att ha en inverkan på undersökningen. Detta faktum har 
författarna till den här studien tagit i beaktning under genomförandet av studien genom 
att ha ett objektivt förhållningssätt till befintliga teorier och forskningsresultat. Vidare 
menar Patel & Davidsson (2011, s. 23) att studiens objektivitet stärks genom att 
förankra forskningen i befintlig teori, det deduktiva arbetssättet bidrar till att den 
vetenskapliga processen färgas mindre av den enskilde forskaren. Den deduktiva 
forskningsansatsen anses även vara lämpad utifrån ett ontologiskt synsätt och en 
positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2011, s. 28), vilket stämmer väl överens 
med utgångspunkterna för den här studien. 
 

2.8 Litteratursökning 
 
Litteraturstudiet är av betydelse genom hela undersökningsprocessen, dels för att 
proklamera redan befintliga studier inom valt ämnesområde, vägleda forskarna till att 
finna givande problemformuleringar samt introducera och förklara användbara begrepp 
och teorier (Svenning, 2003, s. 36). Kunskapen som hämtas från litteraturen avser 
utöver befintliga teorier och modeller även vetskap från tidigare forskningsstudier som 
behandlat motsvarande ämnesområde (Patel & Davidsson, 2011, s. 48).  Det fordras en 
kritisk förmåga när litteraturen granskas för att användas som fundament till den egna 
argumentationen, på så sätt styrker en litteraturgenomgång författarnas trovärdighet 
(Bryman & Bell, 2011, s. 97). Inledningsvis för den här studien har en omfattande 
litteratursökning genomförts via tillgängliga databaser på Umeå Universitetsbibliotek. 
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Databaserna som kommit bäst till användning är Business Source Premier, Emerald 
Journals, Science Direct Economics och Springerlink. Författarna har även använt 
Google Scholar för sökning av vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen för 
studien grundar sig främst på vetenskapliga artiklar, kunskapsböcker och institutionella 
hemsidor. Litteratursökningen via databaser har resulterat i ett stort antal träffar inom 
det valda ämnesområdet. Några av de sökord som använts för litteratursökningen är 
”Sustainable investments”, ”Investment decisions”, ”Ethical investments” och ”Motives 
for sustainable investors”. Författarna har även sökt litteratur genom att fördjupa sig i 
tidigare studier som ämnesrelevanta vetenskapliga artiklar hänvisat till och som legat till 
grund för deras undersökningar. Det har varit viktigt för studiens trovärdighet att i så 
stor utsträckning som möjligt utgå från primärkällor. Svenning (2003, s. 36) menar att 
litteratursökandet förenklas genom att använda sig av litteraturförteckningarna i de 
böcker och studier som författarna kommer över inledningsvis. Det här har författarna 
anammat genom att gå igenom litteraturförteckningarna i den litteratur som utgör 
underlag för studien. Vid sökning av primärkällor har författarna sökt på forskarnas 
namn och titel på artiklarna. Modeller och teorier som används i studien har även de 
hämtats ur vetenskapliga artiklar och böcker. Innan studiens forskningsfråga 
formulerades ägnade författarna tid till att orientera sig bland tidigare uppsatser på 
Diva-portal samt Uppsatser.se för att försäkra sig om att inga tidigare studentuppsatser 
har skrivits inom just motsvarande problemområde. 
 

2.9 Källkritik  
 
För att öka tillförlitligheten i ett vetenskapligt arbete är det grundläggande att överväga 
och fastställa att de källor som används är sakliga, objektiva och balanserade (Ejvegård, 
2009, s. 71). De böcker, vetenskapliga artiklar och övrig information från internet som 
använts i studien har kritiskt granskats för att eftersträva maximal reliabilitet. 
Källkritiken som genomförts har utgått från fyra kriterier som måste uppfyllas vilka 
benämns äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7).  
 
Äkthet innebär kortfattat att källan ska vara det den utger sig för att vara (Thurén, 2013, 
s. 7). Det förekommer källor vilka kan rubriceras som rent förfalskade men även 
tämligen osäkra fall eftersom att de kan beskrivas som oskyldigt retuscherade (Thurén, 
2013, s. 25), vilket innebär att det kan vara problematiskt för forskaren att dra en gräns 
mellan vad som är äkta eller falskt. För att åstadkomma en trovärdig teoretisk 
referensram i studien som uppfyller äkthetskravet används fackligt granskade 
vetenskapliga artiklar och huvudsakligen primärkällor. De sekundärkällor som används 
är böcker, vilka kan anses mer tillförlitliga än primärkällor (Saunders et al., 2009, s. 70). 
Artiklarna som inkluderats har blivit citerade av andra forskare och hämtats från 
välkända och etablerade databaser. Vidare anses de antaganden som gjorts i studierna 
rimliga då de styrks av flera författare. För att påvisa studiens aktualitet har även ett 
fåtal broschyrer och internetsidor inkluderats, vilka kan anses ha lägre trovärdighet då 
det exempelvis kan vara svårt att fastslå vem som sammanställt informationen. Källorna 
anses ändå vara användbara då de har publicerats av allmänt kända institutioner samt 
myndigheter och vidare inte använts i en större utsträckning än att belysa ämnets 
nyhetsvärde. Författarna anser därmed att källorna som använts i studien bör betraktas 
som trovärdiga och generera en hög nivå av vetenskaplig grund samt uppfylla 
äkthetskravet.  
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Det andra kriteriet kallas för tidssamband och innebär kortfattat att en nyare källa bör 
prioriteras framför en äldre (Ejvegård, 2009, s. 72). Thurén (2013, s. 7) menar att längre 
perioder mellan en händelse och källans berättelse om samma händelse ger större skäl 
till att ifrågasätta källan. Då studien ämnar undersöka det relativt nya ämnet hållbarhet 
samt fondavgifter föreföll sig forskningen inom dessa områden till stor del vara aktuell. 
Litteratursökningen begränsades ändå till att enbart inbegripa vetenskapliga artiklar från 
år 2000 och framåt för att exkludera eventuell förgången information. De äldre källor 
som använts i studien har funnits genom kända källors litteraturförteckningar och 
inkluderats med motiveringen att de anses väsentliga inom forskningsområdet och ofta 
är refererade i modern litteratur. Vidare inkluderas även betydligt äldre källor i den 
teoretiska referensramen. Den äldsta teorin som används är från 1952, men författarna 
söker sig tillbaka till slutet på 1800-talet för att skaffa sig visshet om teorins ursprung. 
Det genomförs för att generera en logisk och övergripande bild för hur de tillämpade 
teorierna har byggts på och utvecklats till vad de är idag. Anledningen till att 
ursprungliga teorier har inkorporerats är att de betraktas som betydelsefulla för studien 
samt fortfarande anses aktuella då de ligger till grund för nutida teorier. För att styrka de 
äldre källorna kompletteras teorierna med moderna modeller. Sammantaget innebär det 
att studien baseras på väletablerade och kända teorier men undersöks ur ett modernt 
perspektiv som underbyggs av ny forskning.  
 
Det tredje kriteriet betitlas oberoende och betyder att primärkällor är bättre än 
sekundärkällor (Ejvegård, 2009, s. 71). Thurén (2013, s. 8) anser att källan ska stå för 
sig själv, alltså exempelvis inte vara ett referat från ytterligare en källa. När information 
lyfts från sitt sammanhang kan feltolkningar uppstå (Ejvegård, 2009, s. 71). För att 
undvika förvrängningar av verkligheten har huvudsakligen primärkällor använts, men 
även ett fåtal sekundärkällor. Enligt Saunders et al. (2009, s. 273) kan trovärdigheten för 
sekundärkällor betraktas hög så länge som utvärderingsprocessen utförts noggrant. 
Författarna har därför grundligt analyserat de sekundärkällor som använts samt uppsökt 
och granskat de källor som de inkluderade artiklarna refererat till.  
 
Det fjärde kriteriet är tendensfrihet och betyder att personliga, ekonomiska, politiska 
eller andra intressen inte ska förvrida verklighetsbilden och därmed generera en felaktig 
bild av sanningen (Thurén, 2009, s. 8). För att minimera risken för påverkan av de ovan 
nämnda variablerna har författarna först och främst jämfört de vetenskapliga artiklarnas 
innehåll mot varandra för att säkerställa att de grundläggande antagandena är likvärdiga 
och resultatet enbart beror på studien. Syftet var att granska huruvida olika forskare 
eventuellt kunde ha en personlig påverkan på studien vilket kan generera felaktiga 
tolkningar av resultat och antaganden. Jämförelsen fann inga stöd för att en 
förvrängning av verklighetsbilden ska ha skett i de inkluderade artiklarna. Läsaren bör 
ändå vara medveten om att ett fåtal källor i form av broschyrer och internetsidor kan 
vara skrivna från ett perspektiv som kan förvrida sanningen. Efter noggrann granskning 
anses källorna betydelsefulla och trovärdiga. Författarna har ändå valt att begränsa 
användningen av dessa källor för att minimera den ovan nämnda risken. Vidare avser 
författarna av studien anta en objektiv verklighetssyn och därmed inte inkorporera 
personliga åsikter eller värderingar. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I det här kapitlet beskriver författarna teorier, modeller och ämnesrelaterade termer 
vilka anses vara relevanta för studiens syfte. Kapitlet inkluderar även tidigare forskning 
kopplat till valda teorier.   För att generera en logisk uppbyggnad av relevanta teorier 
inleder författarna med en traditionell nationalekonomisk utgångspunkt som sedan 
vidareutvecklas i ett resonemang kring modellen om modern portföljteori följt av en 
diskussion rörande beteendeekonomi. Avslutningsvis beskrivs begreppet SRI ytterligare 
för att generera en djupare förståelse kring uppsatsämnet. 
 
 

3.1 The Economic Man 
  
Traditionella neoklassiska teorier inom ämnesområdet utgår oftast från begreppet ”the 
economic man” för att utforma ekonomiska modeller och teorier kring hur investerare 
agerar och motiveras. Nationalekonomen John Stuart Mill, som levde mellan 1806-1873 
(Persson, u.å), var den som myntade begreppet “the economic man”. Mill förespråkade 
utilitarismen, en etisk teori som säger att den bästa åtgärden är den som maximerar 
nyttan (Smith, 1998, s. 11). Däremot har han emellertid aldrig använt termen i sina egna 
skrifter. Första dokumenterade förekomsten av begreppet ”the economic man” återfinns 
under senare delen av 1800-talet av kritiker till Mills verk. För att reda ut hur begreppet 
myntades och vad ”the economic man” representerar har författarna till den här studien 
valt att fördjupa sig i historien bakom uttrycket. På så sätt kan en bredare bild av den 
traditionella synen på investerarbeteenden urskiljas och utvecklingen kring 
bakomliggande investeringsmotiv kan lättare kartläggas. Som beskrivs av Jevons (1871, 
s. 3-4) utgår ”the economic man” från matematiska formler och lagar som beskriver 
kvantitativa flöden mellan utbud och efterfrågan. Känslokall och enbart fokuserad på 
sin egen vinning tar ”the economic man” sina beslut. Författarna lyckas därefter 
orientera Ingram (1888, s. 142) bland de första personerna att använda begreppet ”the 
economic man” där betydelsen av begreppet grundar sig på en människa som enbart 
påverkas av två motiv; att förvärva rikedom och att undvika ansträngning. Ingram 
(1888, s. 204) riktar stark kritik till Mill’s politiska ekonomi som inte berör verkliga 
människor utan ponerar en imaginär man, ”the economic man” vars enda intresse är att 
maximera vinsten, eller som återgivet i Ingrams ”A History of Political Economy”, står 
synonymt till uttrycket ”money-making animals”. Keynes (1890, s. 60-61) påpekar att 
anledningen till varför ”the economic man” ses som egennyttig enbart grundar sig på att 
människans direkta mål i sina ekonomiska aktiviteter är att maximera vinsten till lägsta 
möjliga arbete. Keynes målade upp bilden av ”an economic man” vars aktiviteter 
bestäms av önskan om rikedom och ursprunget tillskrivs John Stuart Mills (Persky, 
1995, s. 222). Termen växte följaktligen fram av reaktioner till Mill’s politiska ekonomi 
och begreppets betydelse kan sammanfattas till en människa vars ekonomiska 
aktiviteter syftar till att skapa så hög avkastning som möjligt till så lite arbete som 
möjligt.  
 
Eftersom att traditionella teorier utgår från att människan, “the economic man”, är 
rationell, egennyttig och enbart strävar efter att maximera sin egen vinst finns det i den 
ekonomiska världen inte plats för människor att bidra med monetära medel till socialt 
ansvarstagande projekt. Ändå existerar välgörenhetsprojekt som inte ger någon 
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finansiell avkastning för människor som väljer att investera i dem. Det faktum att det 
finns människor som investerar i välgörenhetsprojekt utan vision om finansiell vinning 
går direkt emot ”the economic man” i traditionella teorier. Den typiska “economic 
man”, med sitt egennyttiga och rationella tänkande har länge dominerat i det 
ekonomiska samtalet (Hodgson, 2013, s. 1). En av grundarna till den neoklassiska 
nationalekonomin Alfred Marshall (1890), som tog ekonomi till en mer matematiskt 
formalistisk nivå, hade redan under senare delen av 1800-talet för avsikt att lyfta fram 
ekonomi som mer än matematik så att även amatörer skulle kunna ta till sig ämnet. 
Marshall har i ”Principles of Economics” presenterat en motreaktion till ”the economic 
man”, där han avvisar intentionen att ekonomiska teorier ska modellera den enskilde 
människan som en självisk räknemaskin (Bowles & Gintis, 2000, s. 1413). Marshall var 
en av sin tids mest inflytelserika ekonomer vars verk som berör ökad avkastning är 
central i nutidens endogena tillväxtteorier (Bowles & Gintis, 2000, s. 1413). Marshall’s 
tillväxteorier tar en väg mellan Ricardos klassiska produktionskostnadsteori vars mål är 
vinstmaximering (Pålsson, u.å) och Jevons marginalnytteteori som visar att den 
förväntade marginalnyttan demonstrerar människors benägenhet att betala för varor 
(Mosselmans, 2015), varifrån Marshall skapade en helhetsbild av tillgång och 
efterfrågan. Att Marshall’s teorier är fortsatt relevanta idag visar på det faktum att 
nutidens ekonomiska teorier alltmer distanserat sig från bilden av investeraren som ”the 
economic man”. Sedan begreppet myntades i slutet på 1800-talet har bilden av ”the 
economic man” väckt reaktioner. Marsden (1986) syftar med sin bok ”The End of 
Economic Man?” till att granska utvecklingen inom ekonomin som har försökt bryta sig 
loss från restriktiva och orealistiska antaganden om perfekt konkurrens. Ferber och 
Nelson (1993) skildrar ett feministiskt perspektiv på situationen och ser bortom ”the 
economic man”. Persky (1995, s. 230) menar att många forskare genom åren till en 
början har utgått från den traditionella skolan men allteftersom erkänt att människan är 
mer komplex än ”the economic man” som Mill föreslagit. Författarna vill med det här 
avsnittet visa hur traditionell teori, som i stor utsträckning fortfarande ligger till grund 
för vedertagna modeller och teorier, baserar sina antaganden på en rationell och 
egennyttig människa som inte har utrymme att bry sig om någon annan än sig själv när 
investeringar genomförs.  
 

3.2 Modern portföljteori  
 
Teorin om “the economic man” används fortfarande som referens men anses numera 
inaktuell i allt fler bemärkelser och ifrågasattes redan i mitten på nittonhundratalet. Det 
var bland andra nationalekonomen Harry Markowitz (1952) som i sin artikel “Portfolio 
Selection” menade att maximal avkastning inte nödvändigtvis är den enda motivatorn 
vid investeringsbeslut. Artikeln beskriver en ny investeringsmodell som föreslår hur den 
rationella investeraren kan använda diversifiering för att optimera sin portfölj genom att 
ta hänsyn till fler variabler. Ramverket förenar såväl statistisk fakta som logiska 
antaganden för att hjälpa investerare att skapa en portfölj och är känd under namnet 
modern portföljteori (MPT). Markowitz (1952, s. 77) föreslår inledningsvis att 
urvalsprocessen för en portfolio är uppdelad i två stadier. Det första stadiet börjar med 
investerarens egna observationer och erfarenheter vilket mynnar ut i förväntningar 
angående tillgängliga värdepappers framtida prestation (Markowitz, 1952, s. 77). Det 
andra stadiet börjar med förväntningarna om framtidens prestationer och slutar vid 
beslutsfattandet och valet av portfolio (Markowitz, 1952, s. 77). Markowitz (1952, s. 
77) förkastar således det ursprungliga antagandet som påstod att investerares 
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beslutsfattande endast utgår ifrån att maximera den förväntade avkastningen och menar 
istället att beslutsfattaren även tar hänsyn till andra faktorer. En alternativ hypotes är att 
investerarna kombinerar tankar om en bestämd variabel och en obestämd variabel för att 
skapa en portfolio. Den bestämda variabeln representeras som tidigare av den 
förväntade avkastningen medan den obestämda variabeln som bör övervägas är risken, 
vilken enligt MPT beskrivs som variansen (Markowitz, 1952, s. 77).  
 
Regeln som inkorporerar risk och ligger till grund för MPT kallas E-V regeln och 
kommer från engelskans “Expected returns - Variance of returns” (Markowitz, 1952, s. 
82). Den här moderniserade teorin menar att den rationella investeraren föredrar 
maximerad avkastning men också strävar efter att minimera variansen (Markowitz, 
1952, s. 77). Markowitz (1952, s. 79) menar vidare att “De stora talens lag” försäkrar att 
den förväntade avkastningen kommer att vara näst intill densamma som den verkliga 
avkastningen, men att samma antagande också antar att det existerar en portfolio som 
både maximerar den förväntade avkastningen samt minimerar variansen. MPT kritiserar 
det antagandet och påstår istället att investeraren måste inta en mer aktiv roll i 
beslutsfattarprocessen. Markowitz (1952, s. 79) påstår följaktligen att “De stora talens 
lag” inte är applicerbar gällande portföljer med värdepapper. E-V regeln beskriver 
istället den avvägning som investeraren därmed står inför och som betyder att den 
rationella investeraren kommer att göra det val som maximerar avkastningen och 
minimerar variansen (Markowitz, 1952, s. 82). Det innebär att valet mellan två 
portföljer med samma avkastning kommer att bli den portfölj med minst varians. På 
samma sätt kommer en portfölj med högre avkastning att väljas framför en portfölj med 
lägre avkastning, givet att variansen är densamma.  
 
Risken, som i artikeln förklaras av variansen, kan reduceras genom diversifiering (Hull, 
2015, s. 580). Genom att sprida tillgångarna mellan olika branscher av varierad 
ekonomisk karaktär kan korrelation mellan tillgångarna undvikas (Markowitz, 1952, s. 
89). Markowitz (1952, s. 79) konstaterar dock att hela risken inte kan elimineras då 
avkastningen från värdepapper är för interkorrelerade. Den portfolion med högst 
förväntad avkastning är nödvändigtvis inte den portfolion med lägst varians. I artikeln 
påstås det även existera en avvägning där investeraren kan öka den förväntade 
avkastningen genom att ta mer risk, eller minska risken genom att uppoffra viss 
förväntad avkastning (Markowitz, 1952, s. 79).  
 
Beslutsprocessen gällande hållbara fonder innebär att investeraren implicerar negativ 
screening, det vill säga aktivt väljer bort bolag som sysslar med exempelvis vapen, 
tobak, alkohol eller har en produktion som skadar miljön. Trinks och Scholten (2017, s. 
202) föreslår att negativ screening kan påverka den riskjusterade avkastningen negativt. 
Resultatet av studien tyder på att investeringar i hållbara värdepapper kan resultera i 
sämre ekonomiskt resultat (Trinks & Scholtens, 2017, s. 198) på grund av att bolag 
väljs bort, vilket begränsar utbudet av tillgängliga tillgångar och därmed möjligheterna 
för diversifiering. Följaktligen beskrivs att negativ screening kan medföra 
alternativkostnader (Trinks & Scholtens, 2017, s. 193). Även studien genomförd av 
Capelle-Blancard och Monjon (2014, s. 516) finner stöd för att en högre screening 
intensitet minskar den riskjusterade avkastningen som en följd av att hela branscher 
exkluderas ur samplet, däremot håller resultatet enbart vid sektorspecifika 
urvalskriterier.  
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Enligt ovanstående resonemang leder valet att investera hållbart till mindre 
diversifieringsmöjligheter. Det innebär i sin tur att den potentiella avkastningen 
påverkas negativt som följd av att urvalet av tillgängliga fonder minskar. Om 
avkastningen påverkas negativt som en konsekvens av att välja hållbara investeringar 
borde det implicera att investerare har en högre betalningsvilja för SRI-fonder än 
konventionella fonder alternativt att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder. 
Markowitz (1952) menar att den rationella investeraren vill maximera avkastningen 
men dessutom är ovillig att ta risk. Författarna av den här studien ifrågasätter 
användandet av MPT som förklaringsgrund och föreslår att appliceringen av teorin kan 
behöva moderniseras. Det är möjligt att investeraren tar hänsyn till flera faktorer än de 
två tidigare nämnda. Är inte betalningsviljan högre för SRI-fonder än för konventionella 
fonder föreslår författarna att det kan existera ytterligare en dimension av vinstmotivet 
för individer till att investera hållbart, nämligen att SRI-fonder är billigare än 
alternativet. Om så är fallet bör appliceringen av MPT som förklaringsgrund förnyas för 
att även inkludera variabeln avgift i modellen. Är det billigare att investera hållbart 
bedömer författarna av den här studien att det är ett sannolikt antagande att 
fondavgifterna enskilt tas i beaktning vid beslutsprocessen. Den här studien ämnar 
därför undersöka fondavgiftens betydande med hänsyn tagen till avkastning samt risk.  
 

3.3 Beteendeekonomi 
 
Harry Markowitz belönades med nobelpriset i ekonomi år 1990. Fram tills dess utgick 
teorierna inom finansiell ekonomi från att investeraren var rationell. År 2002 vann 
Daniel Kahneman nobelpriset i ekonomi för sitt arbete om psykologisk ekonomi och 
anses därmed vara en av grundarna till vad som idag kallas för beteendeekonomi. 
Beteendeekonomi kombinerar beteendemässiga och kognitiva psykologiska teorier för 
att studera hur individer fattar ekonomiska beslut i praktiken (Baker & Nofsinger, 2010, 
s. 3). Till skillnad från de tidigare traditionella nationalekonomiska antagandena 
diskuteras nu oegennyttigt beteende samt individens begränsade rationalitet (Baker & 
Nofsinger, 2010, s. 4).  I verkligheten är människan inte rationell utan fattar beslut 
baserat på fördomar som inte återspeglar verklig fakta samt låter känslor driva 
bestämmanden. Av den anledningen kan det vara viktigt att observera människors 
faktiska ageranden snarare än studera individers personliga uppfattning om denna.  
 
Kahneman och Tversky (1979) beskriver i artikeln “Prospect Theory: An Analysis of 
Decision Under Risk” hur människor väljer mellan probabilistiska alternativ som 
innebär risk och där sannolikheten för utfallen är kända. Teorin kallas för prospect 
theory, eller på svenska för prospektteorin, och utvecklades vidare år 1981 och slutligen 
år 1992. Teorin implicerar att när individen står inför val som medför risk uppvisas flera 
effekter som är oförenliga med de traditionella antagandena (Kahneman & Tversky, 
1979, s. 263). Människor tycks framförallt undvika resultat som enbart nås med viss 
sannolikhet framför resultat som erhålls med säkerhet (Kahneman & Tversky, 1979, s. 
265), vilket ger stöd till Markowitz teori som beskriver investeraren som riskavers. För 
att förenkla valet mellan olika alternativt verkar människor även bortse från de 
komponenter som alternativen delar och istället fokusera valet på det som skiljer dem åt 
(Kahneman & Tversky, 1979, s. 271). Det kan skapa inkonsekventa preferenser då 
alternativen kan delas upp efter gemensamma och skilda komponenter på mer än ett 
sätt. Prospektteorin antar att förluster och vinster värderas olika och att individer 
därmed fattar beslut baserat på upplevda vinster snarare än upplevda förluster 
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(Kahneman & Tversky, 1979, s. 263). Det innebär att valet mellan två likadana 
portföljer, men där en presenteras i termer av potentiell vinst och den andra presenteras 
utifrån potentiell förlust, kommer att falla på den förstnämnda. Vidare beskrivs 
värdefunktionen som normalt konkav för vinster och vanligen brantare samt konvex för 
förluster, vilket i nästa steg tolkas som att övertag av låga sannolikheter kan öka 
attraktiviteten för både försäkring och för spel (Kahneman & Tversky, 1979, s. 287). 
 
Beteendeekonomi anses ha praktisk användning i marknadsföring, försäljning och 
investeringar vilket har genererat ett stort intresse för området och skapat en stor 
forskningsbas. En fördel med perspektivet är att det förklarar hur investerare faktiskt 
beter sig, istället för MPT som fokuserar på hur investerare borde bete sig (Curtis, 2004, 
s. 17). Liksom andra former av psykologisk forskning delar beteendeekonomin vissa 
svårigheter. Människor är komplexa att undersöka. Det faktum att individen har 
kännedom om att denne är involverad i ett experiment kan innebära att personen 
omedvetet beter sig annorlunda i experimentet jämfört med en verklig situation (Curtis, 
2004, s. 17). Experiments resultat kan också påverkas av specifika förväntningar av 
studien alternativt av personerna som deltar i undersökningen, vilka kan vara partiska i 
somliga frågor (Curtis, 2004, s. 18). Det här är bara några av de svårigheter som 
uppdagas när människor inte längre antas vara rationella nyttomaximerare. 
Diskussionen kring vilket perspektiv som bör intas är därmed ytterst aktuell. Curtis 
(2004, s. 21) anser att beteendeekonomi erbjuder bäst insikter gällande hur investerare 
faktiskt agerar och att modern portföljteori genererar den bästa kunskapen om huruvida 
kapitalmarknaden fungerar i verkligheten. Utifrån det resonemanget vore det förslagsvis 
fördelaktigt att kombinera dem båda om syftet är att skapa en optimal portfölj. Att 
beakta studiens syfte anses följaktligen fundamentalt för att avgöra vilka grundval 
analysen bör utgå ifrån gällande människosyn och andra antaganden. Likaså bör den 
praktiska metoden noggrant övervägas. Eftersom att studiens huvudsakliga syfte är att 
studera om SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, allt annat lika, för att i 
nästa steg diskutera huruvida lägre avgifter kan vara ytterligare ett motiv för individer 
att investera hållbart lämpar sig en irrationell människosyn. Analysen är även 
genomförbar med en rationell människosyn, men då riskerar resultatet att gå miste om 
potentiella förklaringsvariabler vilket författarna försöker undvika. Författarna ämnar 
förklara ett finansiellt beteende som möjligtvis inte grundar sig i vinstmaximering, 
vilket de tidigare traditionella teorierna förutsätter. Vidare kommer författarna av den 
här studien empiriskt att testa och analysera faktisk data, vilket implicerar att 
investerares faktiska beteende undersöks, snarare än hur investerare borde bete sig. 
Genom att granska hur investerare redan har placerat kapital i fonder undviks 
människopåverkan trots att en begränsad rationalitet proponeras. Det styrker valet av 
människosyn och påvisar vikten samt aktualiteten av ovanstående diskussion.  
 

3.4 Socially Responsible Investment  
 
Att noga överväga miljömässiga, sociala och etiska konsekvenser i sina investeringar är 
vad som kallas för Socially Responsible Investments, förkortat SRI (Blowfield & 
Murray, 2011, s. 230). Blowfield & Murray (2011, s. 232) menar att principen om 
socialt ansvarsfulla investeringar härstammar från judiska, kristna och muslimska 
traditioner som förespråkar fredliga handlingar och vill avstå affärsmetoder som medför 
att andra medmänniskor far illa. Det är allmänt känt att ökningen av investeringar i SRI-
fonder varit stor under det senaste årtiondet, vilket kan antas härledas av ett växande 
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intresse för hållbarhetsfrågor inom investeringar och finansiering. Hofmann, Penz och 
Kirchler (2009, s. 103) skriver i sin artikel, som behandlar förståelsen av marknaden 
med etiska investeringar ur ett forskningsperspektiv, att trots det ökade intresset för 
hållbara och ansvarsfulla investeringar råder en oklarhet vad gäller benämningen för 
denna form av investeringar. Författarna till den här studien är medvetna om att 
ansvarsfulla-, etiska-, hållbara- och miljömässiga investeringar både kan användas 
synonymt men även innehålla skiljaktigheter. En etiskt inriktad fond har exempelvis 
inte utgett sig för att specifikt fokusera på miljömässiga investeringar och kan därför 
innehålla negativa miljöaspekter som inte skulle vara godkända om fonden utgett sig för 
att vara en miljöfond. SRI-fonder är ett samlingsnamn för de fonder som innehar någon 
av ovan nämnda inriktningar, de specifika fonderna som går under namnet SRI behöver 
därmed inte inneha alla typer av hållbara inriktningar så länge de arbetar för minst en av 
frågorna (Blowfield & Murray, 2011, s. 235). Renneboog et al. (2008, s. 1723) 
beskriver SRI som en investeringsprocess där risk och avkastning inkorporeras med 
miljömässiga, etiska och sociala aspekter. Den här studien kommer som tidigare nämnt 
att använda SRI som ett samlingsbegrepp för miljö, etik och socialt ansvarstagande 
investeringar och användas synonymt med hållbara investeringar. 
 
Det pågår en diskussion som implicerar frågan om huruvida hållbara investerare, till 
skillnad från konventionella investerare, innehar ett vidare motiv än finansiell 
avkastning när de genomför investeringar i SRI-fonder. En central fråga i diskussionen 
är huruvida beslutet att investera hållbart präglas av icke-finansiella kriterier 
(Renneboog, 2008, s. 1723). Derwall et al. (2011, s. 2137) menar att SRI fyller syftet 
för de vinstsökande investerarna i deras jakt på traditionell finansiell rikedom. Om så är 
fallet, att hållbara investeringar ger god finansiell avkastning samtidigt som följderna av 
det hållbara arbetet är positivt för världens etiska, miljömässiga och/eller sociala klimat 
skulle samtliga parter dra fördel av SRI-fonder i förhållande till konventionella fonder. 
Om beteendet hos hållbara investerare är detsamma som hos konventionella investerare 
och de beter sig enligt vad traditionell investeringsteori förutsätter, skulle hållbara 
investeringar enbart existera på grund av att det ger möjlighet till högre avkastning för 
samma risknivå eller motsvarande avkastning till lägre risk (Beal et al., 2005, s. 67). 
Ytterligare ett motiv till hållbara investeringars existens skulle i den här meningen 
kunna vara att de erbjuder en lägre avgift än konventionella fonder, då det skulle bidra 
till maximerad nytta hos investerarna ifall att avkastning, risk och övriga variabler inte 
divergerar. Finns dimensioner i det motiv som ligger till grund för att investera i 
hållbara fonder vill författarna undersöka det eftersom att det inte gjorts tidigare. Att 
jämföra avgifterna mellan SRI-fonder och konventionella fonder, allt annat lika, bidrar 
till forskningen om hur motivet till att investera hållbart ser ut. Visar det sig att avgiften 
för SRI-fonder är högre än för konventionella fonder, allt annat lika, skulle författarna 
kunna dra slutsatsen att de som investerar i SRI-fonder har högre betalningsvilja än de 
som investerar i konventionella fonder. Tyder resultatet på det faktum att det existerar 
ett negativt samband mellan fondernas hållbarhetsvärde och avgifter, allt annat lika, 
skulle det kunna innebära att ytterligare en dimension av vinstmotivet förekommer. 
Resultatet av regressionsanalysen kommer att bidra till logisk inferens och ligga till 
grund för en fortsatt diskussion.   
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3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 
The Economic Man  

• Utgångspunkten är matematiska formler och lagar som beskriver kvantitativa 
flöden mellan utbud och efterfrågan.  

• Teorin grundar sig på en människa som enbart påverkas av två motiv; att 
förvärva rikedom och att undvika ansträngning. 

• Investeraren ses som en rationell nyttomaximerare.  
 
Modern portföljteori 

• En rationell investerare vill maximera sin avkastning och samtidigt minimera 
risken.  

• Förklarar att risken kan reduceras genom diversifiering.  
• Valet att investera hållbart leder till mindre diversifieringsmöjligheter vilket i sin 

tur innebär att den potentiella avkastningen påverkas negativt som följd av att 
urvalet av tillgängliga fonder minskar. 

• Modern portföljteori fokuserar på hur investerare borde bete sig.  
 
Beteendeekonomi 

• Beteendeekonomi kombinerar beteendemässiga och kognitiva psykologiska 
teorier för att studera hur individer fattar ekonomiska beslut i praktiken.  

• Prospect Theory beskriver hur människor väljer mellan alternativ som medför 
risk och där sannolikheten för utfallen är kända. Teorin implicerar att människan 
fattar beslut baserat på det potentiella värdet av vinster respektive förluster 
snarare än slutresultatet.  

• Beteendeekonomi fokuserar på hur investerare faktiskt beter sig.  
 
Socially Responsible Investment  

• SRI-fonder är ett samlingsnamn för miljö, etik och socialt ansvarstagande 
investeringar och användas i studien synonymt med hållbara investeringar. 

• En central fråga rör huruvida SRI kan fylla syftet för de vinstsökande 
investerarna i deras jakt på traditionell finansiell rikedom.  
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4. Tidigare empirisk forskning 
 
 
Kapitlet redovisar tidigare forskning i ämnesområdet som rör motivet till att investera 
hållbart. Det finns ett flertal studier som behandlar området, men ingen tidigare studie 
har motsvarande problemformulering eller exakta syfte som den här studien. Det här 
kapitlet presenterar en sammanfattning av tolv utvalda studier som författarna anser 
vara relevanta för ämnet. Vidare i kapitlet ges en övergripande bild av samtliga studier 
som tagits upp i avsnittet genom en sammanfattande tabell, se tabell 1. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt där författarna riktar kritik till tidigare forskning och föreslår 
förbättringsområden. 
 
 
Studiens huvudsakliga syfte är att studera om SRI-fonder är billigare än konventionella 
fonder, allt annat lika. Författarna har inte funnit någon lämplig forskning kring 
fondernas avgifter, vilket är anledningen till att det inte inkluderas i det här avsnittet. Då 
den här studien granskar diskussionen kring motivet till att investera hållbart genom att 
undersöka individers faktiska beteende, kan det till viss del vara av intresse för 
författarna att bilda sig en uppfattning om individen som investerar hållbart. Bland de 
första forskarna att undersöka individen bakom den hållbara investeraren, eller som de 
kallar det, den socialt ansvarsfulla investeraren, var Rosen, Sandler och Shani. År 1991 
publicerades studien som presenterar forskarnas svar på frågor som berör vem den 
hållbara investeraren är, vad som skiljer den individen från andra konventionella 
investerare och hur homogen gruppen av socialt ansvarsfulla investerare är (Rosen et 
al., 1991, s. 222). Genom att använda sig utav postenkäter sända till ett urval på 4000 
objekt, med ett gensvar på ungefär 37 procent, undersökte forskarna de hållbara 
investerarnas demografi, attityder och beteende för att kunna dra slutsatser om den 
socialt ansvarsfulla investeraren som individ (Rosen et al., 1991, s. 226). Det som 
framgår av studien är att respondenterna oftast anger miljö- och arbetsrättsliga aspekter 
som vad som definierar ett socialt ansvarstagande beteende. De hållbara investerarna 
investerar i företag som stödjer sociala mål, exempelvis att minska miljöförstöringen, 
vilket går hand i hand med den här studiens definition av hur SRI ska klassificeras. 
Rosen et al. (1991, s. 227) presenterar ett resultat som visar att jämfört med 
konventionella investerare är socialt ansvarstagande investerare yngre, bättre utbildade 
och har en lägre genomsnittlig årlig hushållsinkomst. Att hållbara investerare i 
genomsnitt har en lägre inkomst än konventionella investerare ser författarna till den här 
studien som aktuellt i diskussionen kring ett ytterligare motiv till att investera hållbart, 
där avgifterna har en betydande roll. 
 
Rosen och Sandlers (1991) undersökning anses vara betydande att inkludera i studien då 
de var bland de första forskarna som försökte definiera och förklara den hållbara 
investeraren. Att finna motivet till varför individer väljer att investera hållbart genom att 
studera människan var därefter länge ett välanvänt tillvägagångssätt. Den resterande 
forskningen som studien bygger på är dock hämtad från år 2000 och framåt för att öka 
studiens aktualitet, tillförlitlighet samt trovärdighet. Författarna av studien anser att 
tidsenlig information är av stor betydelse för att öka värdet av studiens resultat och 
användbarhet.  
 
Under år 2000 genomfördes en studie av Lewis och Mackenzie, vilken utgick från det 
generella antagandet att individers val av portfolio baseras på två ekonomiska faktorer 
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nämligen risk och avkastning (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 180). Studien är baserad på 
ett flertal frågeställningar angående huruvida ekonomiskt beslutsfattande motiveras av 
moraliska åtaganden och genomfördes via en enkätundersökning som besvarade av 
1146 enskilda etiska investerare (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 182). Undersökningen 
ämnade bland annat besvara frågor som vem den etiska investeraren är, hur stor 
proportion dessa investerar hållbart, vilket pris de är beredda att betala för hållbarhet 
samt om dessa individers svar kan betraktas som extremvärden av de resterande (Lewis 
& Mackenzie, 2000, s. 181). I studien framgick det att så kallade etiska investerare 
också ägde konventionella investeringar (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 184). Resultaten 
från enkätstudien visade att över 42 procent av de etiska investerarna ansåg att deras 
etiska investeringar ger lägre avkastning än de konventionella och även att nästan 19 
procent av de svarande ansåg att dessa investeringar var mer riskfyllda (Lewis & 
Mackenzie, 2000, s. 183). Majoriteten svarade att de skulle behålla sin etiska portfolio 
oförändrad, även om det endast skulle generera en avkastning på åtta procent ställt mot 
möjligheten att investera i en oetisk portfölj med avkastning på tio procent (Lewis & 
Mackenzie, 2000, s. 184). Lewis och Mackenzie (2000) menar att dessa preferenser är 
orelaterade till proportionen som är etiskt investerade, vilket tyder på att det inte finns 
någon enkel avvägning mellan ideologi och vinst. De föreslår därför att “the economic 
man” ur ett samhälleligt perspektiv är ett mer användbart antagande vid ekonomiska 
analyser och beslutsfattanden snarare än en universell verklighet (Lewis & Mackenzie, 
2000, s. 186). Den här studien tyder alltså på att etiska investerares motiv handlar om 
socialt ansvarstagande snarare än finansiell avkastning. Det finns dock ett antal aspekter 
som bör ifrågasättas, dels metoden och dels urvalet. Forskningsstudien använder enkäter 
som undersökningsmetod vilket ger deltagarna möjlighet att besvara frågeställningarna 
utefter individuella moraliska värderingar istället för faktiska beteenden. Forskarna har 
dessutom valt att enbart inkludera etiska investerare i studien. Med hänsyn till den här 
studien skulle resultatet av Lewis och Mackenzies undersökning innebära att etiska 
investerare inte tar hänsyn till avgifter, utan skulle investera etiskt trots att avgifterna 
visar sig vara högre än för konventionella fonder.  
 
Vidare publicerade Lewis och Mackenzie tillsammans med Webley (2001) en studie 
med en experimentell metod där syftet var att undersöka vad som skiljer hållbara 
investerare, som i studien benämns som etiska investerare, från konventionella 
investerare genom att undersöka deras beteende med hjälp av rollspel. Till skillnad från 
tidigare forskningsstudier är Webley et al. (2001, s. 39) de första att använda sig utav 
riktiga investerare. 56 personer deltog i studien, 28 hållbara investerare och 28 
konventionella investerare (Webley et al., 2001, s. 29). Experimentet utspelade sig i en 
miljö utformad att efterlikna verkligheten i så hög grad som möjligt där investerarna 
utförde hypotetiska investeringar i ett dataprogram, besvarade frågor efter olika 
scenarion som inträffade i den fiktiva världen samt vidtog åtgärder baserade på deras 
egna individuella uppfattningar och beslut efter vad som inträffade. Resultaten visade 
att konventionella investerare totalt sett investerade mer pengar än vad hållbara 
investerare gjorde, samtidigt som de även i större grad valde investeringar med högre 
risk (Webley et al., 2001, s. 35). Vad forskarna fann som överraskande var att trots att 
en etisk fond presterade dåligt tappade den inte de etiska investerarnas intresse, tvärtom 
ökade en majoritet av de etiska investerare sitt innehav i den etiska fonden då 
avkastningen underpresterade (Webley et al., 2001, s. 36). Studien visade även att då en 
etisk skandal inträffade lämnade nio av tio hållbara investerare sina etiska investeringar 
och att hållbara investerare reagerade starkare på förbättrad prestanda av hållbara fonder 
än vad konventionella investerare gjorde (Webley et al., 2001, s. 37).  
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Slutsatserna som diskuteras av forskarna landar i att hållbara investerare baserar sina 
investeringar på identitet och ideologier om socialt ansvarstagande snarare än finansiell 
avkastning just på grund av att de ökar sina hållbara investeringar, trots att avkastningen 
inte är i linje med det förväntade. Diskussionen om huruvida det är en del av 
investerarnas plan att öka sitt innehav då den finansiella prestationen går ner tas upp i 
diskussionen, men utesluts senare med hänvisning till att både etiska och konventionella 
investerare minskar sina konventionella innehav då dessa har negativ finansiell 
avkastning. De motiv som nämns genomgående i tidigare forskning berör mestadels 
huruvida hållbara investerare väljer att investera i SRI med avkastning som motiv 
alternativt att göra gott. Webley, Lewis och Mackenzie menar att motivet till att 
investera hållbart inte har med avkastningen att göra.  
 
Diskussionen som fokuserar på att förklara motivet till att investera hållbart genom 
finansiell avkastning alternativt socialt ansvarstagande fortsatte år 2005 av Beal, Goyen 
och Phillips (2005). En växande mängd forskning bekräftar att investerare inte beter sig 
på det sätt som traditionell finansteori normalt förutsätter (Beal et al., 2005, s. 66-68). 
Forskarna föreslog vidare tre motiv för etiska investeringar, nämligen ekonomisk 
avkastning, icke monetär avkastning samt social förändring (Beal et al., 2005, s. 69). 
Studien bygger på en omfattande litteraturgenomgång som ligger till grund för studiens 
ändamål, närmare bestämt att föreslå en modell för avvägningen mellan de tre motiven. 
Forskarna menar att det inom den teoretiska referensramen finns potentiella 
avvägningar för investeraren att överväga. Investeraren kan behandla den psykiska 
avkastningen från etiska investeringar som likvärdig med en spelares tillfredsställelse av 
ovissheten i att delta i ett spel, investeraren kan inkludera den uppfattade nivån av etik i 
investeringen i nyttofunktionen, investeraren kan behandla den psykiska avkastningen 
från en etisk investering som likvärdig med den lycka eller det välbefinnande som 
härrör från andra ansträngningar (Beal et al., 2005, s. 72). Beal et al. (2005, s. 76) 
föreslår att det kan förekomma en avvägning mellan finansiell och psykisk avkastning 
för investerare, där psykisk avkastning kan ses som en ökning av lycka. Resultatet av 
litteraturstudien tyder på att olika investerare kan ha olika motiv för att investera 
hållbart, där faktorer som ökad lycka och upplevd spänning vid att delta bör beaktas 
(Beal et al., 2005, s. 76). Litteraturstudien genomförd av Beal et al. föreslår därmed att 
andra faktorer än enbart finansiell avkastning och socialt ansvarstagande kan ligga till 
grund i investerares beslutfattningsprocess, vilket även är utgångspunkten för den här 
studien.  
 
Till skillnad från Beal et al. har Vyvyan, Ng, och Brimble (2007) publicerat en studie 
vars resultat visar på att motivet till att investera hållbart grundar sig i den finansiella 
prestationen. Studien baseras på en enkätundersökning där 318 respondenter av 2000 
potentiella objekt svarade på frågorna som behandlades. Precis som Rosen et al. (1991) 
presenterade i sin studie har Vyvan et al. (2007, s. 372) visat att snittet av de som 
investerar hållbart har högre utbildningsnivå än de konventionella investerarna. 
Däremot skiljer sig de två studierna åt vad gäller ålder och inkomst. Vyvyan et al. 
(2007, s. 372) fann att majoriteten av respondenterna som var mer aktiva i miljöfrågor 
var äldre och hade högre inkomst samt att det är denna demografiska grupp som är mest 
villiga att investera i SRI. Slutsatsen för studien landar i att den viktigaste faktorn vid 
hållbara investeringar, liksom för konventionella investeringar, i första hand handlar om 
prestanda. Vinstmaximering och finansiell avkastning går före övriga faktorer såsom 
investerarens attityder och ideologier (Vyvyan et al., 2007, s. 377). 
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Som beskrivits i ovanstående stycke säger resultaten från studien av Vyvyan et al. 
(2007) att äldre personer och personer med högre inkomst är mer aktiva i miljöfrågor 
och mer villiga att investera i SRI, vilket motsäger tidigare forskning inom området. 
Författarna till den här studien finner ett mönster i tidigare forskning vad gäller de 
förklarande variabler som lyfts fram i studierna. Mönstret tyder på en icke konsekvent 
slutsats vad gäller vilka faktorer som förklarar motivet bakom investeringsbeteendet. 
Beträffande slutsatsen för studien av Vyvyan et al. (2007) så rör det på samma sätt som 
i annan forskning frågan om socialt ansvarstagande eller avkastning, där slutledningen i 
det här fallet landar i den finansiella prestationen, men i andra fall landar i ideologin om 
socialt ansvarstagande. Ovanstående resonemang väcker ett intresse hos författarna att 
gräva än djupare i vad som kan förklara det faktiska motivet till att investera hållbart.  
 
År 2007 presenterades en studie genomförd av Koellner, Suh, Weber, Moser och Scholz 
vars syfte var att utveckla ett mått för att mäta den ekologiska prestandan för fonder. 
Studiens syfte skiljer sig markant från resterande forskning som har inkluderats i den 
här studien, men författarna anser att perspektivet bidrar med ytterligare en förgrening 
som kan öka förståelsen för investerarnas vetenskap om en fonds faktiska hållbarhet. 
Studien omfattar totalt 26 fonder och baseras på en jämförelse mellan 13 fonder som 
förvaltas i enlighet med fastställda hållbarhetsmål och 13 konventionella fonder 
(Koellner et al., 2007, s. 43). Resultatet visade att portfolion med hållbara fonder 
presterade bättre gällande miljöbetyg och orsakade mindre skador avseende 
miljöpåverkan (Koellner et al., 2007, s. 48). Den observerade skillnaden mellan hållbara 
och konventionella fonder var dock mindre än vad som förväntades, däremot avgav 
företag som inkluderas i hållbara fonder lägre växthusgaser och förbrukar mindre energi 
än företag kopplade till konventionella fonder (Koellner et al., 2007, s. 52). Om 
skillnaden avseende miljöpåverkan mellan hållbara respektive konventionella fonder är 
små och investerare har kännedom om det innebär det en lägre sannolikhet för att 
motivet till att investera hållbart är socialt ansvarstagande. Istället ökar möjligheten för 
att investerare faktiskt tar hänsyn till andra faktorer i beslutsprocessen.  
 
Även Renneboog, Horst och Zhang (2008, s. 1723) ifrågasatte huruvida investerare är 
motiverade av icke finansiella motiv. Genom att sammanställa en omfattande 
litteratursökning av såväl gammal som ny forskning undersökte forskarna investerares 
motiv till att investera hållbart (Renneboog et al., 2008, s. 1723). Forskarna diskuterar 
bland annat om SRI-investerare bryr sig mindre om finansiella resultat jämfört med 
konventionella investerare samt om dessa två kategoriers investeringsprocess skiljer sig 
åt (Renneboog et al., 2008, s. 1724). På samma sätt diskuterar forskarna för 
litteratursammanfattningen huruvida prestationen för SRI-fonder skiljer sig från 
konventionella fonders prestationer och vad som är av egentlig vikt för investerarna 
(Renneboog, et al., 2008, s. 1737). Den viktigaste slutsatsen av litteraturstudien är att, 
trots utbudet av studier som gjorts om SRI, finns fortfarande många problemkomplex 
som återstår att reda ut (Renneboog et al., 2008, s. 1740). Renneboog et al. (2008) 
konfirmerar med sin litteraturstudie syftet med den här studien, att undersöka 
sambandet mellan andra motiv än de som tidigare testats.  
 
År 2009 genomfördes nästa studie som undersöker individers motiv till att investera 
hållbart från de två perspektiven ekonomisk avkastning och socialt ansvarstagande. 
Studien genomfördes av Nilsson och utgick från ett klusterurval som omfattande 563 
socialt ansvarsfulla investerare som baserat på deras åsikter gällande betydelsen av 
ekonomiskt avkastning och socialt ansvarstagande i investeringsbeslut delades in i 
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grupper (Nilsson, 2009, s. 14). Forskaren identifierade tre segment av investerare, de 
som värderade finansiell avkastning framför socialt ansvarstagande, de som värderade 
socialt ansvarstagande över finansiell avkastning och de som värderade båda 
variablerna lika högt (Nilsson, 2009, s. 20). Till skillnad från åtskilliga tidigare studier 
var forskaren öppen för det faktum att motivet hos socialt ansvarsfulla investerare som 
baserades på underliggande preferenser i deras investeringsbeteenden kunde vara 
heterogena. Det i motsats till att behandla socialt ansvarsfulla investerare som en 
homogen grupp. Det största segmentet bestod av de som intresserade sig av både 
avkastning och ansvarstagande (Nilsson, 2009, s. 20). Enligt studiens resultat visade 
den gruppen störst förtroendet för SRI och trodde samtidigt i viss mån att en persons 
agerande för att lösa sociala och miljömässiga frågor kunde göra skillnad (Nilsson, 
2009, s. 23). Det här segmentet visade sig ha mest och längst erfarenhet av SRI-fonder 
och majoriteten bestod av kvinnor (Nilsson, 2009, s. 23). Gruppen beskrevs även vara 
den som innehöll flest högutbildade investerare (Nilsson, 2009, s. 23). Segmentet som 
främst koncentrerade sig på avkastning är den som handlade mest på börsen och enligt 
studiens resultat visade sig ha minst förtroende för SRI-fonder (Nilsson, 2009, s. 24). 
Det sista segmentet som värderade ansvarstagande bestod också främst av välutbildade 
kvinnor och resultatet visade att de inte intresserade sig nämnvärt för avkastning hos 
ansvarstagande investeringar (Nilsson, 2009, s. 24). Studien fokuserade alltså på att 
finna oberoende variabler som kunde förklara om investerarnas motiv beror på 
finansiell avkastning, socialt ansvarstagande eller dem båda. Liksom tidigare studier 
fann Nilsson (2009) stöd för att det var till synes mer vanligt att kvinnor prioriterade 
socialt ansvarstagande. Forskaren nämnde dock inte ytterligare segment av potentiella 
anledningar till motiv, vilket författarna av den här studien ämnar undersöka. 
 
Medan Nilsson (2009) fokuserade på att identifiera investerarna i olika segment 
undersökte Jansson och Biel (2011) skillnader i motiv till att fatta hållbara-, etiska- 
och/eller socialt ansvarsfulla investeringsbeslut i redan definierade grupper av 
investerare. Studien genomfördes som en enkätundersökning och baserades på svar från 
60 anställda från 19 värdepappersfonder, 453 privatpersoner och 71 institutionella 
investerare i Sverige (Jansson & Biel, 2011, s. 137). Därefter jämförde forskarna svaren 
mellan grupperna av investerare för att undersöka eventuella skillnader. Resultatet 
visade att samtliga grupper antog att avkastningen för hållbara investeringar var lägre än 
för konventionella investeringar på kort sikt (Jansson & Biel, 2011, s. 139). 
Institutionella investerare motiverades enligt studien av minskad finansiell risk, medan 
privatinvesterare och fondförvaltare motiverades av långsiktigt högre avkastning 
(Jansson & Biel, 2011, s. 141). Fondförvaltare tycktes enbart värdera den högre 
avkastningen, medan privata och institutionella investerare även motiverades av 
transcendenta värden (Jansson & Biel, 2011, s. 141). Vidare menade forskarna att 
eftersom resultaten visade hur investeringsinstitutionerna tenderade att underskatta 
betydelsen av de miljömässiga, etiska och sociala aspekterna för investerare, fanns även 
en risk för att den potentiella marknaden för hållbarhet också skulle underskattas 
(Jansson & Biel, 2011, s. 141). Studiens resultat tyder på att olika investerares motiv 
kan urskiljas, vilket innebär att det inte finns ett entydigt svar om huruvida finansiell 
avkastning alternativt socialt ansvarstagande är den drivande faktorn för valet att 
investera hållbart. Förslagsvis borde det därför handla om en avvägning mellan de två 
motiven eller möjligtvis än fler motiv.  
 
Samma år publicerades en studie genomförd av Derwall, Koedijk och Horst (2011) som 
undersökte huruvida värdet för aktier påverkar priset, genom att utföra en empirisk 
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analys av data omfattande aktieinformation mellan år 1992-2008. Forskarna 
formulerade två hypoteser som därefter testades (Derwall et al., 2011, s. 2138). 
Forskarna klassificerade investerarna i två segment och härledde vidare att det 
värdedrivna segmentet använde sig av negativ screening för att undvika konventionella 
aktier, medan det vinstdrivande segmentet använde positiv screening (Derwall et al., 
2011, s. 2137). Resultatet tyder på att det vinstdrivna segmentet kunde tjäna abnormala 
avkastningar på SRI-investeringar på kort sikt, men att dessa vinstgenererande 
möjligheter inte fortsatte på lång sikt (Derwall et al., 2011, s. 2144). Den traditionella 
synen är att värdedrivna investerare prioriterar den icke-finansiella nyttan de får från att 
investera i en SRI-fond framför den monetära avkastningen. På senare tid anses SRI 
vara en vinstsökande strategi, som liksom konventionella investeringar har ett 
ekonomiskt syfte (Derwall et al., 2011, s. 2137). Forskarna föreslår följaktligen att SRI-
investerare kan motiveras av både vinst och värde, vilket författarna av den här studien 
definierar som finansiell avkastning och socialt ansvarstagande, och väljer eller väljer 
bort investeringar beroende av drivkraft. Inte heller den här studien nämner några 
ytterligare potentiella motiv till hållbara investeringar.  
 
År 2016 presenterades ytterligare en studie som genomfördes med syfte att undersöka 
olika typer av investerares motiv till att investera hållbart. Studien är baserad på en 
enkätundersökning som besvarades online av tyska fondsparare och genomfördes av 
Wins och Zwergel (2016). Forskarna utförde en empirisk analys för att undersöka 
skillnader mellan tre segment av investerare, nämligen hållbara fondsparare samt 
konventionella fondsparare som antingen är generellt intresserade att investera i 
hållbara fonder eller saknar intresse (Wins & Zwergel, 2016, s. 53). Resultatet tyder på 
att hållbara fondsparare är relativt lika konventionella fondsparare som är intresserade 
av att investera hållbart men skiljer sig markant från konventionella fondsparare som 
bara överväger att investera hållbart (Wins & Zwergel, 2016, s. 94). Samtliga segment 
är överens om att hållbara handlingar av ett bolag påverkar aktiekursen positivt, men att 
hållbara fonder presterar sämre än konventionella fonder (Wins & Zwergel, 2016, s. 
94). Vidare tyder resultatet på att hållbara investerare bryr sig mer om icke finansiella 
faktorer än finansiella faktorer (Wins & Zwergel, 2016, s. 95). Resultatet visar även att 
gifta kvinnor med barn oftast tillhör gruppen av hållbara investerare (Wins & Zwergel, 
2016, s. 94).  
 
En studie av Pilaj (2017) tillämpar insikter från beteendeekonomi och ”Nudge Theory” 
(knuff-teori) för att främja hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI). SRI ger 
möjlighet att uttrycka och främja etiska värden via val av finansiella instrument, men 
trots att beslutsfattare har försökt att uppmuntra ett ökat deltagande i SRI har de flesta 
privata investerare valt att behålla en konventionell investeringsmetodik (Pilaj, 2017, s. 
743). Därför har forskaren utvecklat en konceptuell ram för att förbättra effektiviteten i 
beslutsfattande gällande SRI. Den första delen av ramen omfattar en 
överföringsmekanism som betonar betydelsen av SRI som en drivkraft för hållbar 
utveckling. Den andra delen är en modell av det enskilda beslutet för eller emot SRI. 
Ramverket föreslår att låg efterfrågan av SRI är ett fall av 
beteendemarknadsmisslyckande och att ”nudging” (knuffande) är ett lämpligt verktyg 
för att demontera beteendebarriärer för SRI. Pilaj (2017, s. 745) diskuterar även ”the 
economic man”, eller som fenomenet benämns i studien: “homo economicus”, som 
representerar en människa vars intentioner alltid är att maximera sin nytta. Teorin om 
”the economic man” diskuteras av författarna mer djupgående under kapitlet som rör 
den teoretiska referensramen för den här studien. Pilaj (2017, s. 745) menar att teorin 
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om ”the economic man” inte fungerar i realiteten då beteendeforskare har betonat att 
denna modell tenderar att bli vilseledande. ”The economic man” begår inga misstag 
eller känslomässiga snedsteg, vilket en normal människa gör. En normal människa kan 
vara impulsiv och orealistiskt optimistisk och därmed fatta beslut som inte är av eget 
intresse. Pilaj (2017, s. 745) menar därmed att även om investerarna är välinformerade 
och övertygade om fördelarna med en viss transaktion när det gäller SRI-verksamhet 
betyder det att detta inte kan återspeglas i deras transaktion. Slutsatsen av studien landar 
i att investerare vill ha mer än bara en maximering av vinsten. Människan eftersträvar 
utöver nyttomaximering även känslomässiga vinster och uttryckliga fördelar (Pilaj, 
2017, s. 750). Som tidigare konstaterats i det här avsnittet presenteras många motsatser i 
resultaten hos olika studier. I det här fallet fastslår forskaren att investeraren inte enbart 
styrs av den finansiella prestationen och den finansiella avkastningen. Trots att en ny 
vinkel och ett nytt ramverk presenteras i den här studien så nämns inte en tanke på att 
hållbara investeringar skulle kunna baseras på andra motiv än ideologi eller ytterligare 
dimensioner av finansiell avkastning.  
 
 

4.1 Sammanfattning av tidigare forskning  
	
Tabell 1. Sammanställning av empirisk forskning 

Författare 
(År) 

Undersöknings-
land 

Metod Undersöknings-
faktorer 

Resultat  

Rosen, 
Sandler och 
Santi (1991) 

USA Enkätundersökning Demografi 
 
Attityd 
 
Beteenden 

Hållbara investerare är 
yngre, bättre utbildade och 
har lägre genomsnittlig 
årsinkomst. 

Lewis och 
Mackenzie 
(2000)  

Storbritannien Enkätundersökning Finansiell 
avkastning 
 
Socialt 
ansvarstagande 
 
Risk 

Motivet till att investera 
hållbart är till viss 
del socialt ansvarstagande. 
Nästan hälften av de etiska 
investerarna tror att de går 
miste om avkastning 
genom att investera etiskt. 

Webley, 
Lewis och 
Mackenzie 
(2001) 

Storbritannien Experimentell 
undersökning 

Fiktiva beteenden 
 
Finansiell 
avkastning 
 

Hållbara investeringar 
görs inte med finansiell 
avkastning som motiv utan 
grundar sig på 
investerarens ideologi och 
identitet. 

Beal, Goyen 
och Phillips 
(2005) 

- Litteraturstudie Finansiell 
avkastning 
 
Icke monetär 
avkastning 
 
Socialt 
ansvarstagande 

Olika investerare kan ha 
olika motiv till att 
investera etiskt, faktorer 
såsom ökad lycka och 
upplevd spänning bör 
beaktas. Motivet kan vara 
en avvägning mellan 
finansiell och psykisk 
avkastning.  
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Vyvyan, Ng, 
och Brimble 
(2007) 

Australien Enkätundersökning Attityd 
 
Demografi 
 
Beteende 

Motivet till att investera 
hållbart är precis som för 
konventionella 
investeringar finansiell 
avkastning. 

Koellner, 
Suh, Weber, 
Moser och 
Scholz 
(2007) 

Tysk-talande 
länder 

Kvantitativ studie 
av befintlig data 

Finansiell 
avkastning 
 
Risk 

Portfolion med hållbara 
fonder presterade bättre 
gällande miljöbetyg och 
orsakade mindre skador 
avseende miljöpåverkan, 
men skillnaden är liten. 

Renneboog, 
Horst och 
Zhang 
(2008) 

Storbritannien, 
Europa, Kanada 
och Australien  

Litteraturstudie Risk 
 
Avkastning 
 
Beteende & 
Värderingar 
 

Skilda resultat i tidigare 
studier, det finns mycket 
som fortfarande återstår att 
undersöka.  

Nilsson 
(2009) 

Sverige Enkätundersökning Finansiell 
avkastning 
 
Socialt 
ansvarstagande 
 
Socio 
demografiska  
 
Beteende 
 
Attityd 
 

Tre segment av 
investerare; gruppen som 
värderar finansiell 
avkastning handlar mest 
på börsen och visar lägst 
förtroende för SRI, 
gruppen som värderar 
socialt ansvarstagande 
består främst av 
högutbildade kvinnor, 
gruppen som värderar 
båda variablerna består 
främst av kvinnor och har 
det största förtroendet för 
SRI.  

Jansson och 
Biel (2011) 

Sverige Enkätundersökning Ideologi 
 
Attityd 
 
Hypotetiska 
beteenden 

Investerare tror att 
avkastningen för hållbara 
investeringar är lägre på 
kort sikt än för 
konventionella. 
Institutionella investerare 
motiveras av minskad 
finansiell risk, 
privatinvesterare och 
fondförvaltare 
motiverades av långsiktig 
högre avkastning. 
Fondförvaltare värderar 
den högre avkastningen, 
privata och institutionella 
investerare tycks även 
motiveras av 
transcendenta värden.  
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Derwall, 
Koedijk och 
Horst (2011) 

Storbritannien Empirisk 
hypotesprövning  

Värde 
 
Avkastning 
 
Risk 

Hållbara investerare kan 
motiveras av både 
finansiell avkastning och 
socialt ansvarstagande. 
Vinstdrivande investerare 
använder positiv screening 
medan värdedrivna 
använder negativ 
screening.  

Wins och 
Zwergel 
(2016) 

Tyskland Online 
enkätundersökning 

Attityd 
 
Moral 
 
Motiv 
 
Beteende 
 
Risk 
 
Avkastning 
 
Socio 
demografiska 

Hållbara investerare 
prioriterar icke finansiella 
faktorer framför finansiell 
avkastning. Gifta kvinnor 
med barn har högst 
sannolikhet att tillhöra 
gruppen av hållbara 
investerare.  

 
Pilaj (2017) 

- Litteraturstudie Ideologi 
 
Attityd 
 
Beteende 
 
Finansiell 
avkastning 

Investerare vill ha mer än 
bara en maximering av 
vinsten, människan 
eftersträvar utöver 
nyttomaximering även 
känslomässiga vinster och 
uttryckliga fördelar 

 

4.1 Kritik mot tidigare forskning 
 
Kritiken som den här studien vill rikta till tidigare forskning berör bland annat de icke 
konsekventa slutsatserna kring vilka variabler som har en inverkan på motivet till att 
investera hållbart och därmed resultaten som presenterats om själva motivet. Att 
motivet till att investera hållbart uteslutande är en fråga om antingen socialt 
ansvarstagande eller finansiell avkastning tycks vara den enda premissen i tidigare 
forskning. Författarna till den här studien anser att det saknas innovativa förslag vad 
gäller anledningen till att slutsatserna blir så pass inkonsekventa i de olika studierna. 
Istället för att undersöka andra motiv fortsätter forskningen i samma spår med i princip 
motsvarande beroendevariabler som tidigare forskare använt sig utav. Trots att de 
förklarande variablerna som återkommer i de tidigare studierna är relativt konsekventa 
landar studierna i olika resultat, vilket författarna till den här studien anser ge underlag 
till att undersöka andra variabler än kön, ålder och inkomst. Att inkomsten hos de olika 
investerargrupperna diskuterats är ett faktum, men hur avgifterna påverkar 
investeringsbesluten har inte förekommit i tidigare forskningsstudier, något som 
författarna till den här studien finner synnerligen märkligt. Diskussionen angående 
åtskilda inkomster kopplat till motivet att investera hållbart ger en hint om att avgifterna 
för investeringarna på något sätt kan ha en inverkan på investerarbeteendet. Det faktum 
att tidigare forskningsstudier inte föreslår andra potentiella motiv till hållbara 
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investeringar än investerarens ideologi eller investeringens finansiella avkastning ser 
författarna till den här studien som en svaghet i tidigare forskning.  
 
Den här studien riktar ytterligare kritik till valet av metoder som använts för att 
genomföra tidigare undersökningar. Det faktum att majoriteten av tidigare forskning 
använt kvantitativa metoder anser författarna till den här studien vara positivt ur olika 
perspektiv som diskuteras i kapitel två, däremot utgörs den övervägande delen av 
enkätundersökningar, vilket inte fångar det faktiska beteendet utan samlar information 
kring hur investeraren uppfattar sitt eget beteende. Att dra slutsatser om ett 
investerarbeteende utifrån vad undersökningsobjekten angett till svar medför ett resultat 
som formas av individuella uppfattningar och personliga åsikter om ett visst beteende 
snarare än att fånga det faktiska beteendet. Vad gäller de experimentella studier och 
litteraturstudier som även de använts i tidigare forskning visar resultatet av dem 
hypotetiska och fiktiva beteenden istället för att mäta ett faktiskt beteende. För att 
resultatet ska betraktas som tillförlitligt krävs det att studierna ska ha en hög grad av 
generaliserbarhet, att mäta vad de är avsedda att mäta samt vara replikerbara, vilket 
diskuteras i studiens avslutande kapitel. Det blir svårt att göra med experimentella 
undersökningar och enkätundersökningar. Därför anser författarna till den här studien 
att en mer tillförlitlig metod att använda för att konstatera det faktiska beteendet hade 
varit att analysera redan dokumenterad data för hur investerare har investerat. Tillämpa 
regressionsmodeller för att analysera inhämtad data och därigenom finna signifikanta 
samband om faktiska beteenden hos investerarna. 
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5. Praktisk metod 
 
 
I följande kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt, vilket har använts för att 
besvara studiens problemformulering. Först och främst beskrivs undersökningens 
population och urval som baseras på sekundärdata av 459 fonder. Därefter redogörs 
för datainsamling och datahantering för att ge läsaren en övergripande bild av hur 
informationen har behandlats. Vidare beskrivs och redogörs för respektive variabel 
som inkluderas i studiens regressionsmodell. Författarna anser att det är av hög vikt att 
studiens tillvägagångssätt tydligt förklaras för att läsaren lättare ska kunna skapa sig 
en uppfattning om vilka element som inkluderats i undersökningen och anledningen till 
varför just de momenten valts ut, vilket bidrar till studiens transparens. Urvalsfel och 
icke-urvalsfel diskuteras för att analysera huruvida studien påverkas av defekter såsom 
täckningsfel, mätfel, bearbetningsfel eller bortfall. Därefter sammanställs en statistisk 
analys följt av ett avsnitt om statistiska feltyper. Kapitlet avslutas med ett kritiskt 
resonemang kring den valda metoden.  
 
 

5.1 Population och urval 
 
För att kunna dra slutsatser om ett helt bestånd undersöks en population ur vilken ett 
urval dras som studeras i syfte att representera hela populationen (Djurfeldt et al., 2010, 
s. 101). En population utgörs av samtliga enheter av det som undersöks medan urvalet 
är den del av populationen som väljs ut för att undersökas (Bryman & Bell, 2011, s. 
176). I den här kvantitativa studien ämnar författarna undersöka om SRI-fonder är 
billigare än konventionella fonder, allt annat lika, för att i nästa steg diskutera huruvida 
lägre avgifter kan vara ytterligare ett motiv för individer att investera hållbart. Det 
realiseras genom att granska investeringar som genomförs i fonder tillgängliga på den 
svenska marknaden. Författarna kommer därmed att studera motivet till att investera 
hållbart indirekt genom att analysera genomförda investeringar i fonder vilket 
representerar småsparares och investerares faktiska beteenden. Populationen utgörs 
därför av samtliga fonder som finns tillgängliga från Sverige.  
 
Det finns olika metoder för att bestämma vilken del av populationen som ska 
undersökas. Ett totalurval innebär att hela populationen undersöks vilket anses vara det 
idealiska tillvägagångssättet då urvalsram samt population överensstämmer (Djurfeldt et 
al., 2010, s. 103). Det bör således generera ett rättvisande bild av populationen. 
Totalurval kan vara dyrt, tidskrävande och i somliga fall ogenomförbart. På grund av 
den begränsade tidsperioden har författarna valt att genomföra ett systematiskt urval, 
vilket är en form av sannolikhetsurval. Systematiska urval beskrivs även som en variant 
av slumpmässigt urval (Denscombe, 2009, s. 33). Processen för att besluta vilka 
hållbara fonder som studien ska innefatta har skett genom ett delvis totalurval då 
samtliga fonder som klassificeras som etiska enligt Morningstars databas har 
inkluderats. Anledningen till att författarna har uteslutit ett systematiskt urval för SRI-
fonderna är på grund av att de är få till antalet och därmed anses ett totalurval 
hanterbart. Därtill har övriga hållbara fonderna valts ut baserat på fondnamn, vilket 
redovisas i tabell 2. Argumentet till att grunda selektionen på fondnamn snarare än det 
faktiska innehållet är att författarna avser inkludera de fonder som småsparare upplever 
vara hållbara. Det är därmed inte möjligt att anta att samtliga småsparare innehar någon 
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expertis inom finansområdet eller har kunskap som tillåter dem att analysera fonderna 
djupare. Det anses följaktligen trovärdigt att småsparare som ämnar investera hållbart 
utför selektionen baserat på namn. Tillvägagångssättet lämpar sig då författarna strävar 
efter att identifiera vilka fonder som investerarna anser vara hållbara och inte studera 
hållbarheten i sig. Totalt identifierades 211 hållbara fonder som var öppna för 
småsparare, varav 45 hittades via sökord.  
 
Tabell 2. Sökord för hållbara fonder 

Sökord Antal träffar 

Ansvar 
Environment 
Etik 
Ethic 
Green 
Hållbar 
Miljö 
Social/ Socially 
Sustainable 

12 
5 
2 
10 
1 
11 
1 
2 
1 

 
Ett systematiskt urval innebär att en systematik fastställs enligt vilken observationerna 
väljs ut (Bryman & Bell, 2011, s. 180). Denna metod har använts för att bestämma vilka 
konventionella fonder som ska inkluderas. För att undvika fel i skattningen på grund av 
eventuella trender i listan över data så sorterades observationerna i bokstavsordning 
efter fondförvaltare. Totalt existerade 3474 stycken fonder som var öppna för svenska 
småsparare på dagen för insamling. För att erhålla en liknande kvantitet mellan 
konventionella respektive hållbara fonder beräknades det systematiska numret till 15 
(!"#"!!"")

!""
= 15,46. Det innebär att var 15:e observation har inkluderats med start från 

observation ett. I och med att det inte är möjligt att separera hållbara fonder från 
konventionella fonder i listan över samtliga fonder så har en större andel konventionella 
fonder inkluderats. Det beror på att listan över data av samtliga fonder består av 3474 
fonder, och inte 3263 som det systematiska numret har beräknats utifrån.  Det 
systematiska numret 15 användes för att säkerställa att minst 211 konventionella fonder 
inkluderades. Totalt valdes 248 stycken konventionella fonder för studien via det 
systematiska urvalet.  
 

5.2 Datainsamling 
 
Innan en forskningsstudie påbörjas och innan ny data samlas in bör forskarna ta reda på 
vilken färdig statistik som finns tillgänglig samt i vilken mån sekundärdata kan förklara 
studiens frågeställning (Dahmström, 2005, s. 103). Sekundärdata är data som samlats in 
för andra ändamål än själva forskningsprojektet (Johansson-Lindfors, 1993, s. 117). 
Den här studien har använt historiskt datamaterial till grund för analysen som hämtats in 
som sekundärdata från Morningstars databas, istället för att på nytt hämta in samma 
data från respektive fondbolag. Som oberoende utgivare av objektiv, tillförlitlig och 
jämförbar fondinformation är Morningstar störst i världen och har sedan 1999 även 
figurerat i Sverige med information om svenska och internationella värdepappersfonder 
som säljs i Sverige (Morningstar, u.å.a). För att samla in det datamaterial som 
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Morningstar sammanställer och analyserar vänder de sig, i samverkan med den globala 
organisationen, både direkt till fonderna samt till de externa leverantörer som håller 
högsta kvalitet på uppdateringar från fondbolaget (Morningstar, 2010). Eventuella fel i 
den insamlade informationen är ingenting som Morningstar tar ansvar för utan det är 
leverantörerna som garanterar att levererad data blir korrekt (Morningstar, 
2010).  Exempel på en extern leverantör är det svenska NAV-center som ägs av 
Fondbolagens Förening (Morningstar, 2010).  
 
I den inledande kontakten med Morningstar hade författarna förhoppningar om att 
tilldelas information som särskilt sammanställts just för den här studien. Dessvärre 
meddelade Morningstar att de beslutat sig för att avsäga sig alla uppdrag för studenter 
under denna vår, då tiden inte räckte till. Författarna var även i kontakt med 
Fondbolagens Förening, men där önskad data inte fanns tillgänglig. De data som ämnats 
erhållas från Morningstar men som inte tilldelades författarna och inte finns att tillgå på 
annat håll var det exakta kapitalflödet av nysparande i hållbara och konventionella 
fonder separerat. Informationen hade kunnat bidra till djupare analyser. Istället används 
information hämtat från Fondbolagens Förening (2017) där den sammanlagda mängden 
kapital som svenska sparare investerat i fonder under 2016 presenteras. Vidare 
användes respektive fonds förvaltade kapital för att representera fondens storlek, vilket 
är tillräcklig information för att besvara studiens frågeställning och syfte. Forex 
valutaomvandlare har använts som verktyg för att interpretera samtliga variabler som 
redovisats i någon form av valuta till svenska kronor. Studiens övriga datamaterial 
hämtades direkt från Morningstars hemsida varefter författarna sammanställde 
informationen i programvaran Microsoft Excel 2011. Informationen består av fondnamn 
och 2016 års uppgifter för fondernas avgifter, avkastning, fondförmögenhet, 
förvaltningsbolag, riskmått och hållbarhetsmått. Datamaterialet hämtades under en 
mätperiod mellan 2017-03-06 till 2017-03-09. Författarna är medvetna om att 
sekundärdata ökar risken för tillförlitlighets- och upprepbarhetsproblem för analysen, 
men anser att Morningstar presenterar pålitlig information i deras databas. Skulle 
författarna sammanställt motsvarande data på egen hand finns även då en risk för olika 
typer av bias.  
 

5.3 Datahantering och kontrollvariabler 
 
I följande avsnitt ges en förklaring till hur riskmåtten och hållbarhetsvärdena beräknats 
och hur samtliga variabler har tagits fram till den här studien. Författarna har tidigare 
presenterat SRI-fonder som substitut till hållbara fonder, där klassificeringen för 
vederbörande innebär fonder med uttalade etiska-, miljöinriktade- och/eller socialt 
ansvarsfulla investeringar. Bortsett från studiens egen klassifikation av hållbara fonder 
har samtliga analysmått hämtats från Morningstar. Författarna är medvetna om att det 
finns en risk för förekomsten av felaktigheter i det data som samlats in från 
Morningstar, men anser att tillförlitligheten till informationen är tillräckligt stor för att 
använda sig utav uppgifterna. 
 
Tidigare studier har analyserat motivet till att investera hållbart genom framförallt 
enkätundersökningar och intervjuer. För en ökad trovärdighet och högre grad av 
upprepbarhet har författarna valt ett annat tillvägagångssätt i den här studien. 
Författarna vill presentera ett statistiskt säkerställt resultat och kunna dra signifikanta 
slutsatser kring forskningsfrågan, varefter en statistisk regression ansågs vara den 
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kompletta modellen att använda i undersökningen. När en regressionsanalys ska 
genomföras är målet att skapa en funktion som åskådliggör och förklarar observerad 
data på ett konkret sätt, genom att mäta och beskriva förhållandet mellan olika variabler 
(Djurfeldt et al., 2010, s. 262). Vidare så menar Djurfeldt et al., (2010, s. 269) att en 
oberoende variabel inte kan förklara den beroende variabeln allena. Den här studien har 
därför valt att analysera avgifter, avkastning, risk och fondförmögenhet som oberoende 
variabler hos SRI-fonder i förhållande till konventionella fonder. Valet av variabler 
utgår från Markowitz bidrag, så kallad modern portföljteori, med tillägg för förvaltat 
kapital som kan tänkas påverka resultatet samt avgifter eftersom att studien i huvudsak 
ämnar mäta kostnaden för fonderna, allt annat lika. Markowitz (1952, s. 77) menar att 
investerare tar hänsyn till mer än nyttomaximerande. Beta och standardavvikelsen 
används som riskmått för att pröva sambandet i regressionsmodellen. Genom att utföra 
en regressionsanalys baserad på reell fonddata undersöks huruvida SRI-fonder är 
billigare än konventionella fonder, allt annat lika. Resultatet kommer i nästa steg leda 
till en diskussion angående investerares motiv till att investera hållbart. Författarna av 
studien ämnar besvara frågeställningen huruvida investerares bakomliggande motiv för 
hållbara investeringar kan kopplas samman med kostnaden för fonden, vilket 
möjliggörs av analysen. På så sätt bidrar studien med en ny infallsvinkel för ett väl 
undersökt ämne. Trots ett gediget arbete kring vilka variabler som representeras i 
regressionsmodellen är författarna medvetna om att de kan ha försummat variabler som 
skulle kunna spela en avgörande roll för resultatet och därför borde ha tagits med i 
analysen. Nedan presenteras respektive inkluderad variabel separat.  
 

5.3.1 Fondavgifter 
 
En verksam fond förvaltas av ett fondbolag som ansvarar för kapitalplaceringar och 
administration, för att gå med vinst samt täcka fondbolagens kostnader som till exempel 
förvaltarnas löner och distribution tas fondavgifter ut (Finansportalen, 2017).  Storleken 
på fondavgifterna kan variera och de bestäms av fondförvaltaren och fondbolaget 
(Aktiespararna, 2017). Fondavgifterna, som uttrycks i procent, kan delas in i fyra olika 
kategorier: förvaltningsavgifter, prestationsbaserade avgifter samt köp- och säljavgifter 
(Finansportalen, 2017). Förvaltningsavgiften täcker kostnader för förvaltning, 
administration, förvaring och distribution vilket kan variera mellan fonder med olika 
inriktningar. Den prestationsbaserade avgiften återfinns hos vissa fonder som på förväg 
når bestämda avkastningsmål, köpavgiften dras av från den investerade summan direkt 
när du köper fonden och säljavgiften dras av när du bestämt dig för att sälja dina 
fondandelar från den summa du har valt att sälja (Finansportalen, 2017). Utöver dessa 
fyra kategorier förekommer även andra regelbaserade avgifter, rådgivningsavgifter och 
depåkostnader etcetera (Morningstar, u.å.b). Vad som avgör hur hög fondavgift som 
fondbolaget tar ut kan variera. Det kan exempelvis bero på att fonderna placerar i andra 
länder som kräver större behov av anställda analytiker på fondbolaget eller att 
kostnaderna för att placera i de länderna varierar mot andra länder i och med att 
administrationsavgifterna blir högre. Avgifterna beräknas på den totala 
fondförmögenheten och 1/365-del av förvaltningsavgiften tas ut varje dag innan 
andelskursen bedöms (Avanza, u.å). På så vis betalar fondandelsägarna bara en avgift 
för den tid som de äger fonden, vilket medför att förvaltningsavgiften är avdragen då vi 
ser på fondens avkastningshistorik. 
 
I den här studien har författarna valt att använda ”årlig avgift” som resultatvariabel i 
analysen, vilken kan tänkas påverkas av övriga oberoende variabler i 
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regressionsmodellen. Årlig avgift presenteras i procent av genomsnittlig 
fondförmögenhet för respektive fond på Morningstars hemsida och är en 
sammanställning av de mest väsentliga kostnaderna för analysen. Årlig avgift omfattar 
inte insättnings- och uttagningskostnader, då det kan variera beroende på vilken typ av 
nätmäklare eller bank som investeraren använder för köp- och säljtransaktionerna. Även 
prestationsbaserade avgifter är exkluderade från resultatvariabeln, vilket är rimligt då 
det är en sällsynt kostnad som inte representeras i majoriteten av de undersökta 
fonderna. Förvaltningsavgifter, distributionskostnader, förvaringskostnader och övriga 
kostnader som presenterats tidigare i avsnittet finns representerade i variabeln ”årlig 
avgift” (Morningstar, u.å.b). 
 

5.3.2 Avkastning 
 
En fonds avkastning redovisar i procent hur fondens värde har förändrats under en 
bestämd period (Fondkollen, u.å.a). Den förväntade avkastningen anger därmed 
investerarens uppfattning om den framtida avkastningen. Det finns idag olika metoder 
för att uppskatta och beräkna värdepappers förväntade avkastning. En vanlig och 
väletablerad modell är Capital Asset Pricing Model (CAPM) vilken beräknar 
avkastningskravet för en tillgång genom sambandet mellan risk och förväntad 
avkastning under en bestämd period (Sharpe, 1964). Modellen härstammar från den 
tidigare nämnda MPT, men beskrivs vanligen som en utveckling och förenkling av 
Markowitz teori. Fortsättningsvis så är Fama & French trefaktormodell (1993) och 
Carharts fyr-faktor modell (1997) utvecklade modeller av CAPM. Trefaktormodellen 
utvidgar CAPM genom att addera storleks- samt värdefaktorer (Fama & French, 1993, 
s. 3). Fyr-faktor modellen är en utvidgning av trefaktormodellen och inkorporerar en 
momentum faktor, vilken representerar tendensen för stigande priser att stiga ytterligare 
och vice versa för fallande priser (Carhart, 1997, s. 57). Samtliga modeller innehar 
fördelar respektive nackdelar. Fyr-faktor modellen som är den modernaste av de ovan 
nämnda kan exempelvis inte förklara avkastningen på kort sikt (Fama & French, 1996, 
s. 56). 
 
För att bestämma avkastningen för respektive fond på ett tillförlitligt sätt har författarna 
valt att använda Morningstars redovisade faktiska avkastning för år 2016. Eftersom att 
det verkliga värdet för 2016 års avkastning finns tillgängligt anser författarna att det är 
logiskt att inkludera det värdet i analysen. Att använda exempelvis CAPM är mer 
lämpligt för att beräkna den förväntade avkastningen, vilket rimligtvis skulle generera 
ett likartat svar, men knappast användas som tillvägagångssätt för en investerare utan 
djupare kunskap inom ekonomi och finans vid beslutsfattande. Författarna har alltså valt 
att inkludera den historiska avkastningen, vilket beror på att det är vanligt 
förekommande att investerare kontrollerar fondernas historiska prestationer för att skapa 
sig en överblick över fondens avkastningskapacitet, vilket författarna anser kan påverka 
småsparares beslut att investera i fonden. 
 

5.3.3 Risk 
 
Precis som det finns olika metoder att beräkna avkastning så finns det olika sätt att mäta 
risk. Den här studien kommer att, genom samma modell, utföra olika varianter av 
regressionsanalyser innehållande två olika mått på risk för att på bästa sätt besvara 
forskningsfrågan. Riskvariabeln i studiens regressionsmodell kommer i en variant av 
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modellen att utgöras av ett CAPM-betavärde. Beta representerar hur väl fonden följer 
det valda underliggande indexet, det vill säga hur känslig fonden är för förändringar i 
marknaden som fonden placerar på (Morningstar, u.å.a). Om beta visar ett värde mindre 
än ett är fonden mer defensiv än indexet och om beta tar ett värde större än ett visar det 
att fonden är mer aggressiv än indexet (Aktiespararna, u.å.b). 
 
I en annan variant av studiens regressionsmodell kommer den genomsnittliga 
standardavvikelsen att användas som riskvariabel. Den genomsnittliga 
standardavvikelsen representerar hur mycket fondens avkastning i snitt har differerat 
från medelavkastningen (Morningstar, u.å.a). Det vill säga att den här riskvariabeln 
representerar volatiliteten i fonderna, och det är allmänt vedertaget att högre volatilitet 
representerar högre risk, liksom att lägre volatilitet står för lägre risk. 
 

5.3.4 Fondförmögenhet 
 
Fondförmögenhet klassificeras som värdet på fondens förvaltade tillgångar, med andra 
ord fondens storlek. Den från Morningstar inhämtade informationen för vederbörande 
variabel beskriver det totala värdet av fondens likvida medel och tillgångar, inklusive 
fordringar minus skulder (Morningstar, u.å.b). På Morningstar presenterades fondernas 
fondförmögenhet i olika valutor beroende på vilken valuta som fonden tillhörde, därför 
har författarna använt sig av Forex Bank valutaomvandlare för att samtliga värden på 
fondernas fondförmögenhet ska kunna presenteras i SEK. Författarna är medvetna om 
att värdet för fondernas förmögenhet kan variera något från dag till dag, beroende på 
valutafluktuationer. För att minimera värdeförändringen gjordes insamlandet av 
förmögenhetsdata och valutaomvandlingen under en och samma mätperiod. Eftersom 
urvalet består av många observationer sträcker sig mätperioden över drygt tre dagars tid, 
från och med 2017-03-06 till och med 2017-03-09, vilket därför medför att 
valutafluktuationer skulle kunna ha viss påverkan på slutresultatet. Detta är inte 
någonting som författarna anser förändrar slutsatserna av analysen, men är väl värt att 
nämna då det kan resultera i något skilda värden beroende på vilken dag som 
informationen samlats in. 
 

5.3.5 SRI-fonder 
 
Som nämnts tidigare i studien har författarna valt att klassificera sitt urval av fonder 
efter måttet SRI-fonder eller inte SRI-fonder, utifrån vissa kriterier. Kriterierna för att 
fonden ska falla under sektionen SRI är att fonden antingen ska vara klassificerad som 
en etisk fond på Morningstars kategoriskt indelade lista, alternativt innehålla någon 
form av hållbarhetsantydan i fondnamnet. Morningstar har enbart en kategori för fonder 
som kan klassificeras som hållbara, vilken är etiska fonder. Det saknas därmed 
kategorier för socialt ansvarsfulla fonder eller miljöinriktade fonder, varefter etiska 
fonder var det enda alternativet för att sortera fonderna som hållbara. Anledningen till 
varför författarna dessutom väljer att räkna in fonder med namn som indikerar på att de 
är hållbara är för att syftet med studien är att undersöka fonder som investerarna anser 
är hållbara och inte att undersöka hur hållbara fonderna verkligen är. Författarna 
förmodar att namnet spelar en avgörande roll när småsparare söker hållbara fonder att 
investera i. 
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5.3.6 Morningstars hållbarhetsvärde 
 
Utöver studiens egen hållbarhetsklassificering har författarna även valt att använda ett 
redan sammanställt hållbarhetsmått från Morningstar. Morningstars hållbarhetsmått 
värderar riskerna för ökade hållbarhetsrelaterade problem i respektive fond jämfört med 
andra fonder samt hur väl företagen som fonderna investerar i hanterar ESG-aktiviteter 
(Morningstar, u.å.b). ESG står för Environmental, Social and Governance och är ett 
universellt mått för att uppskatta och beskriva företagens beteenden (Financial Times, 
u.å). Anledningen till valet att inkludera Morningstars hållbarhetsvärde i analysen, 
utöver författarnas egen hållbarhetsklassificering av fonderna, beror på att småsparare 
kan tänkas använda sig utav måttet som en avgörande faktor till att bedöma fonden som 
hållbar. Hållbarhetsvärdet som presenteras hos Morningstar beräknas som ett 
kapitalvägt snitt av portföljens normaliserade ESG-betyg, borträknat stridigheter och 
tvister som börsföretagen har någon inblandning i (Hale, 2016). Att ESG-betygen är 
normaliserade innebär att samtliga branschers genomsnitt räknas om till 50, detta för att 
ESG-betygen ska bli likvärdiga mellan branscher. För att sedan bedöma hur pålitliga 
fondernas innehav är i relation till de andra fonderna fastställs Morningstars 
hållbarhetsvärde, där ett värde över 50 betyder att fondens innehav i snitt är mer pålitlig 
än genomsnittet i respektive bransch (Hale, 2016). Värt att nämna är att Morningstars 
hållbarhetsbetyg inte tar hänsyn till negativa screenings. Det kan innebära att fonder 
som går under författarnas kategori SRI-fonder är fonder med negativa screenings, 
exempelvis att de inte äger aktier i företag som tillverkar vapen, alkohol eller tobak, kan 
ha ett lågt hållbarhetsvärde från Morningstar, eftersom att de inte belönar negativa 
screenings.  
 

5.3.7 Dummy 
 
Författarna har även inkluderat fondernas förvaltningsbolag i regressionsmodellen för 
att kunna utesluta att eventuella skillnader i avgifterna beror på vilken förvaltare som 
fonden tillhör. Genom att lägga till en dummy för respektive svensk storbank, som 
förvaltar merparten av de fonder som finns tillgängliga på den svenska marknaden, 
fångades dessa eventuella effekter upp. Regressionsanalysen är avsedd att mäta 
skillnader i avgifter mellan SRI-fonder och konventionella fonder, allt annat lika, varför 
respektive dummy spelar en viktig roll för hur trovärdig analysen blir.  
 

5.4 Urvalsfel och icke-urvalsfel 
 
Vid genomförandet av en kvantitativ studie är det av stor betydelse att beakta eventuella 
urvalsfel och icke-urvalsfel. I följande avsnitt diskuteras möjligt inträffade statistiska fel 
för att ge läsaren en god överblick av potentiella svagheter i urvalsprocessen samt hur 
dessa har behandlats för att minimera risken för påverkan. De fel som uppkommer vid 
genomförandet av en urvalsundersökning snarare än en totalundersökning kallas 
urvalsfel och betyder kortfattat att urvalet inte är representativt för att dra slutsatser för 
hela populationen (Dahmström, 2005, s. 318). Det är avvikelsen mellan värdet på 
skattningen i urvalet och värdet som skulle ha genererats från en totalundersökning som 
kallas för urvalsfel (Bryman & Bell, 2011, s. 178). För att minimera risken för urvalsfel 
har författarna genomfört ett slumpmässigt urval där varje observation har en positiv 
och känd sannolikhet för att bli utvald. Vidare så menar bland andra Dahmström (2005, 
s. 318) att om ett tillräckligt stort urval dras så kan stickprovsmedelvärdet approximeras 
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med en normalfördelning. Författarna anser att ett tillräckligt stort urval har gjorts för 
att representera populationen. 459 fonder har inkluderats i analysen, varav samtliga 211 
hållbara fonder som är öppna för svenska småsparare är inbegripna.  
 
Icke-urvalsfel är ett samlingsnamn för de fel som kan uppkomma av andra orsaker än 
att ett urval har genomförts (Dahmström, 2005, s. 319). Täckningsfel innebär att 
observationerna i populationen inte har samma möjlighet att bli utvalda i urvalet. Felet 
delas vanligen in i två kategorier, undertäckning och övertäckning. Undertäckning 
innebär att vissa observationer från populationen inte finns med i urvalsramen och 
därför saknar sannolikhet att tas med, medan övertäckning innebär att urvalsramen 
innehåller observationer som inte är en del av populationen (Dahmström, 2005, s. 320). 
Ett möjligt täckningsfel i studien är att hållbara fonder kan ha klassificerats som 
konventionella om de inte rankats som etiska enligt Morningstar eller innehåller något 
av sökorden. Ett sådant täckningsfel kommer dock inte påverka studien nämnvärt 
eftersom att hållbara fonder identifieras enligt vad författarna anser vara investerarnas 
definition av hållbarhet, vilket innefattar att gruppera dem efter namn eller Morningstars 
sorteringsmetod. Författarna ämnar undersöka huruvida SRI-fonder är billigare än 
konventionella fonder, allt annat lika, samt individers motiv till att investera hållbart 
snarare än graden av hållbarhet i sig. Författarna är medvetna om att individer troligen 
har varierande definitioner av begreppet, men anser att det inte spelar någon roll då 
undersökningen avser undersöka fonderna som investerare klassificerar som hållbara 
och inte fondernas hållbarhet i sig. Klassificeringen av hållbara respektive 
konventionella fonder utifrån ranking samt fondnamn bedöms därför vara tillräcklig. 
Vidare så omfattar studien samtliga fonder som är öppna för småsparare i Sverige, vilka 
har selekterats från Morningstars hemsida. Det innebär att täckningsfel kan förekomma 
om det existerar felaktigheter i Morningstars redovisade datamaterial. Författarna är 
medvetna om risken, men bedömer att risken är liten samt att påverkan av eventuella 
defekter är minimal.  
 
Ett annat icke-urvalsfel är mätfel, vilket beskrivs som avvikelsen mellan erhållet och 
sant värde (Dahmström, 2005, s. 334). Det är viktigt att mätningen mäter det som avses 
mätas samt att resultatet blir detsamma om studien skulle upprepas. Undersökningens 
relevans och tillförlitlighet handlar om validitet och reliabilitet vilket diskuteras vidare i 
kapitel nio. Författarna bedömer risken för mätfel som låg. Argumentet är att analysen 
är baserad på säkerställd data av faktiska beteenden snarare än intervjuer eller 
enkätundersökningar. Det innebär att de tester som genomförs utförs på det data som 
studien avser dra slutsatser om. Författarna studerar främst fondavgifter vilket testas 
genom regressionsanalyser där övriga förklaringsvariabler ställs lika för att förhindra 
andra faktorers påverkan. Läsaren bör dock vara medveten om att det kan existera 
ytterligare förklaringsvariabler som inte har inkluderats i modellen, vilket diskuteras i 
kapitel sju. Ett ytterligare icke-urvalsfel är bearbetningsfel vilket inbegriper de fel som 
kan uppkomma vid kodningen, registreringen in till datorn samt databearbetningen 
(Dahmström, 2005, s. 337). Som tidigare nämnt är datamaterialet manuellt hämtat från 
Morningstar. Det är möjligt att de primärkällor som har tagit fram datamaterialet har 
orsakat bearbetningsfel, vilket författarna av studien inte kan påverka. För att minimera 
risken för ytterligare bearbetningsfel har författarna arbetat utefter en välplanerad och 
genomtänkt process vid kodning och bearbetning. Kodningen har genomförts och 
övervakats av båda författarna samt upprepats i två skilda dokument för att säkerställa 
att eventuella slarvfel inte tas med. Vidare så har de beräkningar som genomförts testats 
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i två olika programvaror för att kontrollera att oriktiga kalkyleringar inte påverkar 
resultatet.  
 
Ett sista icke-urvalsfel som diskuteras är bortfall, vilket förklaras som de observationer 
som tillhör målpopulationen och enligt plan skulle undersökas men som inte kunde tas 
med på grund av uteblivna svar eller brist på information (Dahmström, 2005, s. 321). 
Studien innehåller enbart partiellt bortfall vilket innebär att samtliga observationer kan 
användas i minst en regressionsanalys. Av de 459 undersökta fonderna saknade totalt 
139 stycken hållbarhetsvärde, vilket representerar 30,3 procent av urvalet. Det är 
studiens största bortfall och utgörs av 51 hållbara fonder och 88 konventionella fonder. 
Eftersom att fördelningen av bortfallet mellan kategorierna var relativt jämnt fördelade 
samt att hållbarhetsvärdet endast används som en förklarande variabel anser författarna 
att risken för påverkan är låg. Totalt saknade 27 hållbara fonder och 15 konventionella 
fonder information om beta. Det blir totalt 42 stycken uteblivna observationer i de tester 
där betavärdet inkluderas vilket representerar 9,15 procent. Författarna bedömer även 
detta bortfall som lågt och relativt jämt fördelat. Slutligen saknade en konventionell 
fond information om fondförmögenhet vilket representerar 0,22 procent. Fonden tas inte 
med i analysen. Författarna bedömer sammanfattningsvis att de urvalsfel och icke-
urvalsfel som har identifierats inte kommer att påverka studiens resultat samt att studien 
trots bortfallet kan värderas som generaliserbar.  
 

5.5 Statistisk analys 
 
I följande avsnitt beskrivs processen av den statistiska analysen, vilken har genomförts 
med hjälp av programvaran Stata 13. Programmet har använts för att undersöka 
eventuella samband mellan fondavgifter och fondkategori som delats in i hållbar 
respektive konventionell fond.  För att studera sambanden har ett antal 
regressionsanalyser genomförts, vilka ligger till grund för resultatet. De 
förklaringsvariabler som inkluderas i analysen är avkastning, risk, fondförvaltare, 
fondförmögenhet samt en klassvariabel för hållbarhet. Hållbarheten har dessutom testats 
med hjälp av ett hållbarhetsvärde som framställts av Morningstar.  
 

5.5.1 Regressionsanalys  
 
För att undersöka sambandet mellan årlig avgift och fondkategori har en multipel linjär 
regressionsanalys genomförts.  En enkel regressionsanalys innebär att analysen 
inbegriper en oberoende variabel, medan en multipel regressionsanalys omfattar flera 
oberoende variabler samtidigt (Djurfeldt et al., 2010, s. 157). Dahmström (2005, s. 193) 
menar att en multipel linjär regressionsanalys genererar bättre möjligheter att förklara 
variationen hos beroendevariabeln. Den multipla regressionsmodellen presenteras nedan 
i ekvation 1. Det finns olika tekniker för att estimera en multipel regressionsanalys. Den 
här studien utgår ifrån Ordinary Least Squares (OLS) som är den mest använda tekniken 
och syftar till att minimera summan av de kvadrerade residualerna samt anses vara en 
standardiserad metod (Studenmund, 2014, s. 37). Metoden kallas även för minsta 
kvadratmetoden. Metoden innebär att sambandet mellan variabler kan förklaras linjärt 
genom att en linje placeras där summan av de kvadrerade avvikelserna för samtliga 
punkter från en tänkt linje är den minsta möjliga (Djurfeldt et al., 2010, s. 157). 
Residualerna anger skillnaden mellan den faktiska beroende variabeln och den skattade 
oberoende variabeln från regressionen (Studenmund, 2014, s. 37).  
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Ekvation 1. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑏𝑒𝑡𝑎)! + β!(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)!
+  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)! +  β!(ℎå𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡)!

+  β!

!

!!!

 𝐝𝑓𝑜𝑛𝑑𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 + ε! 

 
	
Studenmund (2014, s. 38) anger tre fördelar med minsta kvadratmetoden, nämligen att 
den är enkel att använda, ämnar minimera de summerade kvadrerade residualerna samt 
att skattningarna är användbara i flera bemärkelser då summan av residualerna är exakt 
noll. Det sistnämnda innebär att modellens skattade linje har det kortaste tänkbara 
avståndet till observationerna, vilket bör eftersträvas att uppnå. Vid utförandet av en 
multipel regressionsanalys bestäms noggrant vilka oberoende variabler som ska 
inkluderas. Innan genomförandet påbörjas är det viktigt att säkerställa att ett antal 
kriterier är uppfyllda, vilka redovisas nedan. 
 

1. Regressionsmodellen ska vara linjär, korrekt specificerad samt innehålla en 
additiv felterm/ residualer (Studenmund, 2014, s. 98).  

2. Feltermen/ residualerna ska ha populationsmedelvärdet noll, eftersom det 
alternativa tillvägagångssättet är att inkludera hela populationen vilket skulle ha 
genererat medelvärdet noll (Studenmund, 2014, s. 99-100).   

3. Alla förklarande variabler ska vara okorrelerade från feltermen/ residualerna då 
eventuella samband kan orsaka snedvridna resultat (Studenmund, 2014, s. 101).  

4. Observationerna av feltermen/ residualerna ska vara okorrelerade från varandra, 
vilket ur ett ekonomiskt perspektiv innebär att residualerna i en tidsperiod inte 
ska påverka andra tidsperioder (Studenmund, 2014, s. 101).  

5. Feltermen/ residualen ska ha en konstant varians, även kallat icke 
heteroskedasticitet (Studenmund, 2014, s. 102).  

6. Inga förklarande variabler ska vara en perfekt linjär funktion av en annan 
förklarande variabel, vilket kallas multikollinearitet (Studenmund, 2014, s. 103). 
Om flera oberoende variabler korrelerar med varandra är det svårt att identifiera 
den individuella effekten av respektive variabel och multikollinearitet ska därför 
undvikas.  

7. Feltermen/ residualerna ska vara normalfördelade (Studenmund, 2014, s. 104).  
 
Ett flertal tester har utförts i programmet Stata 13 för att säkerställa att de viktigaste 
kriterierna är uppfyllda. Först och främst kontrollerade författarna att eventuellt höga 
korrelationer inte existerar mellan beroendevariabeln och förklaringsvariablerna eller 
specifikt mellan de förklarande variablerna. Om de oberoende variablerna var och en för 
sig eller gruppvis är inbördes korrelerade benämns det som multikollinearitet i den 
multipla regressionsanalysen (Djurfeldt et al., 2010, s. 364), vilket bör undvikas i de fall 
då multikollineariteten är hög. Studenmund (2014, s. 272) menar att ett vanligt riktvärde 
att utgå ifrån för att bedöma risken för multikollinearitetsproblem är 0,8 där ett värde 
som överskrider det indikerar på hög multikollinearitet. Författaren argumenterar vidare 
för att en bra värdering görs genom att säkerställa att korrelationen inte orsakar 
oacceptabelt hög varians i de koefficientberäkningar som analysen anser (Studenmund, 
2014, s. 272). Ett flertal korrelationstester har utförts i Stata 13 samt Microsoft Excel 11 
för att säkerställa att multikollinearitetsproblem inte existerar samt att de förklarande 
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variablerna inte är korrelerade med residualen. Korrelationen mellan beta och 
standardavvikelsen är 0,3866, vilket bedöms vara låg och kan ifrågasättas då båda 
måtten avser mäta risken. Det beror på att beta mäter den systematiska risken, alltså 
marknadsrisken, medan standardavvikelsen mäter hur avkastningen över tiden i en fond 
avviker från medelvärdet. I nästa steg innebär det att variablerna inte förklarar samma 
sak, vilket är anledningen till att både måtten inkluderas i regressionen. Regressionerna 
genomförs dock även med vartdera riskmått separat för att undersöka huruvida 
respektive riskmått bidrog med förklaring till resultatet.  
 
Slutligen kontrollerade författarna om heteroskedasticitet förekom i datamaterialet. 
Heteroskedasticitet är en annan typ av felkälla och innebär att det förekommer ojämn 
spridning alternativt olikheter i spridningen i observationerna (Djurfeldt et al., 2010, s. 
367). Undersökningen utfördes dels genom att granska spridningen av residualerna i ett 
plottdiagram. För att komplettera den grafiska bilden utfördes dessutom ett White test. 
Resultatet visar att heteroskedasticitet är ett problem i studiens datamaterial. Det är 
möjligt att korrigera problemet genom att använda en robust kovarians estimator i Stata 
13, vilket har genomförts.  
 

5.6 Statistiska feltyper 
 
När ett statistiskt säkerställt resultat presenteras ur ett signifikanstest medför det att 
tesen som testas antingen visar ett samband eller icke-samband, nollhypotesen kan då 
antingen förkastas eller inte förkastas vid vald signifikansnivå. Under den processen kan 
två typer av fel uppkomma, så kallade Typ I fel och Typ II fel. Ifall att nollhypotesen 
förkastas trots att den är sann betyder det att ett Typ I fel har uppstått och om istället en 
falsk nollhypotes inte förkastas resulterar det i ett Typ II fel (Djurfeldt et al., 2003, s. 
192). I den här studien, vars syfte är att undersöka motiven till att investera hållbart 
genom att mäta huruvida SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, skulle ett 
Typ I fel innebära att författarna inte finner ett negativt samband mellan fondavgifter 
och SRI-fonder, trots att det faktiskt finns ett negativt samband, vilket medför felaktiga 
slutsatser om investerarnas betalningsvilja. Genom att ange ett p-värde för det 
observerade utfallet kan risken för Typ I fel beräknas. P-värdet är sannolikheten att få 
just det observerade resultatet eller ett mer extremt resultat än det testet visar, givet att 
nollhypotesen är sann (Ejlertsson, 1992, s. 122).  
 
Allmänt vedertaget är att statistiska analyser oftast testas på en-, fem-, eller tio-
procentig signifikansnivå och för den här studien har författarna inledningsvis utgått 
från en femprocentig signifikansnivå. Det valda p-värdet på 0,05 anger att i fem fall av 
hundra innehåller det observerade utfallet ett Typ I fel (Djurfeldt et al., 2003, s. 186). 
Genom att använda ett större urval kan Typ I fel förebyggas då en större urvalsstorlek 
minskar utrymmet för slumpmässiga avvikelser (Djurfeldt et al., 2003, s. 192). Eftersom 
att författarna till den här studien har utgått från ett relativt stort urval, där en 
totalundersökning har gjorts på SRI-fonderna bör risken för Typ I fel vara låg. Vidare 
alternativ för att minska risken för Typ I fel kan vara att välja en låg signifikansnivå, 
men ju lägre signifikansnivå desto större blir risken för Typ II fel (Djurfeldt, et al., 
2003, s. 186). Sannolikheten för Typ II fel kan inte beräknas på samma sätt som Typ I 
fel, risken för Typ II fel är ofta ett okänt tal (Djurfeldt et al., 2003, s. 192). När risken att 
förkasta en sann nollhypotes förebyggs genom att, som exemplifierats ovan, använda ett 
större urval till undersökningen ökar istället risken för ovarsamhet i acceptansen för 
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nollhypotesen och chansen att en falsk nollhypotes inte förkastas ökar (Djurfeldt et al., 
2003, s. 192). På så vis är Typ I och Typ II fel negativt korrelerade med varandra. 
Författarna är medvetna om riskerna med Typ I och Typ II fel, vilket medför att 
resultaten av signifikanstesterna tolkas med yttersta försiktighet. Samtliga regressioner 
testas på en-, fem- och tio-procentig signifikansnivå.  
 

5.7 Kritik mot vald metod 
 
Metoden är baserad på ett datamaterial som är hämtad från en sekundärkälla, nämligen 
Morningstar. I merparten av fallen har Morningstar funktionerat som primärkälla då de 
tagit del av informationen direkt från företagen, men i vissa undantagsfall har de använt 
sekundärkällor. Trots att metoden är noggrant förberedd och genomtänkt bör den 
kritiskt granskas. Användning av sekundärkällor är ett vanligt förekommande exempel 
på moment som bör ifrågasättas. Johansson-Lindfors (1993, s. 117) kritiserar 
användandet av andrahandskällor och nämner problem som att förstahandsförfattaren 
kan handla efter ett skilt syfte för insamlandet av data, vilket kan medföra fel i analysen 
i förhållande till studiens ändamål. Även Bryman (2011, s. 304) kritiserar metoden och 
diskuterar nackdelar såsom bristande kontroll över kvaliteten gällande data samt 
mängden data i sig. Författarna till den här studien är väl medvetna om samtliga risker 
beträffande användandet av sekundärdata, men bedömer att metoden är optimal med 
hänsyn till tidsram samt den begränsade tillgängligheten av information. Datamaterialet 
är insamlat av Morningstar som är en känd och väletablerad källa, vilket ökar 
förtroendet för materialet. Författarna bedömer att datamaterialet som används i denna 
studie är av hög kvalitet.  
 
För att undersöka huruvida Morningstars syfte för insamlandet av data eventuellt 
avviker från författarna av studiens intentioner, vilket skulle kunna orsaka fel i 
analysen, genomfördes en noggrann granskning av hemsidan. Därigenom påträffades 
följande beskrivning av ändamålet, “Morningstar i Sverige publicerar sedan 17 mars 
1999 objektiv, tillförlitlig, jämförbar och lättillgänglig information om svenska och 
internationella värdepappersfonder” (Morningstar, u.å.a). Morningstar bedöms således 
inte ha möjlighet till att generera några tänkbara fördelar genom att uppge felaktig 
information i redovisningen av data. Syftet anses därmed vara att upprätthålla 
information av fonddata, vilket författarna av den här studien avser inhämta. Trots att 
Morningstar inte kan dra nytta av att redovisa felaktig information så existerar ändå 
risken att oriktig information i datamaterialet förekommer. Författarna är medvetna om 
risken att fondbolag eller andra källor kan ha rapporterat felaktiga uppgifter till 
Morningstar samt att slarvfel i databearbetningen av förstahandsförfattaren kan ha 
inträffat. I och med att identiska fel kunnat inträffa även om inhämtandet av data 
utfördes av författarna från primärkällan bedöms risken som oundviklig. För att 
säkerställa att eventuella slarvfel inte har orsakat extrema värden har observationerna 
granskats i plottdiagram. Slutligen så nämndes storleken av datamaterialet som ett 
eventuellt problem, vilket för den här studien innebar det att en totalundersökning inte 
var genomförbar. Datamaterialet anses ändå hanterbart med hänsyn till tid och syfte. 
Utförandet av ett slumpmässigt urval var genomförbart, vilket har testats för att 
säkerställa att urvalet är representativt för populationen.  
 
Slutligen så kan definitionen och tillförlitligheten av hållbarhet i studien ifrågasättas. 
Som tidigare diskuterats har det första måttet för hållbarhet baserats på fondnamn då 
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studien ämnar undersöka vad småsparare som eventuellt saknar finansiell expertis 
klassificerar som hållbara fonder snarare än graden av hållbarhet i sig. För att öka 
tillförlitligheten av resultatet har regressionsmodellen även testats med Morningstars 
hållbarhetsvärde.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 45	

6. Resultat 
	
 
Följande kapitel presenterar undersökningens resultat. För att ge läsaren en 
omfattande bild inleds kapitlet med en presentation av deskriptiv statistik som redovisar 
maxvärde, minimumvärde och medelvärde för observationerna. Därefter följer en tydlig 
redogörelse för studiens huvudsakliga fokus, att tolka resultaten för 
SRI/hållbarhetsvärdet. Vidare ges ytterligare tolkningar av övriga kontrollvariabler för 
att konstatera att den utformade regressionsmodellen som helhet är rimlig. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av resultatet, vilket ämnar bidra med en tydlighet för 
läsaren. 
 

6.1 Deskriptiv statistik 
	
För att generera en helhetsbild över det urval som studien täcker, som exempelvis 
observationernas egenskaper och fördelning av variabler, presenteras i det här kapitlet 
deskriptiv statistik som skildrar studiens datamaterial. Tidigare i studien nämns att 
urvalet består av totalt 459 enskilda observationer där 45,97 procent utgörs av SRI-
fonder och resterande 54,03 procent är konventionella fonder. Som presenteras i 
tabellerna nedan ingår 457 observationer i regressionsmodellen där standardavvikelsen 
används som riskvariabel och 416 observationer ingår i analyserna där enbart betavärdet 
utgör variabeln för risk samt där båda vederbörande riskvariabler tagits med. 
Anledningen till skillnaden i antalet observationer beror på att alla värden ej fanns 
tillgängliga på Morningstar för alla fonder. 

Samtliga fonder förvaltas av ett specifikt fondbolag, och vissa förvaltningsbolag är mer 
vanligt förekommande än andra fondbolag. För att försäkra sig om att resultatet som 
presenteras inte påverkas av vilket förvaltningsbolag som förvaltar fonden har 
författarna valt ut de fyra svenska storbankerna som representanter för vanligt 
förekommande förvaltningsbolag i Sverige och förklarande variabler i 
regressionsmodellen. Anledningen till urvalet av förvaltningsbolag har sin förklaring i 
att storbankerna, i förhållande till övriga fondbolag, dels står för en representativ andel 
av de slumpmässigt utvalda fonder som tagits med i studien, närmare bestämt ca 20 
procent. Även fast majoriteten av de slumpmässigt utvalda fonderna representeras av 
andra förvaltningsbolag står de bolagen individuellt för en lägre andel av fonderna än 
storbankerna gör separat. En ytterligare anledning till att inkludera storbankerna som 
förklarande variabler för förvaltningsbolag är på grund av att andelen hållbara fonder 
som representeras hos respektive bank är i princip lika stor som andelen konventionella 
fonder. 50 procent av både Nordeas och SEBs inkluderade fonder utgörs av hållbara 
fonder, 47,4 procent är hållbara av Handelsbankens inkluderade fonder samt 73,7 
procent av Swedbanks inkluderade fonder är hållbara. Storbankerna har i 
regressionsmodellen företrätts av en separat dummy för respektive bank, där fonder som 
tillhör banken tilldelats siffran ett och de bolag som inte tillhört förvaltaren tilldelats 
siffran noll. På samma sätt har författarna klassificerat SRI-fonder och konventionella 
fonder, där hållbara fonderna har tilldelats siffran ett och övriga fonder siffran noll. I 
tabell 3 presenteras de genomsnittliga värdena för årlig avgift, avkastning, 
fondförmögenhet, riskmåtten och Morningstars hållbarhetsvärde. Även max- och 
minimumvärde samt standardavvikelse för respektive variabel framgår i tabellen. 
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Den högsta årsavgiften för år 2016 beträffande fonderna som förekommer i studien är 
3,00 procent medan den lägsta årsavgiften är 0,00 procent. Genom att ha granskat 
observationerna i ett diagram kan författarna bekräfta en jämn fördelning mellan 
avgifterna med ett medelvärde på 1,50 procent och en låg standardavvikelse på 0,007. 
Maximal avkastning uppgår till 84,60 procent och den minsta avkastningen landar på -
18,10 procent, värden som kan betraktas som outliers i sammanhanget. Författarna har 
även genomfört tester där outliers plockats bort, varefter det konstaterades att de outliers 
som observerats inte påverkade resultatet. Medelvärdet för avkastningen landar på 
11,508 procent och värdena för populationen har en relativt hög standardavvikelse på 
11,989 procent. Fondförmögenheten avviker från medelvärdet med 17 606,656 miljoner 
kronor, det lägsta värdet som observeras hos fonderna är 30,750 miljoner kronor och det 
högsta värdet landar på 213 444,140 miljoner kronor. Medelvärdet för fondernas 
förmögenhet är 6 995,309 miljoner kronor. Den systematiska risken, beta, har ett 
maxvärde på 1,600, ett minsta värde på -1,400, medelvärde på 0,906 och en 
standardavvikelse på 0,267. Den totala risken, även kallad standardavvikelse har ett 
maxvärde på 0,560, ett minsta värde på 0,002, medelvärde på 0,113 och med en 
spridning på 0,050. Morningstars hållbarhetsvärde visade ett maximalt värde på 82,000, 
ett minimumvärde på 37,000, ett medelvärde på 51,744 och en standardavvikelse på 
6,061. Sammanfattningsvis visar tabell 3 att det inte återfinns några avvikande 
observationer, så kallade outliers som påverkar resultatet varken för max-, min, 
medelvärde eller standardavvikelse.   
 
Tabell 3. Deskriptiv statistik över regressionsmodellens variabler 

 

6.2 SRIs påverkan på fondavgifter 
 
I tabell 4 redovisas en sammanfattning av de regressionsanalyser som har genomförts 
för att undersöka hur de förklarande variablerna påverkar fondavgiften. De 
förklaringsvariabler som har inkluderats är avkastning, fondförmögenhet, beta, 
standardavvikelse, förvaltningsbolag samt hållbarhet. Variablerna har testats i fyra 
skilda kombinationer där en utav regressionsmodellerna inbegriper samtliga variabler. 
Samtliga analyser redovisas enskilt i fyra kolumner i tabell 4. I följande regressioner 
benämns hållbarheten som SRI och förklarar de fonder som antingen klassificeras som 
etiska fonder enligt Morningstars sorteringsfunktion eller innefattar något av de tidigare 
nämnda sökorden i fondnamnet. I datamaterialet har de fonder som beskrivs som SRI 
fonder tilldelats värdet ett under variabeln SRI, medan de så kallade konventionella 
fonderna har tilldelats värdet noll under samma kategori. Den multipla linjära 
regressionsmodellen inkluderar samtliga variabler och kan ses i kapitel fem, ekvation 1 

 Årsavgift % Avkastning % Fondförmögenhet mnkr Beta Standardavvikelse Hållbarhetsvärde 

 
MAX 

 
0, 030 

 
84, 600 

 
213 444, 140 

 
1,600 

 
0, 560 

 
82, 000 

 
MIN 

 
0, 000 

 
-18, 100 

 
30, 750 

 
-1, 400 

 
0, 002 

 
37, 000 

 
Medelvärde 

 
0, 015 

 
11, 508 

 
6 995, 309 

 
0,906 

 
0, 113 

 
51, 744 

 
Standard-avvikelse 

 
0, 007 

 
11, 989 

 
17 606, 656 

 
0,267 

 
0, 050 

 
6, 061 
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och testas i den fjärde kolumnen. I kolumn ett och två testas beta och standardavvikelse 
separat medan kolumn tre inkluderar båda riskmåtten. För att kontrollera att variablerna 
inte påverkar sambandet mellan avgift och hållbarhet har ytterligare sex modeller 
formulerats och testats, vilka redovisas i kolumn ett till tre i tabell 4 och tabell 6 (se 
Bilaga 1).  Det genomförs för att kontrollera huruvida metoden för att verifiera risken 
har någon betydelse för studiens resultat. Författarna är huvudsakligen intresserade av 
att säkerställa att resultatet gällande SRI samt fondavgifter inte ändras om man byter 
kontrollvariabeln. 
 
Samtliga regressionsanalyser visar ett negativt samband mellan variabeln fondavgift och 
variabeln SRI, vilket indikerar att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder när 
man studerar fondavgifterna, allt annat lika. Samtliga analyser visar empiriskt stöd, med 
en signifikansnivå på minst fem procent, för att det finns ett negativt samband mellan 
variabeln fondavgift och SRI-fonder. Analysen som enbart inkluderar beta som 
riskmått, vilken redovisas i kolumn ett, har dessutom empiriskt stöd för att det existerar 
ett negativt samband mellan variabeln fondavgift och SRI-fonder med en 
signifikansnivå på en procent. 
 

6.2.1 Tolkning av övriga kontrollvariabler  
 
Genom att inkludera och undersöka övriga variabler kan även andra spekulationer och 
slutsatser dras. Resultatet tyder på att fonder som har påvisat högre avkastning tar ut 
högre fondavgifter och två av fyra tester har empiriskt stöd på en procent respektive tio 
procent signifikansnivå beträffande sambandet. Resultatet indikerar även ett positivt 
samband mellan variablerna fondavgift och standardavvikelsen. Studiens resultat tyder 
alltså på att fonder med högre total risk i genomsnitt har högre fondavgifter.  Enligt 
resultatet från regressionsanalysen som enbart inkluderar beta som riskmått har fonder 
med högre systematisk risk dessutom i genomsnitt högre fondavgifter. Sambandet 
indikerar med andra ord att ju större risk i tal av standardavvikelse en fond har desto 
högre fondavgifter har fonden och ju större risk i tal av beta en fond har, då enbart beta 
används för att mäta risken, desto högre fondavgifter har fonden. Samtliga analyser har 
empiriskt stöd på en procent signifikansnivå att det finns ett positivt samband mellan 
variablerna fondavgift och standardavvikelse. Det tycks inte existera något samband 
mellan variablerna fondavgift och fondförmögenhet. Slutligen så testades även 
fondbolagens eventuella påverkan där studien specifikt kategoriserade och undersökte 
de svenska storbankerna. Resultatet tyder på att tre av de fyra storbanker har lägre 
fondavgifter än övriga fondbolag som studien innefattar, vilket analysen påvisar 
empiriskt stöd för på en procent signifikansnivå och omfattar Handelsbanken, SEB och 
Swedbank. Sambandet är inte säkerställt för Nordea.  
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Tabell 4. Resultat SRI 

   
Årlig avgift 

 

  

 
SRI 

 
 

 
-0,0017608 

(0,0006496)*** 

 
-0,0014346 

(0,0006499)** 

 
-0,0013896 

(0,0006072)** 

 
-0,0012242 

(0,0005847)** 

 
Avkastning 

 
 
 

 
0,0001282 

(0,0000186)*** 

 
0,0000672 

(0,0000356)* 

 
0,0000334 

(0,0000221) 
 

 
0,0000321 

(0,0000208) 

Fondförmögenhet 
 
 
 

-2,26e-08 
(1,56e-08) 

-2,32e-08 
(1,66e-08) 

-9,89e-09 
(1,43e-08) 

-1,14e-08 
(1,32e-08) 

Beta 
 
 
 

0,0030236 
(0,0011587)*** 

- -0,0002651 
(0,0012388) 

-0,0006291 
(0,0013926) 

Standardavvikelse 
 
 
 

- 0,04481 
(0,0153112)*** 

0,0657581 
(0,0080253)*** 

0,0590807 
(0,0079065)*** 

Handelsbanken 
 
 
 

- - - -0,0055877 
(0,0013226)*** 

Nordea 
 
 
 

- - - -0,0014087 
(0,0012932) 

SEB 
 
 
 

- - - -0,0044325 
(0,0012357)*** 

Swedbank 
 
 
 

- - - -0,0064861 
(0,0011457)*** 

Nr. obs. 
 

 

416 457 416 416 

F 
 

 

F(4,411) = 19,35 F(4,452) = 23,07 F(5,410) =22,74 F(9,406) = 24,91 

Adj R2 

 
0,0931 0,1670 0,2087 0,2787 

 
1% = ***, 5% = **, 10% = *  (ingen stjärna = ej signifikant)  
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6.2.2 Korrelationsmatris för SRI 
	
I tabell 5 presenteras en korrelationsmatris där korrelationen mellan samtliga 
förklaringsvariabler kan utläsas som ingår i regressionsmodellerna med SRI inkluderat. 
Korrelationen mellan variablerna ligger mellan -0,1719 och 0,4828. Det bedöms vara 
låga värden, vilket författarna har diskuterat i avsnitt 5.5.1. Risken för 
multikollinearitetsproblem är därmed låg. Då den här studien baseras på en betingad 
analys är det inte nödvändigt att redovisa korrelationernas p-värde, eftersom att syftet 
med matrisen enbart är att granska risken för multikollinearitetsproblem.  

 
Tabell 5. Korrelationsmatris A 

	

6.3 Hållbarhetsvärdets påverkan på fondavgifter 
 
Studiens frågeställning undersöker huruvida de genomsnittliga avgifterna för SRI-
fonder är lägre än för konventionella fonder, allt annat lika. Det författarna har 
klassificerat som SRI-fonder, även kallade hållbara fonder, är dels fonder som innehar 
specifika sökord kopplat till hållbarhet i namnet samt fonder som av Morningstar 
sorterats som etiska fonder, liksom förklarats i stycket ovan. Dessutom har författarna 
valt att inkludera Morningstars egna hållbarhetsmått som ytterligare en förklarande 

  
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
1. Avkastning 

 
1,0000 

       

 
2. Fondförmögenhet 

 
0,0033 

 
1,0000 

      

3. Beta 0,1541 -0,0636 1,0000      

 
4. Standardavvikelse 

 
0,4828 

 
-0,0928 

 
0,03866 

 
1,0000 

    

5. SRI -0,0992 -0,1373 -0,0390 -0,1101 1,0000    

6. SEB -0,0365 -0,0177 -0,1086 -0,0956 0,0145 1,0000   

7. Handelsbanken -0,0057 0,0008 -0,0097 -0,0185 -0,0295 -0,0483 1,000  

8. Swedbank -0,0917 0,0041 -0,0826 -0,1719 0,1067 -0,0498 -0,0412 1,0000 

9. Nordea -0,0342 0,0171 0,0628 0,0209 0,0071 -0,0467 -0,0386 -0,0398 
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variabel i regressionsmodellen för att undersöka studiens frågeställning. I tabell 6 
redogör författarna för ytterligare regressionsanalyser som utförts för att studera hur 
förklarande variabler påverkar den beroende variabeln. Som framgår av tabellen är årlig 
avgift den kontinuerliga beroende variabeln. Förklarande variabler är motsvarande 
variabler som ingått i studiens tidigare modeller med undantag för hållbarhetsmåttet. 
Fondernas avkastning, fondförmögenhet, systematisk risk och total risk (beta-värde och 
standardavvikelse) används som förklarande variabler, dessutom ingår samtliga svenska 
storbanker i en kombination av ekvationen. Modellens modifikation gäller 
hållbarhetsmåttet som i tabell 4 betecknats som SRI men i tabell 6 istället utgörs av 
Morningstars hållbarhetvärde och enbart benämns som hållbarhetsvärde i tabellen. 
Standardfelen redovisas inom en parentes på raden under koefficienten. Då studiens 
huvudsakliga fokus är att tolka resultaten för SRI, även kallat hållbarhet, fokuserar detta 
stycke främst på att ge uttryck åt resultaten för hållbarhetsvärdets påverkan på 
fondavgifter.  
 
Den första kolumnen i tabell 6 testar ekvationen innehållande beta som riskmått, alltså 
den systematiska risken som en förklarande variabel tillsammans med avkastning, 
fondförmögenhet och hållbarhetsmåttet. För hållbarhetsvärdet har resultatet empiriskt 
stöd på en procents signifikansnivå att det finns ett negativt samband mellan 
hållbarhetsvärdet och fondavgifter. Med andra ord, fonder med högre hållbarhetsvärde 
har lägre fondavgifter än fonder med lägre hållbarhetsvärde. Kolumn nummer två 
redovisar en liknande ekvation som i kolumn ett, men där riskmåttet istället utgörs av 
den totala risken som tidigare nämnts betecknas av standardavvikelsen och innehåller 
både den systematiska men även den fondspecifika risken. Resultatet för 
hållbarhetsvärdet i denna ekvation finner empiriskt stöd på en procents signifikansnivå 
att det finns ett negativt samband mellan hållbarhetsvärdet och fondavgifter. 
Motsvarande resultat redovisas i tredje kolumnen där samtliga riskmått är inkluderade i 
ekvationen. Precis som tidigare har de svenska storbankerna utgjort förklarande 
variabler i den kombination av modellen där samtliga förklarande variabler har tagits 
med, vilket kan utläsas från fjärde kolumnen samt återfinns i ekvation 1 tidigare i 
studien. Även i den kombinationen finns ett signifikant samband på en procents 
signifikansnivå som är negativt för hållbarhetsvärdet och fondavgifter.  
 

6.3.1 Tolkning av övriga kontrollvariabler 
 
Regressionsmodellen som utformats i studien och använts i olika kombinationer har 
inkluderat fler förklarande variabler än hållbarhetsmåtten SRI och Morningstars 
hållbarhetsvärde för att undvika att dessa faktorer missleder resultatet av det samband 
författarna ämnar studera. Genom att tolka resultaten för övriga förklarande variabler 
kan studien visa att det som förklaras av hållbarhetsmåtten inte beror på hur hög 
fondens avkastning är, hur stor fondförmögenhet som fonden innehar eller vilken 
förvaltare som fonden tillhör. Som visas i tabell 6 har avkastningen i tre av fyra fall ett 
icke signifikant resultat och därmed inte verkar påverka fondavgiften nämnvärt. 
Förutom i första kolumnen där resultatet finner empiriskt stöd på en procents 
signifikansnivå för ett positivt samband. Det betyder att fonder med högre avkastning 
tar ut högre fondavgifter, under förutsättning att den fondspecifika risken inte tas med i 
ekvationen. Vidare redovisar tabell 6 ännu ett negativt samband mellan 
fondförmögenhet och årlig avkastning, där tre av fyra kombinationer av 
regressionsmodellen visar ett statistiskt säkerställt resultat på minst fem procents 
signifikansnivå. Det innebär alltså att ju högre fondförmögenhet en fond innehar ju 
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lägre årlig avgift för fonden. I motsats till ekvationerna där SRI används som 
hållbarhetsmått visar vederbörande resultat att större systematisk risk ger lägre avgift 
och ju större total risk, desto högre avgift. Av de svenska storbankerna visar Nordea på 
ett icke signifikant resultat medan Handelsbanken, SEB och Swedbank finner empiriskt 
stöd på minst fem procents signifikansnivå att deras fonder har lägre årliga avgifter i 
förhållande till övriga fondförvaltare.  
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Tabell 6. Resultat Hållbarhetsvärde  

 
1% = ***, 5% = **, 10% = *  (ingen stjärna = ej signifikant) 
 
 

   
Årlig avgift 

 

  

 
Hållbarhetsvärde 

 
 
 

 
-0,000283 

(0,0000629)*** 

 
-0,0002746 

(0,0000635)*** 

 
-0,0002711 

(0,0000638)*** 

 
-0,0002112 

(0,0000585)*** 

Avkastning 
 
 
 

0,0000796 
(0,0000215)*** 

0,000013 
(0,0000253) 

0,0000382 
(0,0000262) 

0,0000428 
(0,0000248)* 

Fondförmögenhet 
 
 
 

-4,68e-08 
(2,20e-08) ** 

-4,75e-08 
(2,47e-08)* 

-3,96e-08 
(2,24e-08)* 

-3,77e-08 
(2,06e-08)* 

Beta 
 
 
 

-0,0088612 
(0,0019861)*** 

- -0,0087611 
(0,0018349)*** 

-0,009321 
(0,001971)*** 

Standardavvikelse 
 
 
 

- 0,0346583 
(0,0115582)*** 

0,0283181 
(0,0123527)** 

0,026738 
(0,0121476)** 

Handelsbanken 
 
 
 

- - - -0,0060068 
(0,0013728)*** 

Nordea 
 
 
 

- - - -0,0011571 
(0,001246) 

SEB 
 
 
 

- - - -0,0047193 
(0,0014204)*** 

Swedbank 
 
 
 

- - - -0,0071146 
(0,001498)*** 

Nr. Obs. 
 

308 319 308 308 

F F(4,303) = 
22,33 

 

F(4, 314) = 
17,52 

 

F(5,302) = 
16,37 

 

F(9, 298) = 
17,02 

 
Adj R2 0,1614 0,1382 0,1718 0,2573 
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6.3.2 Korrelationsmatris för hållbarhetsvärdet 
	
Tabell 7 redovisar en korrelationsmatris för alla förklaringsvariabler som ingår i 
regressionsmodellerna där Morningstars hållbarhetsvärde inkluderas. Korrelationen 
mellan variablerna är belägen mellan -0,3643 och 0,6169, vilket accepteras som låga 
korrelationsvärden. Värden som överstiger 0,8 indikerar på en hög multikollinaritet 
(Studenmund, 2014, s. 272), vilket inte överskrids i den här studiens korrelationstester.  
 
Tabell 7. Korrelationsmatris B 

 
 

6.5 Sammanfattande resultat  
 
Som tidigare diskuterats i studien har författarna valt att genomföra ett flertal olika 
kombinationer av multipel linjär regressionsanalys för att verifiera att huvudresultatet 
gällande hållbarheten inte ändras då kontrollvariablerna byts ut. Studien undersöker om 
det finns ett negativt samband mellan hållbarhet och fondavgifter, allt annat lika, vilket 
detta kapitel redovisar att det finns empiriskt stöd för. Sammanfattningsvis visar 
tabellerna ovan att SRI-fonder, som innefattar både Morningstars hållbarhetsvärde, 
fonder vars namn innehåller sökord associerade till hållbarhet samt etiskt klassificerade 
fonder, är billigare än konventionella fonder. Vidare konstateras att fonder med högre 
avkastning tar ut högre avgifter. Av de svenska storbankerna har Handelsbanken, SEB 

  
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
1. Avkastning 

 
1,0000 

       

 
2. Fondförmögenhet 

 
 -0,0657 

 
1,0000 

      

3. Beta 0,1181 0,0394 1,0000      

 
4. Standardavvikelse 

 
0,6169 

 
-0,1463 

 
0,0512 

 
1,0000 

    

 
5. Hållbarhetsvärde 

 
-0,3643 

 
-0,0203 

 
-0,0134 

 
-0,2890 

 
1,0000 

   

 
6. SEB 

 
-0,0431 

 
0,0083 

 
-0,0923 

 
-0,0969 

 
0,1024 

 
1,0000 

  

 
7. Handelsbanken 

 
0,0161 

 
0,0046 

 
-0,0475 

 
0,0575 

 
0,0530 

 
-0,0470 

 
1,000 

 

 
8. Swedbank 

 
-0,0630 

 
0,0050 

 
0,0412 

 
-0,0770 

 
0,1374 

 
-0,0449 

 
-0,0386 

 
1,0000 

 
9. Nordea 

 
-0,0426 

 
-0,0011 

 
0,0713 

 
0,0263 

 
0,0441 

 
-0,0490 

 
-0,0421 

 
-0,0403 
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och Swedbank signifikant lägre avgifter för förvaltade fonder än övriga 
förvaltningsbolag, medan resultatet för Nordea var icke signifikanta och alltså inte 
avviker från noll. Analysen gav däremot empiriskt stöd för att ju större fonden är och ju 
större systematisk risk, desto lägre är avgiften för fonden när hållbarhetsvärdet används 
som mått för hållbarhet. Resultatet för sambandet mellan fondförmögenheten och den 
årliga avgiften var inte signifikant när SRI användes som hållbarhetsmått. Vad gäller 
den systematiska risken i kombinationen med SRI som hållbarhetsmått resulterade en av 
testerna i ett signifikant utfall som redovisar att ju högre betavärde desto högre årlig 
avgift, vilket går emot det tidigare resultaten från regressionsanalysen där 
hållbarhetsvärdet användes som hållbarhetsmått. Samtidigt visade samtliga resultat att 
ju större total risk, desto högre är fondavgiften. Att författarna har valt att testa 
sambandet med två olika riskfaktorer är för att kontrollera huruvida risken har någon 
betydelse för resultaten. Vad som kan konstateras i detta kapitel är att slutresultatet 
gällande det negativa sambandet mellan hållbarhet och fondavgifter är statistiskt 
säkerställt på fem procents signifikansnivå oavsett vilket riskmått och vilka andra 
faktorer som använts i regressionsmodellen.  
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7. Analys och slutdiskussion 
 
 
I kapitlet tolkas och analyseras studiens resultat, vilka redovisas i kapitel sex, för att ge 
läsaren en tydlig bild av författarnas resonemang kring undersökningen. Med studiens 
resultat som utgångspunkt diskuteras det negativa sambandet mellan hållbarhet och 
fondavgifter. Därefter analyseras och diskuteras de teorier som omfattas i den 
teoretiska referensramen samt den inkluderade tidigare empiriska forskningen med 
utgångspunkt från studiens resultat. Vidare föreslås ett moderniserat tillvägagångssätt 
för appliceringen och användandet av den moderna portföljteorin (MPT). Slutligen 
diskuteras individens motiv till att investera hållbart utifrån resultatet.  
 
 

7.1 Slutdiskussion och utvärdering av hållbarhetens påverkan på 
fondavgifter 
 
Tidigare forskare har länge undersökt och ämnat förklara investerares motiv till att 
investera hållbart. Teorier har formulerats för att förklara människors beteende i 
investeringsprocessen och några av dem har diskuterats i tidigare kapitel. Gemensamt 
för tidigare forskning är att de grundats på vissa antaganden. Människan strävar efter att 
maximera sin avkastning och samtidigt minimera risken. Människan kan göra 
prioriteringar mellan finansiell avkastning och socialt ansvarstagande. Människan kan 
studeras som en rationell nyttomaximerare eller förmodas vara styrd av känslor. Olika 
hypoteser har testats för att anskaffa visshet om huruvida det verkliga motivet kan 
förklaras genom demografi, utbildningsnivå, geografi eller andra variabler men 
resultaten divergerar och frågan tycks inte ha ett entydigt svar. De tillvägagångssätt som 
tidigare forskare tillämpat har främst fokuserat på att studera motivet genom 
enkätundersökningar som besvarats av undersökningsobjekten, det vill säga 
investerarna. Att implementera en undersökning där resultatet baseras på svar som 
erhålls från de svarande individerna medför att slutsatsen färgas av personliga åsikter 
och individuella uppfattningar om ett visst beteende snarare än det faktiska beteendet. 
För att resultatet ska betraktas som tillförlitligt krävs då en överensstämmelse mellan 
givet svar och en verklig företeelse som forskaren inte har observerat. 
Överensstämmelsen ska dessutom vara korrekt för alla svar. Författarna av den här 
studien ansåg därför att en mer tillförlitlig undersökningsmetod var att studera det 
faktiska beteendet genom att analysera redovisat data av individers investeringar. Via 
granskning av fondförmögenheten i SRI-fonder samt konventionella fonder kunde 
författarna bekräfta att människor investerar i båda kategorierna. Genom att studera 
eventuella differenser i avgifterna mellan SRI-fonder och konventionella fonder 
undersökte författarna huruvida ett ytterligare potentiellt motiv till varför individer 
väljer att investera hållbart kan presenteras. Studiens utgångspunkt är därmed att 
investerare påverkas av fler faktorer än enbart avkastning och risk i 
beslutsfattningsprocessen.  
 
Resultatet från studien som redovisas i föregående kapitel visar att SRI-fonder är 
billigare än konventionella fonder, allt annat lika, vilket är ett entydigt svar oavsett 
regressionsanalys. För att säkerställa att resultatet inte påverkats av andra faktorer har 
variablerna avkastning, fondförmögenhet, fondförvaltare samt risk inkluderats i 
modellen. Resultaten från undersökningen tyder även på att fonder med högre 
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avkastning tar ut högre fondavgifter, att ju högre systematisk risk en fond har desto 
lägre avgift har fonden samtidigt som fonder med högre total risk är associerade med 
högre avgifter samt att Handelsbanken, SEB och Swedbank har lägre fondavgifter än 
övriga fondförvaltare. Genom att använda informationen för att applicera resultatet till 
att beskriva en typisk hållbar fond innebär det att SRI-fonder generellt sett har lägre 
avgifter, lägre avkastning, högre systematisk risk men lägre total risk än konventionella 
fonder samt har en högre sannolikhet att förvaltas av Handelsbanken, SEB eller 
Swedbank än andra fondbolag. Beskrivningen är givetvis inte applicerbar på samtliga 
hållbara fonder men kan enligt studiens summerade resultat användas som en generell 
sammanfattande beskrivning av en SRI-fond. 
 
Studiens huvudsakliga syfte är att studera om SRI-fonder är billigare än konventionella 
fonder, allt annat lika, för att i nästa steg diskutera huruvida lägre avgifter kan vara 
ytterligare ett motiv för individer till att investera hållbart. Resultatet från 
undersökningen indikerar att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder. Frågan 
angående huruvida resultatet kan funktionera som ett ytterligare motiv för individer till 
att investera hållbart diskuteras mer utförligt under rubrik 8.1.2, medan diskussionen 
härnäst fokuseras på resultatets innebörd i förhållande till de teorier som presenterats i 
kapitel tre. 
 

7.1.1 Analys av resultatet med utgångspunkt från inkluderade teorier 
 
Enligt den neoklassiska teorin som ofta benämns ”the economic man” och beskriver 
investeraren som en rationell nyttomaximerare påverkas denna enbart av två motiv i sitt 
beslutsfattande, nämligen att förvärva rikedom och att undvika ansträngning (Ingram, 
1888, s. 142). Beroende på vilken tolkning som används av begreppet ”the economic 
man” kan den här studiens resultat bidra med nya infallsvinklar beträffande 
investerarens beteende. Om investeraren anser att denne kan förvärva rikedom genom 
att spara pengar, vilket i det här fallet innebär att välja en fond med lägre avgifter än 
alternativen, skulle den rationella investeraren välja att investera i hållbara fonder då de 
enligt studiens resultat är billigare. Om investeraren däremot anser att denne kan 
förvärva rikedom genom att generera högre avkastning skulle andra faktorer än enbart 
fondavgifterna vägas in i beslutet. Genom att ta hänsyn till det andra kriteriet som enligt 
teorin beskriver investeraren, nämligen att undvika ansträngning, borde investeraren 
fatta det investeringsbeslut som inkluderar minst faktorer att överväga i 
beslutsprocessen. Eftersom att det krävs en analys av ett flertal variabler för att bedöma 
om den förväntade avkastningen för en fond är högre än för en annan fond medan 
studiens resultat tyder på att SRI-fonder generellt sett är billigare än konventionella 
fonder, vilket är konstaterat utan ansträngning, bör den rationella investeraren välja att 
investera i SRI-fonder före konventionella fonder. 
 
Resultatet av studien tyder på att det kan existera ytterligare ett motiv till att investera 
hållbart, närmare bestämt vetskapen om lägre avgifter. I viss mån styrker resultatet 
teorin om “the economic man” vars syfte är att maximera nyttan, vilket investeraren gör 
genom att placera sitt kapital i en billigare SRI-fond istället för en konventionell fond 
med högre kostnad, allt annat lika. Det som talar emot den traditionella neoklassiska 
teorin är att investerarens beteende är mer komplext än vad som återges från teorin om 
”the economic man”, precis som Persky (1995, s. 230) konstaterat. Derwall (2011, s. 
2137) diskuterar huruvida hållbara investeringar kan ersätta jakten på finansiell 
avkastning och menar på att SRI fyller det syftet. Dessutom har flertalet forskare berört 
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diskussionen om socialt ansvarstagande som ett motiv till att investera hållbart och 
frångår därmed teorier som enbart berör investeringars avkastning. Teorin om “the 
economic man” frångår visserligen från principen om verklighetens icke rationella 
människa, men kan användas som teoretisk utgångspunkt för att förklara investerares 
beslutsprocess. Om användaren av teorin däremot strävar efter att förstå en investerares 
beteende bör en mer verklighetsanpassad modell användas. 
 
Om verkligheten inte förenklas och utgångspunkten istället är en aktiv människosyn där 
individen anses kunna fatta beslut som påverkas av flera faktorer krävs det en mer 
komplex modell för att undersöka individers motiv till att investera hållbart. Den 
moderna portföljteorin (MPT) diskuterades i kapitel tre, och kommer i avsnitt 8.1.2 
användas som utgångspunkt för att ge förslag på hur individer fattar beslut baserat på 
det individuella motivet till att investera hållbart. I följande avsnitt analyseras hur 
samma teori påverkas av studiens resultat. MPT menar att en rationell investerare 
föredrar en maximerad avkastning men även strävar efter att minimera risken 
(Markowitz, 1952, s. 77).  Författarna av den här studien föreslår att den rationella 
investeraren även tar hänsyn till ytterligare en dimension av vinstmotivet, nämligen 
avgifter. Fondavgifterna kan visserligen anses implicerade i modellen som tar hänsyn 
till den riskjusterade avkastningen men författarna menar att avgifterna även kan 
analyseras som en individuell faktor. Som redovisats i föregående kapitel tyder 
resultatet på att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, vilket skulle kunna 
funktionera som ett ytterligare motiv för en individ till att välja en hållbar investering 
framför alternativet. Tolkningen av investerarens motiv försvåras däremot genom att 
även analysera de signifikanta resultaten för de övriga variablerna som inkluderats i 
regressionsanalyserna. Resultatet tyder nämligen på att fonder med högre avkastning 
generellt sett har högre fondavgifter. Det skulle innebära att det krävs att investeraren 
genomför en avvägning mellan variablerna avkastning och avgift. Studien har även 
empiriskt stöd med en signifikansnivå på fem procent att högre total risk innebär högre 
avgifter. Det innebär omvänt att ju lägre total risk en fond har, desto lägre avgift har 
fonden. Det är en logisk slutsats då fonder med högre risk ofta associeras med högre 
förvaltningskrav och dessutom förväntas generera högre potentiell avkastning för att 
kompensera de investerare som är villiga att acceptera en högre risk. Enligt Markowitz 
(1952, s. 82) kommer den rationella investeraren att välja en portfölj med högre 
avkastning framför en portfölj med lägre avkastning givet att risken är densamma. 
Resultatet från den här studien tyder på att det existerar ett positivt samband mellan 
variabeln avgift och total risk, vilken utmäts av standardavvikelsen. Det är därmed 
möjligt att investeraren egentligen tar hänsyn till avgiften och inte risken. Samtidigt 
indikerar vissa av studiens resultat på att det existerar ett negativt samband mellan 
variabeln avgift och systematisk risk, vilket kan anses motsägelsefullt. Då den 
systematiska risken är inkluderad i den totala risken är det möjligt att den förstnämnda 
drar ner sambandet mellan variablerna avgift och total risk. Resultatet är ändå 
signifikant på minst fem procent, vilket innebär att det positiva sambandet mellan 
fondavgift och total risk bör vara trovärdig att använda vid analysen. 
 
Enligt området som beskrivs inom begreppet beteendeekonomin är människan inte 
rationell utan fattar beslut baserat på fördomar som inte återspeglar verklig fakta samt 
låter känslor driva bestämmanden. Av den anledningen argumenterade författarna för att 
det kan vara särskilt viktigt att studera människors faktiska beteenden för att säkerställa 
att resultatet inte påverkas av individers personliga uppfattningar om det egna 
beteendet. Det har realiserats genom att analysera befintligt data över individers faktiska 
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investeringar istället för att använda metoder som beror på individers uppfattning om 
sitt eget investerarbeteende. Vidare så behandlades specifikt den beteendeekonomiska 
teorin prospektteorin, vilken bland annat implicerar att individen strävar efter att 
undvika risk samt bortser från komponenter som olika potentiella alternativ delar 
(Kahneman & Tversky, 1979, s. 271). Enligt den här studiens resultat borde teorin om 
individen som riskavers innebära att investerare föredrar SRI-fonder framför 
konventionella fonder då de förstnämnda medför lägre total risk. Kopplingen påträffas 
genom resultatet att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder samt det positiva 
sambandet mellan variablerna total risk och fondavgift, vilket innebär att risk kostar 
mer. Gällande människans bortseende från gemensamma komponenter beträffande 
differenta alternativ borde det enligt studiens resultat innebära att avgifterna enbart 
inkluderas i individers beslutsprocess i de fall där avgifterna för två fonder skiljer sig. 
Det är möjligt att fondavgifterna i det avseendet oftare exkluderats i individers 
beslutsprocess då det är relativt vanligt förekommande att fondavgifterna 
överensstämmer eller antar relativt närliggande värden, vilket kan utläsas i tabell 3. 
Fondavgifterna i det inkluderade datamaterialet varierar från noll procent till tre procent 
och antar relativt liknande värden, vilket skulle kunna innebära att variabeln bedöms 
vara mindre essentiell att beakta enligt investerarna i beslutsprocessen. Enligt 
prospektteorin kommer individen enbart att överväga de övriga variablerna i de fall då 
fondernas avgifter är desamma. Sannolikheten att avkastningen alternativt riskmåtten är 
desamma för två fonder är betydligt mindre då differensen dem emellan är betydligt 
större och variablerna kan anta fler värden. Författarna av den här studien föreslår 
därmed att avgifterna på grund av ovan nämnd diskussion kan uppfattas ha lägre 
påverkan än det potentiellt verkliga utfallet då variabelns faktiska påverkan kan dras 
ned på grund av hög grad av exkludering. Att alternativet i somliga fall har påverkan 
noll utesluter inte möjligheten att variabeln kan ha stor påverkan i andra fall.  
 
I tidigare undersökningar som studerar hållbara investerares beteende och motiv har 
forskare skapat scenarion där avgifterna inte har inkluderats som valbara alternativ för 
undersökningsobjekten. Det medför att de individer som svarar på undersökningarna 
undermedvetet antar att avgifterna är likvärdiga alternativ. Författarna till den här 
studien menar att det är viktigt att avgifterna tydliggörs. Avgifterna bör framhävas som 
en påverkande faktor i de undersökningar som ämnar studera investerarbeteenden i 
anknytning till hållbarhet, eftersom att avgifterna har ett signifikant samband med 
hållbarhetsvärdet.  
 

7.1.2 Resultatets påverkan för investerarnas motiv 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att studera om SRI-fonder är billigare än 
konventionella fonder, allt annat lika, för att i nästa steg diskutera huruvida lägre 
avgifter kan vara ytterligare ett motiv för individer till att investera hållbart. I 
föregående avsnitt analyseras studiens resultat, att SRI-fonder är billigare än 
konventionella fonder, allt annat lika. I den här delen ämnar författarna analysera hur 
resultatet av studien kan påverka investerares motiv gällande valet att investera hållbart. 
Genom en noggrann analys av befintliga teorier inom området har författarna föreslagit 
att det bör genomföras uppdateringar i appliceringen av modellerna som 
förklaringsgrund. Studien har främst diskuterat möjligheten till modernisering angående 
användningen av den moderna portföljteorin (MPT) som förklaringsgrund, vilket också 
kommer att vara utgångspunkten i följande avsnitt. Det beror på att teorin är känd, 
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väletablerad och fortfarande en av de mest använda inom området. Författarna av 
studien anser att det finns utrymme att förnya synsättet angående användningen av 
modellen för att på så sätt möjliggöra en djupare analys av individers motiv till att 
investera hållbart. 
 
Som tidigare har förklarats utgår MPT från att en rationell investerare föredrar en 
maximerad avkastning men även strävar efter att minimera risken (Markowitz, 1952, s. 
77).  Enligt MPT skulle den rationella investerarens motiv till att investera hållbart 
därmed förklaras genom att SRI-fonder genererar högre avkastning alternativt medför 
lägre risk än konventionella fonder. Författarna av den här studien proponerade dock att 
det kan existera ytterligare drivkrafter utöver maximerad avkastning och minimerad risk 
som inte enskilt tas med i modellen och föreslog därefter billigare avgifter som ett 
möjligt motiv till att investera hållbart. Resultatet av studien indikerade att SRI-fonder 
faktiskt är billigare än konventionella fonder, vilket anses öka sannolikheten för att 
avgifterna kan påverka investerares val i beslutsprocessen angående hållbara 
investeringar och därmed även figurera som ett möjligt motiv. Det skulle innebära att 
den rationella investeraren inte bara strävar efter att öka avkastningen och minimera 
risken utan även att minimera avgifterna. Den moderniserade appliceringen av modellen 
bör därför inkludera samtliga tre variabler och syfta till att kalkylera den optimala 
avvägningen mellan dem för att maximera investerarens värde.  

	
7.1.3 Resultatets påverkan med hänsyn till tidigare forskning 
	
Författarna av den här studien finner inga exempel på att forskare tidigare ska ha 
studerat huruvida SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, däremot har många 
ämnat undersöka och förklara individers motiv till att investera hållbart. 
Utgångspunkten har för flera tidigare forskare varit att individen antingen motiveras av 
finansiell avkastning eller socialt ansvarstagande (Beal et al., 2005; Derwall et al., 2011; 
Koellner et al., 2007; Lewiz & Mackenzie, 2000; Nilsson, 2009; Vyvyan et al., 2007; 
Webley et al., 2001). Samtidigt har andra forskare fokuserat på att förklara särskilda 
egenskaper hos den hållbara investeraren. Rosen et al. (1991) menar exempelvis att den 
generella hållbara investeraren är yngre, högre utbildad och har lägre genomsnittlig 
årsinkomst jämfört mot den konventionella investeraren. År 2008 publicerade dock 
Renneboog et al., (2008) en sammanfattande litteraturstudie över de studier som fram 
till dess hade försökt förklara investerarens motiv eller egenskaper och konstaterade att 
resultaten var för inkonsekventa för att kunna dra några slutsatser. Resultatet från den 
här studien kan både hjälpa och stjälpa tidigare forskning i olika avseenden.  
 
Den äldsta forskningen i kapitel fyra som har diskuterats publicerades år 1991. 
Resultatet av studien indikerade att den hållbara investeraren generellt sett kan 
beskrivas som yngre, bättre utbildad och med en lägre genomsnittlig årsinkomst jämfört 
mot den konventionella investeraren (Rosen et al., 1991). Resultatet kan delvis styrkas 
utifrån resultatet från den här studien som indikerar att SRI-fonder är billigare än 
konventionella fonder. Författarna bedömer att det är ett trovärdigt antagande att 
investerare med en lägre årsinkomst oftare investerar i SRI-foder på grund av den 
monetära fördelen. Det existerar därmed även en naturlig förklaring mellan variablerna 
ålder och inkomst då yngre människor generellt sett har lägre inkomst än människor 
med längre arbetslivserfarenhet. Det skulle därför kanske vara ett rimligt antagande att 
åldern indirekt påverkar investeringsbeslut. Resultatet av studien beskriver dessutom 
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den hållbara investeraren som bättre utbildad än den konventionella investeraren, vilket 
möjliggör för en djupare diskussion. Forskning pekar på att individer med högre 
utbildning fattar bättre beslut på grund av ökad medvetenhet. Förslagsvis innebär det att 
högutbildade individer genomför djupare analyser innan en investering genomförs och 
därmed är noggrannare med vilken avkastning de faktiskt får då de tar hänsyn till 
nettoavkastningen snarare än bruttoavkastningen. Diskussionen kan förlängas 
ytterligare till att även inkludera analys kring huruvida tolkningen av resultatet är 
rimligt. Resonemanget skulle implicera att gruppen inte motiveras av socialt 
ansvarstagande utan snarare är medvetna om de hållbara fondernas monetära fördelar. 
Författarna av den här studien menar att gruppen som investerar i SRI-fonder kan bestå 
av både individer som motiveras av den finansiella prestationen och individer som 
motiveras av socialt ansvarstagande, ett argument som styrks i och med den tidigare 
forskningens divergerande resultat.  

År 2000 publicerade Lewis och Mackenzie en studie vars utgångspunkt var att 
investerarens val av portfolio baseras på två ekonomiska faktorer, nämligen risk och 
avkastning (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 180), vilket är i enlighet med MPT. Studiens 
resultat indikerade att hållbara investerare generellt sett har en högre betalningsvilja för 
SRI-foder jämfört med konventionella fonder och att de därför motiveras av ett socialt 
ansvarstagande snarare än finansiell avkastning (Lewis & Mackenzie, 2000, s. 184). Det 
är möjligt att individer investerar hållbart på grund av ideologier om socialt 
ansvarstagande, men med hänsyn till resultatet från den här studien bör området 
undersökas ytterligare där även lägre avgifter tas med som alternativ då det möjligtvis 
påverkar resultatet. Även Beal et al. (2005, s. 76) undersökte huruvida finansiell 
avkastning eller socialt ansvarstagande kan påverka individers val att investera hållbart 
och resultaten tyder på att andra faktorer såsom ökad lycka kan påverka investeraren. 
Även om graden av upplevd lycka i och med en investering kan påverka individers 
motiv existerar det en svårighet i att identifiera influensen rent mätbart, varav 
författarna av den här studien valde att inte inkludera den i analysen. År 2009 fortsatte 
diskussionen som kretsade kring finansiell avkastning alternativt socialt ansvarstagande 
som motiv av Nilsson. Resultaten från studien indikerade bland annat att gruppen av 
hållbara investerare verkar vara överrepresenterad av välutbildade kvinnor (Nilsson, 
2009, s. 24). Enligt den senaste tillgängliga informationen från Statistiska Centralbyrån, 
vilken omfattar data för 2015, tjänar kvinnor i genomsnitt mindre än män (SCB, u.å). 
Att SRI-fonder är billigare än konventionella fonder skulle därför kunna funktionera 
som en möjlig förklaring till varför kvinnor oftare investerar hållbart än män, då 
gruppens genomsnittliga lön i genomsnitt är avsevärt lägre. Författarna av den här 
studien bedömer dock förklaringen som osannolik då de anser att problemet är mer 
komplext och därmed kräver flera förklaringsvariabler. Nilsson (2009, s. 20) menar till 
skillnad från många tidigare forskare att motivet hos socialt ansvarsfulla investerare, 
som baserades på underliggande preferenser i deras investeringsbeteenden, kan vara 
heterogena. Även resultatet från Jansson och Biels studie som publicerades 2011 tyder 
på att olika investerares motiv kan divergeras, vilket innebär att det inte finns ett 
entydigt svar angående investerares faktiska motiv till att investera hållbart (Jansson & 
Biel, 2011, s. 141), vilket även resultatet från Pilajs studie som publicerats under 2017 
indikerar (Pilaj, 2017). Författarna av den här studien instämmer med föregående 
påstående och bedömer att flera faktorer kan ligga till grund för individers motiv till att 
investera hållbart. Det saknas dock en argumentation och diskussion kring vilka 
variabler som kan påverka motivet samt varför. Detsamma gäller studien genomförd av 
Derwall, Koedijk och Horst vilka kommer fram till liknande slutsatser utan att föreslå 
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några potentiella ytterligare drivkrafter (Derwall et al., 2011). Författarna av den här 
studien har föreslagit att fondavgifter kan ha en ännu icke känd påverkan på 
investerarens motiv till att investera hållbart, vilket borde undersökas och analyseras 
vidare. 
 
År 2001 publicerades en experimentell studie genomförd av Webley, Lewis och 
Mackenzie (2001, s. 35) som bland annat indikerade att konventionella investerare totalt 
sett investerade mer pengar än vad hållbara investerare gjorde. Även det här resultatet 
skulle kunna förklaras genom att SRI-fonder är billigare, vilket kan locka investerare 
med en mindre budget medan investerare som har möjlighet att satsa mer pengar bortser 
från avgifterna och istället prioriterar andra faktorer som identifieras i konventionella 
fonder. I Wins och Zwergels studie grupperades investerarna i tre segment, vilket gjorde 
det möjligt för forskarna att dessutom identifiera de konventionella investerare som 
utgav sig för att vara intresserade att investera i hållbara fonder. Resultatet indikerade 
att hållbara investerare bryr sig mer om icke finansiella faktorer än finansiella faktorer 
samt att gifta kvinnor med barn oftast tillhör gruppen som faktiskt investerar hållbart 
(Wins & Zwergel, 2016, s. 94). Vad gäller beskrivningen av den hållbara investeraren 
som oftast verkar vara kvinna åberopas tidigare diskussion. Vidare så är det möjligt att 
det existerar ett segment som värderar socialt ansvarstagande. Författarna av den här 
studien menar inte att lägre avgifter ensamt kan förklara individers motiv till att 
investera hållbart, utan föreslår snarare variabeln som ytterligare en förklaringsfaktor. 
Fortsättningsvis indikerade resultatet från den tidigare nämnda studien genomförd av 
Webley et al. (2001, s. 36) att en etisk fond som presterar dåligt inte förlorar investerare 
i samma utsträckning som en dåligt presterande konventionell fond, utan att etiska 
investerare snarare ökar sitt innehav då fonden presterar dåligt. Forskarna valde att tolka 
resultatet som att etiska investerare motiveras av socialt ansvarstagande och inte den 
finansiella avkastningen. Författarna av den här studien föreslår ett annat perspektiv, 
nämligen att den finansiella prestationen visst kan funktionera som en motivator trots 
det till synes omvända beteendet. Genom att ta hänsyn till studiens resultat, nämligen att 
SRI-fonder är billigare än konventionella fonder, blir det uppenbart att investeraren 
måste beakta nettoavkastningen för att fatta ett välgrundat beslut. I och med att SRI-
fonderna medför lägre kostnader än de konventionella fonderna kan investeraren tillåta 
en lägre avkastning för de förstnämnda på grund av att nettoavkastningen är högre. 
Trots att bruttonedgången gällande en dåligt presterande SRI-fond kan vara större än 
bruttonedgången för en konventionell fond kan nettoavkastningen fortfarande vara 
högre. Som forskare bör man därför vara försiktig med att dra sådana slutsatser innan 
samtliga hypoteser har testats.  

År 2007 publicerade Vyvyan et al. (2007) en studie som går emot den tidigare nämnda 
forskningen i flera avseenden. Resultatet av studien indikerade att den hållbara 
investeraren bättre kan beskrivas som äldre än den konventionella investeraren och 
dessutom har en högre inkomst än samma jämförelsegrupp (Vyvyan et al., 2007, s. 
372). Dessutom tyder resultaten på att den hållbara investeraren främst motiveras av 
finansiell avkastning och vinstmaximering. Det är givetvis möjligt att en investerare 
som prioriterar finansiell avkastning och vinstmaximering även gör ett aktivt val när det 
gäller att välja fonder med lägre avgifter, men forskarna tog inte hänsyn till variabeln i 
studien. Om enkätundersökningen även hade inkluderat frågor som lät de svarande ta 
hänsyn till huruvida de prioriterar avgifter i beslutsprocessen gällande fonder hade 
resultatet varit analyserbart. En annan studie som skilde sig markant från majoriteten av 
de inkluderade publicerades av Koellner och undersökte bland annat hållbara 
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investeringars miljöpåverkan. Enligt Koellner et al. (2007, s. 52) var den observerade 
skillnaden avseende miljöpåverkan mellan hållbara och konventionella fonder mindre 
än vad som förväntades. Om den potentiella investeraren har kännedom om detta kan 
skillnaden mellan SRI-fonder och konventionella fonder med avseende på 
miljöpåverkan uppskattas som för liten för att inkluderas i beslutsprocessen, vilket 
innebär att individen kommer att basera valet på andra kriterier som exempelvis 
avgifter.   
 
En del av den tidigare forskningen tycks alltså kunna styrkas av den här studiens 
resultat, medan andra delar lämnas oförklarade. Att SRI-fonder är billigare än 
konventionella fonder vidgar åtminstone diskussionen kring ämnet och den nya 
informationen används som utgångspunkt för att presentera ett nytt perspektiv för att 
undersöka individers motiv till att investera hållbart.  

7.2 Resultatets generaliserbarhet  
	
I följande avsnitt diskuteras om studiens resultat är generaliserbart för att dra slutsatser 
om en annan population. Författarnas primära fråga i det avseendet är huruvida Sverige 
som land är representativt för hela världen. Generellt sett beskrivs Sverige ofta som ett 
medvetet land ur ett hållbarhetsperspektiv där områden inom hållbarhet är av stort 
intresse för landets befolkning. Under år 2016 rankades dessutom Sverige som det land 
i världens som gjort de största framstegen beträffande de 17 globala målen för hållbar 
utveckling (Regeringskansliet, 2016). Det är därför ett rimligt antagande att Sverige 
tillhör ett av de mest utvecklade länderna i världen med avseende på hållbarheten, vilket 
innebär att generaliserbarheten kan ifrågasättas då Sverige förmodligen är relativt 
annorlunda jämfört mot många andra länder. Om intresset för hållbara fonder är högre i 
Sverige än i andra länder skulle det kunna implicera andra skiljaktigheter gällande 
appliceringen av resultatet för en annan population. Det är inom ekonomin allmänt 
vedertaget att högre konkurrens på marknaden kan påverka prissättningen, vilket delvis 
är vad den här studien undersöker. Om efterfrågan av hållbara fonder är större i Sverige 
än i andra länder på grund av skiljaktigheter gällande intresset av hållbarhet, är det 
också möjligt att prissättningen gällande fondavgifter skiljer sig åt. Om så är fallet är 
det möjligt att resultatet inte är generaliserbart för ett annat land. Vad som samtidigt 
talar emot resonemanget är att även utländska fonder som kan köpas på den svenska 
marknaden är inkluderade i datamaterialet. Resultatet angående att SRI-fonder är 
billigare än konventionella fonder bör därför även gälla på utländska marknader. Frågan 
gällande individers motiv till att investera hållbart kan hursomhelst ändå ifrågasättas då 
det är tänkbart att länder skiljer sig åt i investeringsbeteenden.  

Vidare så indikerar WWFs Living Planet Report 2016 att Sverige tillsammans med 
länder som USA, Kuwait och Australien har störst ekologiskt fotavtryck per capita, 
vilket innebär att benämnda länder har störst påverkan på planeten per person (WWF, 
2016). Om exempelvis Sverige och USA har liknande miljöpåverkan per person 
indikerar det ett likartat beteende i de handlingar som orsakar miljöförstöring. Även om 
Sverige skildras som medvetet land ur ett hållbarhetsperspektiv, men inte USA, så tyder 
påföljden av handlingarna för respektive land därmed på ett jämförligt utfall. Resultatet 
som genererats från en svensk studie är därmed kanske ändå generaliserbar på en 
population som inte direkt överensstämmer med undersökningsobjekten.  
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8. Slutsats 
 
 
I följande kapitel redovisas en anknytning till studiens problemformulering och syfte 
samtidigt som den fundamentala slutsatsen tydligt presenteras. Vidare avhandlas de 
faktiska teoretiska och praktiska bidragen som studien bistått med. Avslutningsvis 
diskuterar författarna studiens etiska och samhälleliga påverkan samt ger förslag på 
fortsatt forskning inom området.  
 
 

8.1 Konklusion   
 
Den här studien ämnar besvara frågeställningen “Är de genomsnittliga avgifterna för 
SRI-fonder lägre än för konventionella fonder, allt annat lika?” för att vidare diskutera 
motivet till att investera hållbart. Det genom att utföra en regressionsanalys för att 
undersöka ett potentiellt samband mellan den beroende variabeln fondavgifter och ett 
flertal förklaringsvariabler. I resultatet framgår att det existerar ett signifikant negativt 
samband mellan SRI-fonder och årlig avgift. Det innebär att studien uppnår att besvara 
frågeställningen och slutsatsen blir att hållbara fonder är billigare än konventionella 
fonder, allt annat lika.  
 
Studiens huvudsakliga syfte är besvara forskningsfrågan för att i nästa steg diskutera 
huruvida lägre avgifter kan vara ytterligare ett motiv för individer att investera hållbart. 
Ett delsyfte är dessutom att, i och med studiens presentation och sammanställning av 
information, öka människors medvetande kring hållbara investeringar. Med hänsyn till 
studiens resultat presenteras lägre fondavgifter som ett ytterligare motiv för individer att 
investera hållbart. Variabeln bör därför inkluderas som en förklaringsvariabel i fortsatt 
forskning. Författarna kritiserar fortsättningsvis appliceringen av den 
nationalekonomiska teorin modern portföljteori (MPT) och menar att användandet av 
teorin som förklaringsgrund bör utvidgas för att specifikt analysera variabeln 
fondavgifter som potentiellt enskilt påverkande.  
 

8.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
 
Den här studien har bidragit till forskningen kring motivet gällande vad som driver 
individer till att investera hållbart. Tidigare forskning i ämnet finns att tillgå, men där 
har ofta motstridiga slutsatser presenterats trots att de använda undersökningsmetoderna 
många gånger har varit densamma för de olika studierna. Det teoretiska bidraget som 
den här studien frambringar är den sparsamt använda metoden att genomföra en 
regressionsanalys med faktisk data, där fokus varit ett unikt investerarmotiv. Bidraget är 
unikt i det avseende att studien inriktat sin regressionsanalys på de årliga avgifterna för 
fonderna för att dra signifikanta slutsatser om ett eventuellt samband genom att använda 
fondavgifterna som beroende variabel. Resultatet som framkommer av studien visar att 
det finns ett negativt samband mellan hållbara fonder och fondavgifter. Studiens slutsats 
bidrar därmed till diskussionen om potentialen till fler motiv än just fondernas 
finansiella prestation eller det sociala ansvaret som uteslutande varit de enda undersökta 
alternativa motiven i tidigare forskning. 
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Resultatet som yppats presenterar ett praktiskt bidrag till fondbolag och fondförvaltare 
genom att öka förståelsen för investerarnas beteende. Det dels genom studiens 
sammanfattning av tidigare forskning i området där en klar bild ges av hur investerarna 
uppfattar sitt eget beteende i fråga om hållbara investeringar, finansiell avkastning och 
socialt ansvar. Dels genom att ställa den informationen i relation till studiens resultat, 
där det faktiska beteendet gällande fondavgifter presenteras. Med den här studien som 
underlag kan fler företag skapa sig en djupare uppfattning om investerarens motiv till att 
investera hållbart och därefter planera tjänster och marknadsföring för att uppfylla 
investerarnas behov. Studiens resultat visar att det inte finns något fundamentalt skäl att 
inte rekommendera SRI-fonder för potentiella investerare, vilket borde öka drivkraften 
för förvaltningsbolagen att framhäva de hållbara investeringsalternativen. På så vis 
påverkas fondbolagen att ta större ansvar. Ytterligare ett viktigt praktiskt bidrag menar 
författarna är att den här studien främjar resonemanget kring att människor bör investera 
hållbart. Inte enbart för att det bidrar till positiva följder för vår jord, utan även för att 
det är billigare för investeraren att investera i, jämfört med konventionella fonder med 
lika stor finansiell avkastning, motsvarande risk och allt annat lika.  
 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vilket eller vilka motiv som påverkar individers val till att investera hållbart är ett 
ämnesområde som har uppmärksammats och undersökts tidigare, vilket författarna även 
har diskuterat i studien. Det främsta bidraget från den här undersökningen är att enligt 
resultatet verkar SRI-fonder vara billigare än konventionella fonder. Författarna har 
därmedelst föreslagit ytterligare en dimension för ett tänkbart motiv som tillsammans 
med de två tidigare förklaringsgrunderna, i studien benämna finansiell avkastning och 
socialt ansvarstagande, möjligen kan besvara frågeställningen. Ett förslag till fortsatt 
forskning är därför att inkludera variabeln fondavgifter för att vidare undersöka 
individers motiv till att investera hållbart. I undersökningar som låter investerare 
prioritera och basera sina investeringsval på olika faktorer har tidigare forskning enbart 
inkluderat variabler såsom risk och avkastning. Individen har därmed inte ställts inför 
valet att dessutom inkludera avgifter i prioriteringsprocessen, vilket innebär att dess 
påverkan ännu är okänd. Variabeln fondavgift bör därför inbegripas i såväl kvantitativa 
studier såsom enkätundersökningar, kvalitativa studier såsom intervjuer och 
experimentella undersökningar för att kontrollera dess eventuella påverkan. Författarna 
av den här studien har tillämpat en delvis irrationell människosyn och därför utgått ifrån 
att frågan inte nödvändigtvis måste besvaras med ett korrekt svar utan föreslår att olika 
individer kan ha olika drivkrafter. Med den valda utgångspunkten är det möjligt att 
individen kan motiveras av finansiell avkastning, socialt ansvarstagande eller lägre 
avgifter beroende på preferenser, vilket fortsatt forskning bör ta i beaktning. I och med 
att studien är unik beträffande dess frågeställning föreslår författarna dessutom att 
fortsatt forskning bör fokusera på att säkerställa det negativa sambandet mellan SRI-
fonder och avgifter genom att upprepa undersökningen på ett större sampel. Studien bör 
dessutom genomföras för en utländsk marknad för att undersöka huruvida avgifter, men 
framförallt investeringsbeteenden, eventuellt skiljer sig åt mellan olika länder. Det kan 
även vara betydande att testa att det negativa sambandet kvarstår om andra variabler 
adderas för att verifiera att resultatet inte kan förklaras av andra faktorer. Slutligen 
föreslår författarna att en fortsatt forskning kring anledningen till varför hållbara fonder 
är billigare än konventionella fonder bör genomföras.  
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8.4 Etiska och samhälleliga aspekter 
 
Som tidigare konstaterats i den här studien väljer en majoritet av svenskarna att 
investera sitt sparkapital i fonder. Förutom premiepensionen har 80 procent av Sveriges 
befolkning ett fondsparande (Fondbolagens Förening, 2016a, s. 7).  Värdet på Sveriges 
totala fondförmögenhet uppgick till 3 568 miljarder kronor för 2016, vilket innebär en 
värdeökning på 322 miljarder kronor från föregående år varav 53 miljarder kronor var 
nytt kapitaltillskott (Fondbolagens Förening, 2017, s. 1). Det finns ett framträdande 
engagemang för hållbarhet i samhället, inte minst inom kapitalinvesteringar och 
sparande där uppmärksamhet riktas till miljömässiga, etiska och socialt ansvarsfulla 
frågor. Eftersom intresset för hållbara investeringar ökar anser författarna att den här 
studien är viktig ur såväl det etiska såsom det samhälleliga perspektivet. Det eftersom 
undersökningen bidrar med värdefull kunskap och insikter om att hållbarhet inte kostar 
mer utan tvärtom är billigare än alternativet. Författarna anser att det är en viktig 
vetskap för befolkningen då resultaten visar att investeraren inte behöver göra en 
kompromiss, utan kan förena sina värderingar med sitt investeringsbeslut, om motivet 
är att hitta det billigaste investeringsalternativet. 
 
Resultatet från studien finner ett signifikant samband mellan hållbarhet och lägre 
avgifter, vilket bringar hopp till författarnas vision om fler människor som väljer att 
investera i fonder vars arbete syftar till att skapa en mer hållbar värld med fokus på 
miljö, etiskt och socialt ansvarstagande. Det kan i sin tur förhoppningsvis vara ett 
incitament för fondbolagen att utöka investeringsutbudet till fler hållbara alternativ och 
fokusera arbetet mer distinkt på att en hållbarhetsinriktning inkorporeras djupare i 
verksamheten. Då utbudet av hållbara fonder blir större intensifieras även konkurrensen 
mellan de olika fondbolagen och företagens motivation till att ta ansvar för hållbarhet 
bör öka simultant, vilket skulle vara en gynnsam drivkraft sett ur ett samhälleligt 
perspektiv. I ett försök till att ta diskussionen ett steg längre menar författarna vidare att 
studien kan öppna upp för nya diskussioner vad gäller samhällsdebatten som härrör 
klyftan kopplat till monetära medel. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män (SCB, 
u.å). Enligt en grupp tidigare forskare tenderar segmentet hållbara investerare vara 
överrepresenterade av kvinnor. Skulle löneklyftan mellan kvinnor och män tillintetgöras 
ökar chansen att män kommer ikapp kvinnorna vad gäller andelen hållbara investerare. 
Detta eftersom att inkomsterna kan kopplas till storleken på människans utgifter och 
sparkapital samtidigt som hållbara fonder har en lägre avgift än konventionella fonder. 
Samma resonemang skulle även gälla för andra målgrupper med lägre inkomster. Ju fler 
investerare som väljer att investera hållbart dess bättre, anser författarna till den här 
studien, vilket innebär att fler män bör investera hållbart då det fortfarande är männen 
som utgör majoriteten av världens investerare. Ifall att fler män, vilket innebär fler 
individer välja att investera hållbart, skulle det vara om än ett ytterst litet, men ack så 
viktigt motiv till att minska löneklyftorna i världen.  
 
Enligt Bryman (2011, s. 131) bör forskare ta hänsyn till fyra olika etiska principer, vilka 
benämns informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 
konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren ska informera de 
personer som eventuellt berörs eller involveras i forskningen om det bemälda 
forskningsåliggandets syfte (Bryman, 2011, s. 131). I och med att studien inte innefattar 
några respondenter utan baseras på informationsdata om fonder, diskuteras inte 
uppfyllandet av principen vidare. Samtyckeskravet betyder att deltagandet i en 
undersökning ska vara frivillig (Bryman, 2011, s. 132). Inte heller den här principen 
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kräver en djupare diskussion då undersökningen inte involverar några deltagare. 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats om enskilda individer enbart får 
användas i överensstämmelse med den aktuella forskningens intentioner och ändamål 
(Bryman, 2011, s. 132). Den information som har samlats in omfattar inte uppgifter om 
enskilda individer och är dessutom offentlig för allmänheten, vilket dessutom enbart 
används för att besvara forskningsfrågan angående skillnaden i avgifter. 
Konfidentialitetskravet betyder att samtliga personuppgifter ska behandlas och förvaras 
så att obehöriga inte kan undgå informationen och övriga uppgifter om personer som 
ingår i undersökningen skall behandlas med maximal konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 
132). Som tidigare nämnt omfattar det inkluderade datamaterialet inte personuppgifter 
utan offentlig information om svenska fonders prestation och innehåll, vilket innebär att 
även konfidentialitetskravet är uppfyllt. Samtlig information som har inkluderats i 
studien är alltså offentlig och kan således inhämtas från databaser, hemsidor eller 
rapporter. Därmed omfattas inte datamaterialet av ovan nämnda etiska principer, och 
kan därför inte gå emot dem. Det är ändå viktigt att författarna är medvetna om de lagar 
och regler som inhämtningen, hanteringen och publiceringen av informationen omfattas 
utav och handlar i respekt utifrån dessa kriterier. Författarna av studien har intagit ett 
objektivt synsätt som utgångspunkt i undersökningen för att utefter en positivistisk 
kunskapssyn besvara forskningsfrågan. Författarnas åsikter och värderingar utelämnas 
därmed och utförandet har skett utifrån en värderingsfri metod för att besvara 
forskningsfrågan och behandla inkluderat information med konfidentialitet samt respekt 
avseende både hantering och publicering.  
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9. Sanningskriterier 
 

9.1 Reliabilitet 
 
För att undersöka en studies kvalitet används två analysmått som förklarar mätningens 
tillförlitlighet och relevans, dessa mått benämns som reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet är det mått som redogör för vilken noggrannhet en undersökning 
representerar, vilket visar på mätningens upprepbarhet och avgör tillförlitligheten samt 
stabiliteten i studiens resultat (Patel, 2011, s. 102). Om samma resultat uppnås vid 
upprepade mätningar, oberoende av vem som utför mätningen, bedöms undersökningen 
som reliabel och kan därför klassificeras som trovärdig eftersom det blir möjligt att 
jämföra mätningarna exakt och korrekt (Thurén, 2005, s. 26). Måttet används främst vid 
kvantitativa studier, och är reliabiliteten hög är chansen stor att resultatet blir detsamma 
vid upprepade mätningar (Patel, 2011, s. 102). 
 
Reliabiliteten i den här studien kan bedömas som relativt hög, eftersom upprepade 
analyser, med samma datamaterial, utförda och tolkade av olika personer resulterar i 
överensstämmande resultat. Det har aldrig tidigare genomförts motsvarande 
regressionsanalys för samma ändamål som i den här studien, därför finns inga tidigare 
forskningsresultat som undersökningen kan jämföras med, vilket kan ses som en 
svaghet i reliabilitetsdiskussionen. En annan punkt som talar mot studiens reliabilitet 
berör de observationer som undersökts. I förhållande till tidigare studier som gjorts kan 
mängden undersökta objekt anses vara tillräckligt stor för att undersökningens 
signifikanta resultat ska bedömas som tillförlitliga. Studien presenterar en 
totalundersökning av SRI-fonderna, men genom tidigare förklarad urvalsteknik har 
författarna systematiskt valt ut var 15:e fond från listan över konventionella fonder som 
handlas från Sverige, för att erhålla en liknande kvantitet som de hållbara fonderna. Det 
innebär att en avvikande urvalsmetodik kan resulterar i ett urval bestående av andra 
konventionella fonder än just de som utgör urvalet för den här studien, vilket medför en 
risk för differens i slutresultatet vid upprepade mätningar. På grund av den begränsade 
tidsperioden har författarna inte haft möjlighet att samla in fler uppsättningar med 
fonddata för att jämföra resultaten mellan olika mätningar. 
 
Datat som använts i den här studien är som tidigare beskrivits sekundärdata inhämtat 
från Morningstar som är en extern källa tillgänglig för allmänheten. Det innebär att vem 
som helst kan hämta samma data och utföra motsvarande analys som vederbörande 
studie presenterat, vilket styrker studiens reliabilitet i och med att datamaterialet kan 
göras identiskt och resultatet skulle då bli detsamma om studien replikerades. I paritet 
med reliabilitet används begreppet replikation som syftar till att mätningen ska kunna 
replikeras av andra (Bryman, 2011, s. 49). Det förebyggs av en utförlig och detaljerad 
redogörelse för mätningens tillvägagångssätt, där författarna måste ha ett objektivt 
förhållningssätt till studien för att undvika att subjektiva värderingar inverkar på 
studiens resultat (Bryman, 2011, s. 170). Genom att vara transparenta i metodkapitlet 
har författarna till den här studien strävat efter att tydliggöra mätningens 
tillvägagångssätt i så hög mån som möjligt för att underlätta för andra att replikera 
studien. Valet av en kvantitativ metod med sekundärdata bidrar till en hög 
replikerbarhet eftersom att författarna därmed kan upprätthålla ett objektivt 
förhållningssätt till studien då datamaterialet inte har kunnat påverkas av författarna. All 
data som används i studien är baserat på offentliga uppgifter och regressionsmodellerna 
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som används för att genomföra de statistiska testerna är vedertagna modeller inom 
statistiken och kan genomföras i fler statistikprogram än det författarna till den här 
studien har valt att nyttja. Med hänsyn till ovanstående resonemang anser författarna att 
den här studien har hög replikation och hög reliabilitet.  
 

9.2 Validitet 
 
Det andra kvalitetsmåttet som mäter studiens relevans benämns som validitet och 
förklarar hur meningsfull en undersökning är. Validiteten presenterar med vilken 
säkerhet studien mäter just det som den är avsedd att mäta (Djurfeldt et al., 2003, s. 
104). Med andra ord hur korrekt författarna behärskat omvandla problemformuleringen 
och syftet med studien, alltså den teoretiska utgångspunkten, till kvantifierbara frågor 
som mäter precis det studien är avsedd att mäta. Djurfeldt et al. (2003, s. 104) menar att 
vederbörande kvalitetsmått utgör den största utmaningen i undersökningsprocessen, 
men att risken för systematiska fel kan undgås ifall författarna kan uppvisa en hög 
validitet. Validitetsproblem uppstår mer frekvent i kvantitativa studier än i kvalitativa 
studier (Djurfeldt, 2003, s. 105). Då författarna till den här studien har valt att 
genomföra en kvantitativ undersökning ökar därmed relevansen att analysera och 
resonera kring studiens validitet. Datainsamlingen som använts i analysen är som känt 
sekundärdata. Sekundärdata eller data som samlats in av andra kan bidra med 
svårhanterliga validitetsproblem (Johansson-Lindfors, 1993, s. 117). Eftersom att 
datainsamlandet är en fundamental uppgift i Morningstars verksamhet anser författarna 
att tillförlitligheten till inhämtad data är hög. Skulle författarna själva samla in 
motsvarande data direkt från primärkällorna, det vill säga respektive fondbolag som 
utgör studiens populationsurval, krävs en längre tidsperiod för insamlingsproceduren 
samt eventuella befogenheter och kontakter på fondbolagen som författarna inte har. 
Därmed anser författarna att studien har hög tillförlitlighet trots användningen av 
tillgänglig sekundärdata från Morningstar. 
 
Valideringsprocessen kan delas in i olika aspekter. Begreppsvaliditet eller så kallad 
teoretisk validitet ämnar presentera hur väl mätningen stämmer överens med vad som 
var planerat att mäta, och behandlar främst kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 
163). I den här studien står begreppsvaliditeten bland annat för hur väl SRI-fonderna i 
själva verket representerar de fonder som investerare faktiskt anser vara hållbara. 
Författarna har utgått från vad investeraren kan tänkas söka efter när personen vill hitta 
hållbara fonder, vilket innefattar sökord kopplat till hållbarhet, namnet på fonden samt 
sorteringsfunktionerna tillgängliga på Morningstar. Investerare använder sig utav olika 
plattformar för att söka rätt information inför sina investeringsbeslut, som exempelvis 
sitt lokala bankkontor, nätmäklare eller oberoende källor som Morningstar, risken finns 
därför att sorteringen av SRI-fonder inte blir identiska med hur den här studien har valt 
att klassificera hållbara fonder. Trots att författarna försökt minimera den risken, kan 
inga garantier ges för att urvalet av SRI-fonder utgörs av en optimal klassificering. 
 
Pålitligheten beträffande att ett samband inte beror av någon utomstående variabel 
förklaras av intern validitet, som är en annan aspekt i valideringsprocessen och ofta 
förekommer i samband med kausalitet (Bryman, 2011, s. 50). I den här studien avser 
intern validitet hur väl resultatet från regressionsmodellen fångar rätt värden, att 
undersökningen faktiskt mäter sambandet mellan SRI och den årliga avgiften och inget 
annat. För att den interna validiteten i det här fallet ska vara så hög som möjligt har 
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författarna utfört korrelationstester mellan samtliga oberoende variabler, vars resultat 
pekade på låg grad av korrelation. Därmed betyder det att det signifikanta sambandet 
mellan SRI och avgiften inte förklaras av någon annan faktor än just hållbarhet, vilket 
innebär att studiens interna validitet är hög. 
 
En tredje validitetsaspekt benämns som extern validitet och behandlar 
generaliserbarheten i undersökningen, med andra ord studiens överförbarhet eller 
tillämpning. Johansson-Lindfors (1993, s. 94) förklarar att begreppet generaliserbarhet 
syftar till att beskriva möjligheten att dra slutsatser om ett sammanhang utifrån ett urval 
ur den populationen. Den här validitetsaspekten är den som kan kritiseras för den här 
uppsatsen. Vad gäller SRI-fonderna utfördes ett totalurval, vilket gör studien 
applicerbar på en population av hållbara fonder. Däremot vad gäller de konventionella 
fonderna finns en risk att ett nytt urval resulterar i observationer som divergerar från de 
konventionella fonder som valts ut för den här studien. Som diskuterats tidigare i texten 
kan inga slutsatser dras om huruvida resultatet från den här studien kan appliceras i ett 
land som skiljer sig kraftigt från Sverige, i resonemanget om hållbarhet. 
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Appendix 
	
Bilaga 1. 

Ekvation 2. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑏𝑒𝑡𝑎)! +  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)!
+  β!(𝑆𝑅𝐼)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 4. (SRI) Kolumn 1.  
 
 
Ekvation 3. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)!
+  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)! +  β!(𝑆𝑅𝐼)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 4. (SRI) Kolumn 2. 
 
 
Ekvation 4. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑏𝑒𝑡𝑎)! + β!(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)!  
+  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)! +  β!(𝑆𝑅𝐼)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 4. (SRI) Kolumn 3. 
 
 
Ekvation 5. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑏𝑒𝑡𝑎)! +  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)!
+  β!(ℎå𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 6. (Hållbarhetsvärde) Kolumn 1. 
 
 
Ekvation 6. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)!
+  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)! +  β!(ℎå𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 6. (Hållbarhetsvärde) Kolumn 2.  
 
 
Ekvation 7. 

Avgift! =  α+  β!(𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔)! +  β!(𝑏𝑒𝑡𝑎)! + β!(𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒)!
+  β!(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑓ö𝑟𝑚ö𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡)! +  β!(ℎå𝑙𝑙𝑏𝑎𝑟ℎ𝑒𝑡𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒)! + ε! 

 
Redovisas i Tabell 6. (Hållbarhetsvärde) Kolumn 3.  


